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şi care e rolul ce guvernul a luat asuprâ-și de a jucă.. Mai "naînte însă, să'mi permiteţi să fac puţin istoricul acestei cestiuni.
Inainte de 11 Fevruarie cestiunea Evreilor nu a avut la
noi decât un rol foarte neînsemnat: din vreme în vreme se dă

nişte circulări ministeriale în contra modului de port al Evreilor şi în contra oare câror lucruri mici, care se revocau în urmă,

cînd sevedea că nu fac nici un efect. La 11 Fevruarie, cu
Constituţiunea, s'a agitat cestiunea dea se şti dacă trebue'să
se acorde Evreilor drepturi politice sau ba, şi atunci, mărturisesc.că partida în capul căreia se află d. Brătianu, împinsă ca
şi noi de acele idei măreţe, eră dispusă
a face oarecâri con-

cesiuni acordind oarecari drepturi politice Evreilor. Ştiţi, d-lor,
că a doua zi după o revoluţiune spiritele sunt totdeauna întăritate şi. că cei ce sunt nemulţumiţi de o schimbare radicală şi
repede au tot interesul: a turbură apa —cum se zice—ca să

prinză peşte în apă tulbure: atunci s'au găsit unii, cari în simplul scop de a agită spiritele au măgulit acele prejudiţii cari sunt
contra Evreilor şi au împedicata se făptui acele idei ce erau

apărate şi de stinga şi de dreapta acestei Adunări ; dar în fine,
cestiunea

socială,

rămasă acolea,

nu

devenise, cum vedeţi, o cestiune

ci eră pur şi simplu o cestiune

politică
; cestiune agi-

tată în multe puncte ale Europei şi care nu s'a rezolvat în cele

mai

multe ţări decit în ultimele decenii.
Acum vine la putere d. Brătianu. D.

crutase pînă atunci colegi numai

Brătianu

şi

re-

din partea de dincoa de Mil-

cov. Cestiunea eră de a se şti dacă d. Brătianu va avea ŞI.
dincolo acelaș sprijin ca dincoa de Focşani. Dacă, d-lor,esă
răspundem .într'un mod sincer, trebue să zicem nu! — şi aşa

numitul 'partid roşu n'a avut în Moldova nicicdată vre-un spri-

Jin. Eră dar necesar a se-creă acolo un partid care să
'vină
în ajutorul acelora cari sprijină partidul ultra-liberal de dincoa
de

Milcov.

Insă un partid

nu

se

formează

numai

cu oarecari

promisiuni; nu se formează, d-lor, zicându-i-se numai : voesce
să fac cutare lucruri. Unui partid, trebue să i se întaţişeze
un
drapel, să i se pună o idee inainte, şi a-i zice:
nu eu am so

fac, dar veniţi să faceţi cu mine. Ei bine, complici ai
voit; i-ai
avut,

d-le Brătiene!|
|
Aşa dar, folosindu se d. Brătianu de Starea.
in care
se află Moldova, văzind că acolo comerţul
eră în ma re parte
nii mîna
m
Evreilor
ilor şiș că din această cauză născuse un soiu
de
rivalitate socială şi comercială între părţi
le romine-creșştine şi
romine-evreeșşti, a gindit cu multă
dibăcie de'a preface o

—
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cestiune politică în :o cestiune socială; şi a zice Rominilor :
de peste Milcov: Evreii au totul în mînă; ne: cotropesc! na- ea este în pericol, veniţi să -o scăpăm! .
; noastră
zionalitat
”. La acest-frumos apel a răspuns acea parte de: dincolo
de Milcov,

formează. în “această

:
care
acea : parte

Adunare

, sălbatici. . ...
tauri:
entă
fracțiunea. liberă.şi independ—acei.

(a!

+ (întreruperi,

a!) acei tauri sălbatici...

protestări). :-.

"Vă aduceţi aminte, d-lor, că-atunci cînd d. Cogălniceanu a comparat fracțiunea liberă şi independentă: cu jun-

canii,

vă aduceţi

aminte cum

d. Holban s'a sculatşi a pro-

testat zicând că dacă este vorba de comparaţiune,

apoi d:sa

primeşte comparaţiunea, nu cu 'juncanii, ci cu taurul sălbatic
care stă pe marca ţărei. Protestările. nu pot dar proveni :
- decit din cauza -unei soluţiuni de continuitate în memoria
d-lor deputaţi, şi nu înţeleg cum se-protestează acum contra.
acestui cuvânt, cînd el s'a zis şi sa admis de chiar ono|
rabila fracțiune ca.un cuvint -sacramental.

Acum

să vedem

sunt atenţiunile, mijloacele ei; să vedem,

făcut ministerul.
" Fracţiunea,

stalu-guo

.
d-lor, nu sa

eră

care

stabilit la

să

fracțiunea;

ce vrea

mulţumit
noi

ţară

în

cari

vedem

a

în fine, ceeace

de a se menţine. .
de

atitea

secole;

fracțiunea şi-a zis: trebue să ne eliberăm de Evrei prin orice

mijloc, trebue să curăţim ţara de această plagă.
Insă mărturisesc că aci rolul fracţiunei a fost ceva mai
demn, decit al ministerului; ea a avut curajul opiniunilor
sale; fracțiunea a zis: 'urim pe Evrei, îi urm din convinc:
ţiune, însă nu voim mijloace arbitrare; 'nu voim mijloace pe-

zişe, nu voim jumătăţi,de mijloace, vom veni cu o lege, şi a
şi prezintat 'proectul lor de lege 'şi acea lege se va disciită

din noi va fi. învinsşi care în-

şi atunci

care
- ă
vom vede

vingător.

Şi mărturisesc, d-lor,

ţiunea

a fost consequentă

că, în cestiunea aceasta, frac-:

şi cred

că deși deosebirea

între

“noi şi între fracțiune este bazată pe deosebirea radicală de

principii, şi. deşi o combatem, totuşi trebue să mărturisim
că ea a fost francă şi leală în această cestiune; a zis: voim
să ne scăpăm de .Evrei, iată o lege, care deşi barbară, dar

este necesâră pentru noi, iat-o dară, aşa trebue să fie.

.

Ministerul însă nu a făcut aşa ; ministerul a jucat un îndoit

joc, căci dacă nu ar fi voitsă joace acest îndoit joc, ar fi trebuit
pe dată, dacă erâ în contra proiectului,să vie şi. fără nici o
sfială, făra nici o temere, ci sigur, tare şi ferm să le zică: D.lor.
4

7
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nu aveţi nici o dreptate să veniţi şi să faceţi o asemenea lege.

Dar ministerul înainte de a procede astfel, şi-a zis: trebue mai
întiiu să mă asigur în Moldova, trebue mai întiiu să-mi formez
un

element

în Moldova

care să mă- susţină

ca şi elementul

din

Muntenia şi atunci cind voiu aveao partidă în Moldova
cum oam în Muntenia, atunci mă voiu pronunţa asupra prezintatului proiect de lege. Ştia ministerul foarte bine câ o persecuţiune legală în contra Evreilor, ar. „putea să ridice în Europa

întreagă o furtună care

l-ar

fi silit să se oprească;

căci,

d-lor, numai la ideea prezentării acestei legi, Europa fu
cu-;
prinsă de oroare, şi protestările ei siliră pe d; Brătianu,
tot

pe acel d. Brătianu care dăduse. frumoasele cir ulări, şi
care

„persecută pe sub mină, să vie în numele civilizaţiunei
euro„pene şi să vă arunce epitetul de barbari. D.
Brătianu v'a
aruncat acest

(Zgomot,

epitet;

el care

v'a

protestări).,

„O,

creat,.el care v'a

d-lor! nu de astă dată, nu. pentru prima

crescut!

|

oară

s'a
„Văzut câ copilul a negat pe.părintele său
şi părintele a negat pe copiii săi; aceasta. s'a văzut maide
multe ori şi odată.
mai mult nu însamnă nimic în şirul de triste
experienţe ce

. face

omenirea.

Aşa

dară d-lor, ministerul

_

a jucat un îndoit joc şi mărtu-

risesc că dacă am contestat totdauria acestui minister
francheța,
probitate
un soiu

a,—nu i-am contestat, nici căi pot contesta
vreo dată

de

dibăcie cu

care a ştiut şi ştie să guverneze.

Căci,
după cum am observat, mi se pare că
actualul minister a luat
acea politică ce s'ajucat de către guvernele
ţărilor noastre în- *
nainte de 1848, politica aceea care dela
1848 şi pînă astăzi pă
rea că a trecut în domeniul istoriei
noastre naţionale și astăzi
a devenit iarăşi o politică favorită
a actualului minister, căci

actualul minister îatrebuiţează astăzi
o politică din veacul domnielor fanarioate,
diplomaţie,

din veacul diplomaţiei fanarioate,
şi cu această
cu această politică bizantină voeşte
să împace şi

pe oparte şi pe cealaltă, ca să ajungă
mai bine la ţelurile sale.
O voce. — Aşa

,
D. Carp.
Insă dacă este
„nu.poate să fie
D.nii miniştrii,

„_

Joace

e, aşa

— Aşa este,
şi bineaşa?
bună pentru
poate să fie

e...

o mărturisiţi şi d-stră, să vedem
D.-lor, această politică nu este,
ţară, dar poate să fie bună pentru
.
bună pentru d. Brătianu.

Urmind “dar d. Brătianu această
un îndoit rol,a

proiectului

de. lege

trebuit

să

politică, u trebuit să

tacă „pe

prezintat de fracțiune,

deoparte

căutînd

asupra

totde-

5
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odată să persecute. pe Evrei cu măsuri administrative şi pe
de altă parte în fața Europei se scuză, zicind că nu voeste.
să

persecute

nea

şi că

nu

persecută el

pe

Evrei, ci

că

naţiu-,

nu'i voeşte şi îi persecută.

In adevăr, d-lor, în cit priveşte “pe naţiune şi acuzările aduse. în contra ei, eu: unul, resping cu energie acele

acuzări; căci națiunea nu poate fi răspunzătoare decit. cind
noi, reprezentanţii săi, vom face o lege prin care să cerem
persecutarea Evreilor, din momentul acela națiunea întreagă
va fi răspunzătoare. De aceea eu, în numele naţiunei întregi,

resping şi arunc înapoi Europei cuvintul de barbari cu care
ne tratează, fiind că pînă acum încă nu l-am meritat şi dacă
este cineva "barbar, nu poate fi altul decit d. Brătianu care

aa făcut

faimoasele circulări,. faimoasele persecuţiuni

, protestări).

(Zgo-

'

” Puteţi protesta, d-lor, oricît veţi voi ; însă nu e mai puţin
- adevărat că aserţiunile mele nu le bazez pe nişte cuvinte numai, ci le bazez pe fapte cari le-a comis d. Brătianu, şi că s'au

comis asemenea fapte în ţara noastă nu puteţi nega d-stră.
„Iată,

d-lor, cum

începe. această

tianu trimite următoarea
de dincolo de Milcov:

chestiune.

circulară către

D.nu

Bră-

toţi. d-nii prefecţi

Voci. — Ce citeşti ? Monitorul: 2

«La toate prefecturele de județe
„Prin art. şo anexat la litera P. a regulamentului şi pagina

miniei
a fi

6o a colecţiei

întiia judecătoreşti

pentru

partea

Ro:

de peste Milcov, se legiveşte oprirea Israeliţilor” de

arendaşi

de moşie,

cea sub No, 2.269

prin diterite ciruclări repetate şi cu

din '1866 Februarie ş, sunt luate dispo-

ziţiuni pentru Rominia de dincoa de Milcov de a se opri
Israeliţilor aşezarea prin comunele rurale cum şi de a se
-face intreprinzători de hanuri, cârciume şi arendaşi de moşie.

M'am

informat că aceste

denea

cu exactitate;

dispoziţii

vă invit

nu se păzesc pretutin-

dară să observați

dispoziţia,

faceţi a se păzi cu toată stricteţa.
„Ministru, T. Brătianu.

„

oci. — Ce gazetă este acea? Monitorul ?
D. Carp.— D-lor, această circulară, după cum
“spus, nu a fost2 publicată în Monitorul Oficial,

mi s'a

-

- O voce.— Apoi

de undeo citeşti d-ta? Din gazeta de laşi ?.

D. Carp.—D.lor, nu' vă importă ce gazetă este aceasta ;
“este destul că v'am arătat această circulară care este trimisă. |

de-“d. ministru Brătianu
d-lor. prefecţi de dincolo de Milcov
şi. dacă d.. Brătianu contestă, atunci este altceva. Dară faptul
este că din ziua aceea de cînd s'a expediat această, circulară, în

-

* Moldova a început persecuţiunea în contra Evreilor şi.a ajuns.
„pînă astăzi la un grad de intensitate, încit-a devenit o chestiune
atit de gravă că. nu putem şti care'i vor : fi consecinţele.
„=“ D-lor, navigatorii cari: călătoresc pe mările din zonele
tropice ne spun că aceia cari au cunoştinţa acelor mării, cînd
văd într'o. parte din orizont, un mititel punctuleţ. alb, un

mic nor, îşi.string pe dată pînzele navelor lor, căci ştiu că.
„acel mic punct. e semnul prevestitor. al unei furtuni grozave

şi astfel scapă de primejdie ; ear aceia cari nu ştiu ce în-.
semnează acel nor, plutesc. înainte cu pînzele deschise şi fur-.
tuna, venind, zdrobeşte pe imprudent, şi nava şi. oamenii .

dispar în adincimele. oceanului. Ministerul a urmat ca navigatu-

rii imprudenți ; furtuna se.apropie, el însă merge

înainte cu

pînzele deschise și nu mai rămîne decita ne ruga la Dumne-.
zeu .ca nu cumva fulgerul să: se descarce. pe capetele noastre.

O voce. Nevoe mare. (Ilaritate).

D. P. Carp..D.-lor,

|

-

frivolităţile nu au fost nici odată o.

scuză pentru aceia cari se uită cu ușurință la faptele ce
aduc o nenorocire asupra capetelor: acelora cari nu le-au
comis.

Şi Volnay

ne spune cu tot dreptul : Nenorocirea este

că greşelele comise de
le-au

comis, dară

fără

voia
' lui

De aceea,

de

trebue

d-lor,

guverne

multe

ori

să sufere

vă rog,

nu

asupra

cad

asupra

bietului

acele: guverne.

celor. ce

popor,

care

-

nu fiţi frivoli, ci stăruiţi cu

toată seriozitatea ca cestiunea aceasta care a devenit
foarte .
amenințătoare pentru patria noastră, să fie tratată
aci, să
fie dezlegată odată, în cît să: ştim dacă vom
urma înainte

tot aşă cum am urmat, sau dacă trebue să părăsim
calea.
arătată de d. ministru prin circulara: d-sale.
e
Această circulară, atunci aplicată de toţi prefecţii,
a produs în Europa o senzaţiune destul de neplăcută.
Pe
atunci
aveam onoarea. a înfâţişă Rominia la Paris
ca girante, şi am

fost, prin
dusă
plica

urmare, în starea şti şi a aprecia impresiunea pro-

Europei întregi. Atunci, d-lor, mi-am
luat libertatea a exd-lui ministru de externe situaţiunea prin
mai multe de-

P<şi, ȘI prin una din acele depeşi am zis: (sunt convins că.

.
|

— =

d. ministru

de externe, care are o vastă memorie la dispozi-

ţiunea unei vaste înteligenţe, își va aduce aminte) am zis că
cele petrecute sunt lucruri pe cari o putere ce poate avea la dis-

poziţiunea sa sute de mii.de baionete, poate să'şi le permită...

Sunt lucruri cari nu şi Ie poate 'perniite o țară mică cum ea
eal
şi repausu
noastră, care nu poate ai'şi. asigură linişt

în

i

Europa, decit numai prin o atitudine demnă.
În altă depeşă îi ziceam: Sunt puncturi ce trebuesc părăsite, de nu voiţi să perdeţi întreaga poziţiune. D. ministru a

gindit alfel şi nu ştiu, d-lor, dacă astăzi întreaga lui pozițiune
nu este compromisă. D. ministru însă s'a oprit asemenea în
urma agitaţiunei ce opiniunea publică produseseîn Europa. Vin
atuncea alegerile. Situaţiunea era tot aceeaşi, numai în un grad
miai dezvoltat decit acea din timpul faimoasei circulări, trebuiă

neapărat ca ministerul să vină cu o majoritate puternică în Adunare, pe care nu o putea avea decit numai prin ajutorul tau-

rului. Alegerile se făcură... numai noi ştim cum ! În mijlocul

alegerilor iarăşi se începu a se face apeluri la toate acele sen-

timente cari sunt un soiu de rămăşiţe ale forţelor telurice ce erau
semnul distinctiv. al haosului:

reînviară

iarăşi ura şi vrajba în-

tre clase. Agenţii ministerului iarăşi începură a vorbi de boeri, de democrați, de clacă, etc. În fine se întrebuințară toate mijloa-

cele cari se puteau întrebiinţă ca să se asigure majoritatea, şi
veni ministerul

în Adunare cu acea majoritate care, cum am

mai zis, parte din ea este fracțiunea. Va să zică majoritatea
nu

S'ar

fi putut

dobindi, dacă nu s'ar fi dat toate asigurările

acelei fracțiuni. D. ministru a promis totul, şi am văzut că,
chiar în această Adunare, d. I. Negură ne-a vorbit de circulări

confidenţiale pe cari eu nu le cunosc....
D. Negură. Pâcat că sunteţi aşa mare diplomat! (Ilaritate).
D.P. Carp. Va să iică a fost nu numai promisiuni, dară

mai mult decit atîta ; numai, fracțiunea a avut un defect. De-

fectul ei este că a fost francă şi leală. Fracţiunea a zis: Nu
voiu anarchia administrativă. D. ministru a consimţit la ideile
noastre şi astăzi, în urma celor petrecute, venim cu O lege. D.

ministru, voind însă nici să vie cu legea, nici să pearză fracțiu:
nea acestei Adunări, a reînceput dela întrunirea acestei Adunâri cu acele măsuri anarhice administrative de prigoniri în
contra Evreilor, cari avuse loc şi în timpul acela pe cînd eu
mă aflam la Paris. Despre acestea am primit multe petiţii dela
"Evreii din districtul meu... (Ilaritate). Puteţi crede, d-lor, că
curagiul meu e la înălţimea. întreruperilor d-voastre; vă pot

.

-

.

_

8

—

asigură că, cu cît mă veţi întrerupe mai „puţin, cu atât voiu
fini 'mai în grab, altfel nu scăpaţi de mine, căci, cel. puţin

4,

dacă

nu voiţi să ascultați cuvintele mele cu luare

aminte,

sunteţi siliţi a păzi tăcerea. Am zis că am primit. mai, multe
petiţiuni dela Evreii din judeţul meu cari. înfăţişau mai multe
colectivităţi din Vaslui. Acele petiţiuni, date de mine la biurou, au rămas însă în dosarele comisiunei şi nu au venit
înaintea Adunărei, nici nu s'a ridicat cestiunea ca să vă arăt
ce efect au făcut aceste persecuţiuni. Voiu cită un singur!
esemplude modul cum s'au exercitat:
Există o dispoziţiune la noi prin care se opreşte cineva
a fi posesor de cîrciume daca nu va avea o garanţie care
să stabilească faptul că acel care voeşte a fi posesor nu e
om fără câpătii. Obişnuit, asemenea garanţii se dau de câtre
săteni. Ei bine, prefecţii interveneau pe lîngă comune
îndemniînd pe săteni a retrage. garanţiele. Oamenii: îndemnați

de către sub-prefecţi îşi retrăgeau garanţiile ; erau siliţi dară
Evreii

să

găsească

alte

garanţii.

Pe

de

alta

parte,

toate

comunele şi toate autorităţile
din fiecare judeţ aveau ordine

a „nu întări nici o garanţie a vreunui Evreu. Şi astfel, punîndu-i în imposibilitate de a oferi garanţii, reuşiau a zice
că sunt oameni fără căpătii, şi cu acest mod li se răpea
pinea din toate zilele. Şi nu uitaţi, d-lor, că dacă e cineva
Evreu nu încetează de a fi om şi ca atare are drept
cel
puţin la respectul, la mila şi la îndurarea noastră
lată
dară, un mic exemplu din multe cite s'au petrecut.
.
Veni, în fine, legea. D. ministru combate legea ; însă
chiar

în această împrejurare, el deşi a strigat contra fracțiunei,
însă
pe sub mină a venit în ajutorul acelor idei; şi am. văzut
cum
acele

persecuţiuni făcute într'un mod latent, au luat
nişte proporţiuni grave, şi am văzut cum în districtul
Bacâu puterea
administrativă a dat .afară din comună sute
de familii...

Voci. Nu e exact,

D. P. Carp.

lată, d-lor, sa vă citesc. acte:
1865,

ROMÂNIA
Subpreleclura

Bistriţii

No. 884.

12,.

de jos

:

Domnule

«Avînd în

Martie

Primar,

vedere că după ordinele D-lui pref
ect, după
dinul D-lui minis tru de
interne relativ la neîngăduirea Jid orovilor

ăi

9.

a mai şedea prin
cuvenitele ordine;

comunele

rurale,

s'au' dat

şi D.voastre

«Avînd în vedere ca şi consiliul comunal prin prescriptele verbale ce au încheiat încă din anul contenit coprinzătoare: ca să nu mai îngădue pe nici un Evreu a mai şe-.
dea

în comunele

rurale

şi a mai

lua parte la vre-o

prindere, pe care prescript verbale ce

între-

a încheiat încă îna-

intindu-se onor. comitet permanent, de; către care aprobindu-se, l-a şi fâcut cunoscut D.voastre;
« Avind în vedere că cea mai mare parte din Jidovii cari

au fost antreprenori de axizuri prin comune a expirat termenul
odată cu finele anului 1867, dela care vreme conform ordinului anterior, D-voastră aţi fost datori a-i și depărta din comună, precum şi pe acei ce şed prin comune, veniţi în urma
dispoziţiilor luate de administraţie, fâră a'i lăsa un moment;
«Avînd în vedere că după inspecția ce am făcut prin

comună, am

văzut că D-voastră

aţi neglijat în totul, vă

ordon că pe toţi Jidovii aflaţi în comuna D-tale, acei ceau
fost antreprenori de axizuri a cărora termen a expirat ; aceia
ce au venit în comună în urma regularizărei administraţiei

cunoscută D-tale din ordinul No., precum şi pe acei ce li s'au
împlinit termenul şi n'au înscrisuri de vre-o arendare învestită
cu forma legală + şi se depărtează din comună pînă în terme:
nul de cinci zile, fiind-că timpul nv e contrariu pentru permu“tarea lor din comună. Referaţi-mi rezultatul fără a mai aşteptă

repetare, căci la din contră veţi fi suspendat şi dat justiţiei.
«Pentru

sub-prefect,

Zasto»

"Va să zică, vedeţi un ordin administrativ care ordonă în

cinci zile a expulză

pe

Evrei

de prin comunele

rurale.

Asemenea am aci lista familiilor expulzate şi de şi nu le
pot aduce în faţa d-voastră ca să mărturisească înşile, puteţi
însă crede că ea este exactă.
:lată dară, d-lor, cum este cestiunea în starea de faţă:

ministerul, de şi a condamnat fracțiunea față cu legea ce a:
prezentat-o,—şi nici nu prea înţeleg pentru

ce a atacat-o,

fiindcă acea lege nu este nimic alt decît pur şi simplu traducerea
„în paragrafe de lege acirculării d-lui ministru; nu înţeleg nici
indignaţiunea-d-lui

ministru,

nici mirarea d- sale, şi m'am gin:

dit că aceea poate să fie dacă nu alt, dar o simplă manifes“tare, menită d'a găsi un ecou nu. în sînul acestei Adunări,
care cunoaşte împrejurările, dară un ecou aiurea poate.
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Acum,

pe lingă această cestiune interioară, care este mai

gravă. decit se poate gindi cineva,

pentru ca să nu uităm -că.

dacă această cestiune n'a avut pină acum
anarhiepur administrativă,

ea

de acum se

decit o natură

de

poate întoarce să

devie o cestiune de anarhie populară. Fiindcă, fiţi siguri, că ministerul nu mai poate urmă pe calea administrativă pe carea
-apucat şi nici. legea d-voastră nu are să se voteze căci, fiți
' convinşi,

orice Camerăo

va

votă,

va fi dizolvată. Ministerul

"care ştiă că trebue să ajungă la această concluziune negativă,
— căci măsurile şi angajamentele luate într'un mod făţiş trebuiau
să viela iveală— trebuiă să se ferească a suscită acele cestiuni . cari, cînd nu pot căpătă osoluţiune legală,
capătă totdeauna.
o soluţiune ilegală, şi cari cînd nu se pot deslegă în Cameră
de multe ori se desleagă în uliţe, cestiuni cari dacă nu se pot.
deslegă prin vocea naţiunei, se desleagă prin vocea plebei...
:.O

voce.

Dar

plebea

nu

e naţiune?”

|

"D. P. Carp. Nu! Națiunea stintem noi, reprezentanţii ei ;

nici odată. eu nu voiu zice că națiunea va să zică acele mase
strinse pe uliţe, cari din nenorocirea lor au fost silite să rămie.
mai pe jos de aceia cari reprezintă omenirea în adevărata sa
mărire;. nu voiu zice aceasta şi n'am zis aceasta nici eri,

nici astăzi, niciodată.
|
|
|
Acolo constă primejdia, d-lor. Că ministerul are să fie.
silit d'a părăsi calea care a urmat:o nu mă îndoesc, că legea .

va fi prezentată de fracțiune, asemenea nu mă îndoesc; însă.
mă tem că acele puteri pe care d. ministru le scoate precum

a scos Eolus vînturile din chiupul său, acele puteri să nu de-

vie prea mari şi să nu vie să pericliteze de nu existenţa,
dar sigur liniştea momentană a ţărei noastre.
Acum vedeţi că aceasta este o. acuzare formală ce o fac d-lui ministru, o acuzare de imprudenţă şi de neomenie; d-lui
a voit să fie dibaci, a fost dibaci, însă succesul va fi catot-.
deauna asemănător cu acele succese cari nu sunt decât
tem-

porale, din simpla cauză că ele nu provin dinti'o idee măreaţă,
nu dintr'un sistem, ci numai din expediente. D. ministru
de:
interne şi întregul minister au : format pînă acum “
numai
politică de expediente şi această politică "i va
duce acolounde duce totdeauna politica de expediente.

_

Acum,d-lor, chestiunea interioară se complică şi cu
o chesexterioară. Europa a fost alarmată în.
adevăr, şi avea:
dreptul de a se alarmă. Nu vorbesc de acele
drepturi cari le
are

tiune

fiecare cînd se găseşte inaintea unui fapt monstruos,
dar:
e

—

1

—.

vorbesc de acele drepturi de ginte, cari zic că un popor, fără,
primejdie nu poate să se pună în conflict cu ideile de civiliza-

ţiune ale popoarelor care'| înconjoară; Ceeace se întîmplă.
pentru individ în restrânsul cerc'social, se repetă într'un 'mod.
mai larg în cercul social al diferitelor naţiuni;

şi precum so-.

cietatea vine şi pune la rațiune pe individul ce nu e la
înălțimea misiunei sale de om, așa şi popoarele.vin şi pun:

la rațiune pe acea: societate care uită ideile de civilizaţiune..
şi. de umanitate cari fac obiectul unei solidarităţi comune. Şi.

-sănu vă temeţi că făcînd aluziune la politica exterioară, vreau
să vorbesc de! o intervenţiune materială, căci Europă ştie.
foarte bine ce vrea să zică simţul naţional ; Europa ştie că .
atunci cind va voi

să intervină, chiar inamicii

cei înverşunaţi

ai d-lui ministru, chiar acei cari au protestat în contra ministerului pentru răul -care-l aduce, chiar acei oameni atunci se vor:
duce la fruntarii şi vor-zice: suntem în pericol, eată îţi dăm

„mâna, aidem să scăpăm ; voi să zic, nu de acea intervenţiunemă tem, dar mă tem de acea intervenţiune pe care a caracterisat-o d. Lahovari eri cu atita elocinţă ; mă tem de acea

intervenţiune care va zice: A, d-lor! D-stră înfruntaţi legile
omenirei ! ei bine, vom ţepui ţara d-stră şi vom opri orice.
contact între d-stră şi restul lumei; şi atunci voni vedea că
râul ce. îl facem

noi Evreilor, ni se va înapoiă cu camătă.

"Noi am voit să prigonim. pe o sută de mi: Evrei din ţară.
dela noi, ei vor prigoni pe sute de mii de. Romini din ţară. dela dinşii ; noi am zis că un om oarecare din ţara noastră nu:

are aceleaşi drepturi ca un alt om, şi ei vor zice ::aceleaşi:
precepte le aplicăm şi noi asupra' Rominilor voştri, şi se va.
întimplă acel adevăr ce este conţinut în proverbul

popular:

«cive sapă groapa altuia, cade el însuşi într'insa».
In această privinţă, "d.lor, mă tem de o irtervenţiune
străină, şi această perspectivă este atît de dureroasă, încit.

- avem tot temeiul de:a ne înspăiminta
vrea să ne pue d. ministru.
„Va

de starea

în care.

să zică, d-lor, vam spus chestiunea, v'am arătat cau

_zele cari au precedat.o, vam arătat care este poziţiunea stingei,
care este a dreptei, şi care a fracţiunei, şi acum nu pot ale
minteri, decit a cere de la d. ministru ca să contenească cu

desăvirşire în luarea de orice măsuri administrative în contra,
Evreilor. Rominii au gindit că Evreii.nu sunt în acea stare de

civilizaţiune de a le dă drepturile politice. Admit pentru un --minut această
4

teorie,

dar. fiecare om este destul

de. civilizat,

ca să aibă un loc „unde săși aşeze capul, ca să nu i se ridice mijloacele de a'şi hrâni nevasta şi copiii şi să se bucure
de acel' drept care "l-au cele mai infirme fiinţe din lume; şi
acel -drept cer. ca guvernul să'l păstreze Evreilor şi la noi,
chiar

în contra

amicilor

de eri,

şi poate şi amicilor de miine.

În priviaţa chestiunei exterioare, fiindcă nu ştiu la ce
complicaţiuni a putut să dea oc, şi fiind că nu am încredere
câ d. ministru, faţă cu această chestiune nu va arătă tot
acea nedibace dibăcie ce a arâtat-o în interior, cer publicarea
actelor diplomatice, şi o cer cu atit mai mult, ca avem temeiuri grave de a crede că d. ministru a urmat în străinătate ca

Şi înăuntru, avem temeiuri de a crede că şi în străinătate, pre-:
cum şi înăuntru, după ce face răul, îşi spală miinele, şi ca
copiii zice: apoi eu n'am făcut nimic! D-lor, acestea sunt ca.
lomnii ale inamicilor noştri! Familii isgonite? Circulări ? Rea

interpretare
?- Ordine

ministeriale ? D-lor, aceste sunt intrigi

straine !... (Intreruperi). D-lor, cer cu atit mai mult. publicarea
actelor diplomatice, cu cît Europa întreagă este agitată, şi cu cît

nu ştiu cari vor fi consecințele pericolului de anarhie ce ne ame.

ninţă. Voiu aduce aminte cuvintele unui om mare de Stat, şi a

cărui autoritate nu se

poate contestă, alui lord Stanley din An-

Şlia (întreruperi). Ştiu foarte bine deosebirea care există între
oamenii de Stat dela noi şi din celelalte ţări, și că nu se.poate
compară cu marele bărbatcare dirige majoritatea acestei Adunări, însă nu aveţi de rău dacă am încredere în cuvintele unui
om

de Stat din alta ţară, şi dacă aprecierile lui pot sa aibă ceva
valoare ; cît pentru superioritatea. d-lui Brătianu, nici eu
nu
o contestez.
a
« Nu cunosc alt exemplu în epoca noastră, asemănător vre unei scene de acte
de apăsare săvârşită, nu voiu zice numai
făra provocare, ci chiar fâră niciun motiv raţionabil
şi nici

inteligibil. Cît pentru

permisiunea sau încurajarea ce ar fi obţi-

nut acesteacte dela autorităţile locale, sau, precum
crez, chiar .
dela guvernul romiîn, în oarecari cazuri maş
puteă să explic
această conivenţă, decît presupunînd unui
guvern slab şi puţin
Scrupulos o tendinţă pozitivă de a speculă
cu pasiunile cele mai

rele ale. claselor de. jos ale populaţiunei.
Pe temeiul acesta
e drept ca să zicem că Principele Carol
sa exprimat în mod
foarte, energic în privinţa aceasta,
şi cred că, în măsura autori-

tăței sale personale, a făcut şi va face încă
tor ce-i va

putinţă

fi prin

spre a precurmă continuarea acelor acte de violenţă.»

A mai zis lordul Stanley nişte cuvinte
foarte aspre pe cari

-

—
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în numele naţiunei le resping, a zis: «nenorocirea este pentru Evrei, dezonoarea pentru Romini». In numele naţiunei
resping aceasta, pentru că națiunea, precum, v-am demonstrat, totdeauna a fost impasibilă îîn această cestiune, şi dacă
s'a pronunţat a fost numai ca .să respingă solidaritatea cu
cei ce o prigonesc. Dar dacă este dezonoare, dacă este culpă,

aceasta nu poate să fie decit a acelora

cari au

provocat

această stare, şi va veni o vreme: uride justiţia se va face,

unde dreptatea va luă pe
îl va

vinovat

în

puternica

sa mînă,

stringe, şi cînd o va descleştă nu va'răminea decit o

„cirpă care se va aruncă .în gunoaiele istoriei. (Întreruperi).
Sfârşesc repetind concluziunile mele: cer dela guvern
ca Evreii să fie lăsaţi în pace, de acum

înainte.

Replica.
„După

răspunsul

Ministrului de Interne la interpelarea d-lui P. Carp,

“vorbesc d-uii |. Negură şi Ghiorghiu, apoi urmează

D.

Carp.

D-lor,

am

d. Carp

fost acuzat dea teâdă

în replică,

interesele

cele sacre ale ţărei şi aceasta pentru că ministerul comiţind
fapte inumane, eu nu am tăcut şi nu am venit să zic.că
bine a făcut, precum mai înainte se zicea la noi.
Am

fost acuzat

de trădător

pentru

că

într'o

cestiune

arzătoare de atunci, nu am voit să întrebuinţez acele: mij„jloace de desminţire pe cari mi le recomanda d. Brătianu şi cari

au făcut ca un jurnal din Berlin să '] compare cu baronul de
Miinchhausen, dîndu-i încă palma asupra acestui fantastic istoric.
Am

mai

fost acuzat de trădare,

la Paris. Am rămas
litice

nu

permiteau

la Paris: pentru
d-lui

Brătianu

să

pentru

că

că am

râmas

împrejurările

trimeată

un

altul,

pode

şi i-am dat de ştire, prin d. latropolu care este faţă, că nu
mai

vreau

să

rămîn. Pentru aceasta eram oare silit să urmez

ordinelor nedemne ce primeam? Nu, domnilor! Amintiţi-vă
de acel guvernator.
care primind în Franţa: ordinul de a
ucide pe Hughenoţi, a răspuns «Rege, sunt soldat, iar nu asasin;

am

m'ai

răspuns

trimes

dlui

să

cârmiiesc, iar.nu săucid!»

ministru. Sunt

trimes

'să

serv

Aşa şi eu

interesele

ţării cit voiu puteă mai bine, iar nu să fiu un mincinos.
Oare a refuză de a scăpa o situaţiune prin denegări, a cărora descoperire.de neadevăr te umileşte şi te înjoseşte, se
chiamă a fi trădător
?' Nu, domnilor! şi-cînd voiu puteâ arăta
toate amănuntele, cînd. toate vor eşi la lumină, se va vedea.

.
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ţării
că rolulce am jucat la Paris a fost conform cu demnitatea
î
"mele.

cari vor
De aceasta mă fâlesc şidoresc ca toţi Românii

cetăţeni.
trimişi acolo, să facă aşa ca mine şi vorfi negreşit buni
cele re:
că
anu
“Ii” cestiunea însăşi, să nu ne zică d. Brati

Jatate” de noi în privința celor petrecute în Moldova,în contra

ne-o
"Evreilor, sunt neadevărate. Căci d-sa nu poate îndrăzni să

zică nouă cari am fost în ţară și am văzut că guvernul, sub
cuvintde oameni fără căpătii, a alungat peo mulţime de oameni,

încit laşii a rămas săptămîni întregi lipsit de lucrători (protestări)..

Aceasta, domnilor, asupra modului cum se apără d. ministru.

Dar mai este încă şi un alt mod care '] întrebuinţează d.
ministru cu expusa d-sale dibăcie, este modul de a acuză totdea“una pe alţii pentru orice fapt pe care '] comite d-lui, d-sa acuză

“trecutul, prezentul și va acuzăşi viitorul totdeauna cînd trecutul,

“

pezentul şi viitorul nu vor fila umila sa dispoziţiune. Dacă avem

“numai astăzi o patrie, nu uita mă rog, d-le Brătianu, căo avem
numai şi numai.pentru că boerii cei vechi au ştiut prin patrio-

tismul lorsă ne-o păstreze, şi aceasta ar trebui, dacă nu voieşti

-s'o adniţi în interesul general, s'o admiţi în interesul individual.
“Nu ar trebui să arunci imputări asupra acelora cari au ştiut să
conducă această ţară pină astăzi aşa în cît să ne-o lase nouă în
“stare de a fi o naţiune, o'naţiune în care d-ta eştia tot puternic.
ce mi
Acum, d-lor, am să răspunz la o altă acuzaţiune
vine
ori
u
cite
“s'a adus mie în persoană. D-sa are un obicei că de

“un representant şi în parlamentul romîn ridică glasul său asupra

“unei cestiuni arzătoare, d-sa îi răspunde: -de ce ridici glasul
tău în această cestiune? nu ştii oare că compromiţi Tronul ?...
D. ministru de interne. N'am zis aceasta, protestez!

D. Carp.— Aţi zis că noi suntem trădători; m-aţi acuzat
că voesc să compromit starea de lucruri actuală

Poate că nu.

-aţi voit să înţelegeţi Tronul prin aceasta. Cînd toate jurnalele
oficiale şi oficioase ne tratează de conspiratori, cind d. ministru
a zis chiar în această Cameră, cu o altă ocaziune, că atacurile

noastre trec peste capetele miniştrilor, îmi era permis să dau
cuvintelor sale interpretarea.ce le-am dat. Dar să ştie Tronul
cum că nu sunt supuşi mai devotați, nu sunt supuşi mai

cre-

dincioşi Tronului de cît ceia cari de multe ori condamnă faptele

"d-lui Brătianu. nimici şi adversari ai tronului. nu sunt, d-le
Brătiene, acei cari, tari de fruntea lor pură şi de conştiinţa lor
curată, vin să arate respectuos, dar cu curaj, părerea lor. Şi - .
va veni o zi cind se va face lumina, cînd toate actele comise

de d. ministru Brătianu, se vor arătă în toată mărimea lor, şi
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atunci dreptatea le va lua, cum am zis, în mina sa puternică. şi le va aruncăîn gunoaiele istoriei.
D..ministru de interne.— Pentru onoarea Parlamentului
ă
romîn

ar trebui ca d. Carp să întrebuinţeze cuvinte mai par-

" lamentare, şi să nu vorbeascâ aci de gunoiu, d-sa! (Aplauze).

D. P. Carp: —. Acum 'să vedem ce a zis domnul mimistru? D-sa a zis: nu am .fâcut nimic, decit am puș în lu-

crare articolele din legile în vigoare: A pus însă în vigoare
numai nişte legi, cari sunt abrogate de mult.
— Nu
" Voci.

este

aşă;

sunt

nu

:

abrogate.

D. P. Carp. — Sunt abrogate, d-lor, şi de aceea zic că
ar fi trebuit ca un ministru, fără -ca să-şi ia'osteneala să

nu

studieze puţin legile ţării şi să vază cari sunt abrogate şi
_ care sunt în vigoare, să vieşi să ne zică câ nu a făcut

"nimic altceva decit a aplicat legea dela 804, şi acea dela
1806. A voi puterea, cînd nu suntem în stare a ne împlini
„datoria, este un ce fără scuză şi este o crimă de a avea!

o ambiţiune ale cărei talente şi cunoscinţi ne lipsesc.
Acum, d-lor, sa-mi daţi voe să vă citesc dispoziţiele legilor.
« Dispoziţiuni legislative sau cari au putere de legi. '
«1) 1817. Codul Calimach.$. 47. Deosebirea credin_ţelor «nu :are nici o înriîurire la particularnicia driturilor,
dacă de «către lege, pentru oarecare 'alte pricini nu s'a
hotărît vre-o

e

«deosebire.

+$. 1430 Armenii şi Jidovii sunt opriţi de a purure
de a «cumpără moşii de veci.
«$. 1431, Jidovii au voe să cumpere case şi dughene (pră«vălii)în oraşe, iar Armenii au voie să cumpere şi viiîn podgorii.
> «2) 1830, Sept.. 6. Ofisul poruncitor prin care se pune
-din nou în lucrare

Maiu 18 poruncitor

ofisul: lui Alexandru

Moruzi

dela

1804,

că: în privirea necuviinţeice rezulta din

înrturirea Jidovilor ar aveă stăpinire asupra creştinilor să se împedice dela anul viitor Jidovi de a mai cumpără venituri de

- moşii, afară numai de arenzile de băuturi de care nu sunt opriţi,

„căutînd însă dregătorii

ţinutali ca şi aceşti Jidovi ce s'au aflat

arendatori d& moşii să nu se
„-

Vedeţi,

d-lor, că tac

păgubească de dreptul lor».

despre

codul civil şi constituţiune,

vorbesc numai de legile vechi şi dispoziţiunile ulterioare care ar
fi trebuit să împedice pe ministru

a zice în întiia sa circulară,

"(care mai repet, nu a fost publicată în:/fozzz7o7), că trebue să fie
-dispoziţiuni luate ca să se gonească Israeliţii din comunele rurale.

Jată cum, D-lor, am apucat eu lucrurile acestea in Moldova

- Evreii aveau dreptul a cumpără proprietăţi în oraşe; a ţine
moşii în arendă...
Voci. -— Nu, nu; vă înşelaţi.
n
Se
moşii
arendă
în
ţine
puteau
d-lor,
D. P. Carp. — Nu,
nelozuiteşi erau bazaţi pe starea legală. (Contestaţiuni).

O voce.
— Citiţi manualul administrativ şi vedeţi: aşa este?
D. P. Carp.— De acolo am luat citaţiunile ce v-am făcut;

ceeace am atestat sunt paragrafe de lege, iar nu închipuiri.:
„Acum, d-lor, este un lucru curios: D. ministru se vede
atacat şi de fracțiune şi de mine.
O

voce. —

D.

P.

Chiar
ca

şi dta.

.
Carp
— Fracţiunea

.

zice că ministerul

urmează

o politică putredă; eu zic. tot aceea, Şi mulţumesc adversarului meu, D. Gheorghiu, că 'mi-a dat o expresiune atit
de justă.

Diferinţa

numai

între

noişi fracțiune este că din

diferite punte de vedere ajungem
D. ministru

de interne. —

tot la acelaş rezultat...
Aşa,

aşa!

D. P. Carp.-—Şi din diferite puncte de vedere să dovedeşte că d. ministru a întrebuințat măsuri administrative ne
legale şi neumane. Urmaţi o politică putredă pentru-că de:
şi una cu noi, n'aveţi curagiul opiniunilor d-voastră, neînde-

plinindu-vă făgăduinţa să ne ajutaţi în isbutirea

ideilor noa-

stre şi gîndiţi că veţi scăpa cu. măsuri administrative.
|
Eu zic că ministerul n'avea dreptul a atinge cestiunea
Evreilor persecutîndu-i, ci trebuia din contră să le asigure
drepturile ce se cuvin fie-cărui om, şi din aceste puncte de
vedere conclusiunea e că ministru,şi după noi şi după frac-

ţiune, a urmat o politică putredă.

Viu acum la acusaţiunea de trădare ce mi sa aruncat,
că compromitem şi trădăm ţara, destăinuind lucruri cari pun.
opiniunea publică europeană în mişcare.
Domnilor, dacă la toate acuzările care vom aduce minis-terului ni se va repeta neîncetat: Compromiteţi interesele cele
grave ale ţărei, voiţi să aduceţi o ocupaţiune, atuncea avem să
ajungem la acea stare nenorocită de Jucruri în care d. Bratianu

ar putea. să se dedea la toate evoluţiunele imaginaţiunei sale -

politice şi noi am trebui să tăcem, din cauză că d. Brătianu
are să ne zică că suntem trădători. Trădători! Nu e trădător
acela care spune adevărul; trădator e acela care '] ascunde!
„Voci— Bandele, bandele armate |
.
NI D. p. Carp. — D. ministru zice că nuam voit să fac
cestiune ministerială. Nici nu am voit să fac aceasta, pentru
că

Sunt cestiuni mai presus de tactica parlamentară.

Dacă

aş fi .

—
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[Ş

-avut simplă -preocupaţiune de tactica . parlamentară, poate
că n'arfi lipsit elementele de isbutire; şi dacă aş fi avut:
obiceiul d-lui Brătianu să: intrebuinţez toate mijloacele
ca să am puterea. în mină aş fi urmat exemplul d-lui;
şi, 'urcîndu-ne pe umerile . fracţiunei,. am “fi fost :în locul
d-sale. Dar fie liniştit d-sa; să nu socoată că întrebuinţăm

asemenea ..mijloace a ne sui pe o treaptă mai înaltă, dind
cu piciorul principiilor şi credințelor noastre și acelora. cari
au servit la înălţarea

tere cu asemenea

noastră.

Noi

nu voim a veni la

mijloace, ci numai

prin

pu-

propriele noastre

puteri.
Voci. Vai de ţară atuncea!
__D. P. Carp. Va să zică tocmai tărimul cel vechiu LE
părăsim, şi dacă voim lupta, voim lupta de principii. . .
D. ministru ne-a vorbit de naţionalitate, de dreptate,
"egalitate, şi nu mai ştiu ce. Am dovedit că în toate lu-

crările, de cînd. există la, guvern, a dat cu piciorul acelor
principii, şi dacă "mi-e permis 'a: întrebuința o expresiune
aspră,

voiu

zice. că şi-a pălmuit

trecutul

său.

D.. Eliad. Adevărat!

so 727 .

D. P. Carp. Libertate!. libertatea n'aţi acorda-o de
cit: amicilor: d-voastră ; tot ce nu se închină ideilor d-voastre .

e inamic,

€. prigonit. Duceţi- vă în. Moldova

şi veţi vedea

prigoniţi tocmai aceia. cari. sub guvernul provizoriu au lup:
tat cu' mai multă tărie pentru aducerea nouei stări de lu-

Ei bine, d. Pogor cînd

cruri. - Voiţi exemple?
meargă a-şi căuta

sănătatea

întrun mod. ironic

al justiţiei i-a răspuns
cindu-i că.

.

sănătatea

nu 'se caută

retragă.

iarna,

şi insultător,

zi-.

silit să

se

şi "l-a

Nu imi permitea legea

de justiţie.

D. “ministru

a voit să

congediu, "d.: ministru

şi-a: cerut

să'i

dau congediul ce cerea.
_D.P. Carp. D. Maiorescu sta destituit de la Trei. Ierarchi.
Voci.

Nu e adevărat.

D. P. Carp. In fine toţi acei juni

atîta ardoare

la

11

cari au luptat

pentru. stabilirea nouei

Februarie

cu
stări

de lucruri, toţi au: fost prigoniţi. Unde sunt Mirzescu, Blaremberg,

Şuţu,. Pogor;

sunt

unde

aceia cari singuri: sunt

bărbaţi vrednici şi cari bine merită dela patria lor? Toţi aceia
sunt prigoniţi şi împedicaţi, repet ceea-ce a zis: “d. Vernescu
la tribună, împedecaţi prin jandarini să vie

această Adunare (ilaritate).

LIOT&

-ă

căzu

East

să . impodobească

pf

=
Voci. Dacă erau jandarmi nu veneai d-ta. .: . .
D. P. Carp. D.lor, nu uitaţi filozofia populară: -o flo-

dă

-ricică nu face primă-vara. :(Sgomot).
.
„Vedeţi dar, domnilor, că. d. ministru - nu.avea atita
drept de a zice că combate.pe aceia cari . sunt inimici în--

verşunați, cari vor să răstoarne. Au prigonit pe toţi aceia
cari aveau o frunte pură, un cuget curat și aveau curajul
d'a spune

adevărul...

Sa

O voce. După d-ta.
D..P.

Carp.

ştia că acel adevăr

|

.

.

În ori-ce împrejurare,

"i va. depărta de

d
chiar atunci

la putere încă

cînd...

lung

(

|

„timp. Şi dacă ar fi aceea ce zice d. Brătianu, ca să: ajungem. cu ori-ce preţ la putere, am - fi întrebuințat mijloacele d-sale.

|

|
„Aceasta pentru ceea-ce sa zis.în contra mijloacelor
| pârtidului nostru ' (ilaritate).
Voci. Care e partidul d-tale?.
“
D. P. Carp.. Să fi întrebat. pe d. Brătianu cînd a
"vorbit de acest partid, d-lui a acuzat partidul nostru despre aceasta.
.
Nu. spui -care. este partidul d. tale >
N

iv,

D.C. A: Rosseti.
(ilaritate, sgomot)

D. C. Niculescu. D-le preşedinte, aceasta este o sis-.
„temă. preconizată de întrerupţiune, vă rog să aplicaţi regulamentul,

D.

P. Carp. ' Aceasta, domnilor, ca răspuns la acuză-

rile” aduse

de d. ministru

asupra

mea, asupra mijloacelor ce

e

întrebuințăm ca. să ajungem la putere, asupra apelului care
1 facem noi la alte puteri. de cit acelea cari ni le 'da
națiunea.
.
In cit priveşte cestiunea Evreilor, domnilor, am arătat
că d. ministru nu era autorizat prin legile Moldovei a întrebuinţă acele mijloace; am arătat că dacă voia d-lui să
suscite această chestiune, singurul drum era acela urmat de.
fracțiunea liberă şi independenta, da prezenta.o nouâ lege;

Sa:
a]
|
:

am arătat că d-lui'a fâcut aceasta, nu. din cauză. de
religiune, căci nici n'am voit să ating această chestiune,
căci. a

fost mai

!

mult o chestiune: socială, o chestiune de: rivalitate,

de negoţ, dacă vreţi ; însă faptul nu -este, mai puţin adevă-

„at

în .hidoasa sa realitate,

că Evreii au fost daţi afară prin.

mijloace ilegale „Prin măsuri. administrative. (Denegări).
Acum

eu

zic

că cer

de

la. d.

ministru

asigurarea.

|

i

a
că.

|

3

_.
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|

d-lui nu va . lua nici O măsără administrativă, că nu va jigni:
pe aceşti Evrei în drepturile lor umane pe care Constituţiunea

'şi legile ţărei le asigură.

“Am cerut tot de-odată şi cer şi acuma a ne pune la dis- - poziţie. biuroul Adunărei actele diplomatice, ca'să vază şi na-

“iunea unde stăm cu. puterile europene în această cestiune.
N

.

s

RECHEMAREA GENERALULUI MACEDONSKY
Ședinza

Camerei din 28 Januarie,

1869

"Fostul adjutant al lui Cuza, colonelul Al. A. Macedonsky, e rechemat în armată în calitate de general, după ce încă din 21 Aprilie 1862 îşi
dăduse demisiunea din postul de șef al garnizoanei
de Bucureşti, dela

-

|

care dată fusese lăsat în neactivitate şi considerat ca pensionar, cu toate
protestările sale. Rechemarea acestui bătrîn militar în fruntea armatei *

provoacă o discuţie aprinsă în Cameră. La interpelarea d-lui Pană-Buescu,
răspund ministrul-preşedinte şi ministru deiinterne M. Cogălniceanu, după
cari vorbesc mai mulți oratori: Maiorul M. Radu,A. Candiano, I. Florescu,

1 C. Brătianu. După

|

dinşii urmează discursul

D-lui Carp, etc.:

D. P. Carp. D-lor, urmînd exemplul d-lui. Vernescu
de alaltă-eri, voiu' începe cu o chestiune personală, şi .sunt
cu atit mai mult în drept a o face,:cu cit prin o rarâ fe- :
ricire chestiunea mea personală
este strins legată cu două
chestiuni de principiu
pe care

voiu

să le tratez.

Alaltă-eri când prinţul D. Ghica, în mod “prea absolut,

a revendicat dreptul. puterei executive de a face şi a desface numirile, eu: 'mi-am permis a “i răspunde cu cuvintele: .
noi controlăm. Atunci, prinţul Dimitrie Ghica, a trecut, asupra cuvintelor mele, însă continuînd 'a zis: că dacă v'am

vorbit de o primejdie,
una din cauze a fost, cam văzut pe
d. Carp, apropiindu-se de stinga; şi să nu credeţi că -aci
a fost în intenţiunea d-lui Dimitrie Ghica, să-mi acorde a_tita importanţă, în cît apropierea mea de un partid, sau de
altul, ar constitui o primejdie; dar d-lui a vrut să zică cu

aceasta, că, atunci cînd este confuziune în principii și în idei,
când nimeni nu.mai. ştie care busolă trebue să “1. conducă, a-

tunci este o primejdie, o: adevărată -primejdie morală. Da,
domnilor, atunci e o primejdie, şi o adevărată primejdie
mare. Dacă Pam înţeles bine, acesta a fost sensul cuvin-
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telor d-sale. Ei bine, să vedem dacă
nu suntem d'inaintea acestei primejdii,
să vedem care e acela care a rămas
. numai o aparenţă de inconsecvenţă.

noi, în starea de faţă,
şi în această primejdie
neclintit, avînd poate
Cînd vedem că întrun

Stat constituţional se face un minister compus din toate par- .. tidele, cînd vedem tot pe acea bancă, pe 11 Februarie,.. +
alăturea

cu

2

Maiu, cînd

învălmăşeală cumplită,
se unesc

a da

votul

vedem

pe

cind. vedem
de încredere,

stînga cu dreapta. într'o-

că aceste două estreme
cînd

vedem

pe

urmă că

majoritatea care a susţinut eri guvernul '| loveşte astăzi,
cînd vedem pe d. prim ministru atacind pe d. Brătianuşi
„pe d. Brătianu atacînd ministerul, :atunci :nu putem zice că.

-

nu e primejdie. Atunci este în adevăr primejdie. și confu-.
ziune de idei; e atît de mare în câtam văzut eri pe prinţul

„Ghica acuzindu-mă pe mine, care singur am refuzat de a.
„mă asocia la această confuziune, -de.a fi părăsit calea ce
“am urmat până acum, în loc să vadă că confuziunea e pretutindeni; că cu toţii nu ştiu care le mai este ţinta; că.
poate

singurul

care

a.rămas

neclintit

a fost mititelul Carp.

Ş'apoi, domnilor, chiar admiţind în afară de confuziunea de:
idei, chiar admiţind că m'aşi fi apropiat de stânga în ches-

tiunea
de faţă, -care e
apropiat de dinsa cînd
apropie.de dinsa. cînd
se "poate acuza acel om

mai de - condemnat?, acela care s'a
era puternică, sau “acela care se
e slabă? pentru .că, cel puţin, nu
că porneşte dintr'un punct de vedere.

interesat. Şi aceasta o zic numai.ca să arăt că în ori-ce caz:
eu aşi fi cei mai puţin vinovat; căci nu e de temut să mă

apropii de stinga, fie viața mea
scurtă, şi apoi şi stînga ştie prea

parlamentară lungă sau .
bine că nu'i convin, şi

n'am nevoe să adaug că nici ea 'nu'mi convine mie.
deţi dar, că dacă e primejdie, d-voastră 'care eri aţi

cu, stinga, aţi
această unire

„Acum,

nii- personalt,
Petre

provocat'o,
iară
monstruoasă,

fiind-că am

mintuit

iu. eu
„

cu

prima

voiu ajungela a doua

Grâdişteanu,

care m'am
a

parte a

parte,

Veunit.

opus la
a

chestiu-:

tratată de d.

în privinţa dreptului Adunărei de a con-.
trola faptele guvernului, chiar şi. numirile.
Mi-a părut rău,
că d. Grădişteanu deputatul, a abdicat.
până.. într'atîta la
drepturile sale, în cit să conteste
Adunărei drepturi ce.nu
1 se pot contesta niciodată. a

Unii din amicii mei au mers chiar cu
această ocaziunepină a-mi zice, că vrsă
ea
uuc ia la . noi regimul Con
introd
. :
„Venţiunei din Francia, care numea şi
destituia funcţi

onarii,

.

4

'său

şi care 'ajunsese cu aberaţiunea pină -a baza “sistemul

„pe ghilotină şi pe moarte. -M'am. înspăimîntat de mine însimi, însă am avut recurs la acele lucruri, la 'care am avut recurs: tot-dauna cînd 'm'am văzut acuzat, şi m'am în-

trebat dacă în exemplele date de istorie n'aşi găsi justificarea
"dreptului acestuia ce îl revendic în numele adunării, şi acele oo
exemple le-am găsit.
Mai înttiu însă; n'am

zis niciodată - că

tre-

Adunarea

bue să numească sau să desființeze funcţionarii; nu m'am
atins niciodată de' dreptul guvernului de a numi şi destitui,
însă cred că .e în dreptul Camerei, a controla pe guvern,
atunci :cînd el face o numire ilegală, cred că e în dreptul:
Camerei cînd, de exemplu, d: ministru al justiţiei pune un om,

care nu'a servit nici odată în magistratură, îl pune, zic la curtea
de casaţiune. Nimeni nu-mi va contesta dreptul de a zice ministrului că a făcut rău ; şi lăsînd la o parte persoana numită, trag Ja răspundere pe; minister. Voiţi acum exemple din alte Adunări cari au mers şi mai departe? Când sub Wilhelm al
- - It-lea s'a numite—legalmente chiar—amiral Torington, a ve-_nit

Camera .şi a zis regelui că d. Torington nu ştie să ad-

ministreze flota, şi regele

zică vedeţi că am

Va să

a fost silit să-l destitue.

putut prea bine să revin asupra spaimei,

"mi-am

-care mărturisesc că pentru moment

Vedeţi, dară domnilor,. că tratînd aceste

două

făcut'o însu-mi.
chestiuni per- .

sonale, am 'deslegat şi cea de a doua chestiune de. princi"piu

tratată eri

şi astăzi.

Vin âcuma,

ce ne

i

-

ocupă astăzi. :

|

la:chestiunea

Această chestiune! se compune din” două mari părţi,.,
cea d'intâiu ni se atată sub: două feţe diferite.
care
-din
Se compune prima de numirea d-lui Macedonsky, care s'a

“tratat sub punctul de vedere al legalităței numirei, şi al doilea sub punctul de vedere al însuşirei morale a d-lui
* Macedonsky de a putea corespunde la misiunea încredinţată, misiune. gravă, fiindcă el e chemat întrun timp. de
" organizare a armatei. A doua parte a chestiunei este chestiunea politică, chestiunea ministerială faţă cu - chestiunea
* d-lui Macedonsky. Voiu trata. dară rînd pe rînd acește
a
|
a
două chestiuni. *
paragrafe,
In privinţa dreptului nu voiu. intra în multe
"pentru că chestiunea se reduce la următoarele puncte. *
un decret al: Domnitorului, care în modilegal,
Gasesc
o admit, șterge pe generalul Macedonsky din controalele”
armatei. Care era calea ce trebuia să urmeze ministerul
+

.

EN

e
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voind a îndrepta acea ilegalitate?

.

Ministerul

,

.

zice:

am gă-

sit un decret Domnesc, -bazat.pe o încheere ministerială,
dar ilegală; un alt decret Domnesc, basat iarăşi pe o încheere
ministerială, vineşi lecueşte răul. Dacă ar fi aşa, chestiunea nu

S'ar mai putea discuta, căci ea ar fi deo limpezeală şi de o
simplicitate

Domnitorului,

rară.

Dar

după

fiind, nu se poate

nu'e

aşa,

Constituţiunea
desfiinţa

domnilor! „Un

decret

de astăzi, . chiar

prin. alt decret. Care era

al

ilegal
calea

„ce trebuia să urmeze generalul Macedonsky pentru a că.
pâta desfiinţarea acelui decret? După mine, un apel d'ina„_intea justiţiei. Mi se zice că era atunci Consiliul de Stat, dar
“că consiliul de Stat s'a desfiinţat.
şi că atunci diferitele lui
atribuţiuni s'au împărţit la diferitele ministere. Dar d'intii
voiu intreba dacă acele atribuţiuni s'au împărţit la diferitele
„ministere pentru toate chestiunile: cari au să se' nască
de
acm înainte după desființarea Consiliului de Stat, sau
dacă
sau împărţit numai pentru acele. chestiuni. cari erau
pendinte pe timpul existenţei Consiliului de Stat? Eu mă.
fac
forte,
să vă probez cu Constituţiunea în mină, că tot
cese
poate admite, e. că nu se poate trata astăzi
prin decret de
cît acele chestiuni cari erau. pendinte pe timpul
funcţionării

Consiliului de Stat. Constituţiunea

zice, că fiecare cetăţean, .
şi aci ea aşează un principiu care garantează
un mare drept :
„cetăţenesc,
—

care garantează chiar libertăţile noastre, —
că fiecare cetăţean, zic,- poate să atace d'inaintea
justiţiei abuzurile de putere. Şi această dispoziţiune
a fost privită de toate
constituţiunile lumii, de scriitorii cei mai emin
enţi ca singurul mijloc de a ne apăra de asupririle
puterei.. executive.
Acest drept a scăpat pe englezi de prim
ejdia tiraniei, căci
el singur garantează libertatea civilă,
fări care libertatea
politică nu e de cât o ilusiune. Admiţind
însă că Consiliul
de miniştri poate deslega . chestiunile
cari erau înainte de.

competinţa Consiliului

de Stat,

loviți tocmai

în cea mai fru. .
moasă dispoziţiune: a Constituţiunei,
cînd, de exemplu, aş!
trage la judecată pe un prefect, voiţi
ca Consiliul de mi.
niştri să poată să-mi zică: “Stai!
aceste. chestiuni se: tratau |
înainte de Consiliul de Stat, am
s'o desleg eu, iară nu -jus-

tiţia, căci mie mi s'a deferit atribuţiunil
e Consiliului de Star?
Nu,: domnilor, nu o voiţi; şi nu puteţi
să o voiţi, căci Constituţiunea e pozitivă şi, cum am zis, tot
ce se poate admite este.
că numai acele chestiuni pendinte atun
ci, care intrase deja |
în filiera prevăzut
ă

de timpurile

acele, puteau

găsi în Conx
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.

siliul de miniştri

o ultimă satisfacţiune, şi aceasta

din pun-

tul de vedere numai al .neretroactivităţii unei legi..
Vedeţi dară, domnilor, că chestiunea nu era așa
simplă,

căci

nu

în

toate

cazurile

un

minister este

în

de

drept,

.

faţă cu un decret Domnesc, ori cît de ilegal.ar fi fost, să
vie. şi printr'un decret Domnesc să'l desființeze.
|
Să

vedem

acum

dacă. chestiunea

generalului

Mace-

donsky se poate pune măcar între acele chestiuni ce erau
pendinte la Consiliul de stat. Ei bine, nici aceasta nu este.
Decretul principelui Cuza, era dat inaintea, înfiinţărei Consiliului

a

de Stat, fiindcă

era

dat îîn Martie

şi Consiliul de Stat

fost înfiinţat îîn. Maiu ori lunie, acel an, şi D. Macedonsky

nu a apelat nici” o dată la Consiliul de Stat. Va să zică nui
„era, aici nici cazul ce'l admit ca posibil, şi prin urmare d-nii
„miniștrii trebuia să înţeleagă că chestiunea nu atirna de
Ainșii, (Aplauze).

Vin acum la partea politică a d-lui general Macedonsky.
“Mărturisesc, d-lor, şi aci mă unesc cu q. prim-ministru, câ
eu unul nu atribui o mare importanţă. cuvintelor rostite în- .
tr'un moment de minie, și voiu urma teoria engleză, după .
cum

0 face la noi - ades

un

ilustru- profesor,

zicînd

că

nu

trebue să judecaţi şi să pedepsiţi intenţiunile, ci trebue să
pedepsiţi numai atunci cînd intenţiunile au devenit un fapt. .
Multe zice fiecare din noi în momente de deceptiuni, în
momente de durere, dar adevărata: valoare nu au de cit

acele cuvinte cari sunt,

prin înfăptuirea

_nei hotăriri bine preconcepute.
„dere, eu nu voesc să acuz pe
parte mult criticata scrisoare a
S'a vorbit însă, d-lor, de

lor,

rezultatul

u-

Aşa dar, în această preved. Macedonsky şi las-la.o
d-lui Macedonsky.
.tradiţiunea armatei, de spi-

ritul ei şi s'a întrebat care trebue. să fie noul spirit ce trebue să

se inspire

ârmatei

noastre;

sa

vorbit

de

regula-

mente, şi de sediţiuni, de disciplină şi de anarhie; s'a vorbit
Chiar că suntem în ajunul unei noui sedițiuni. 7ezae e/ corrzge a lui 1r. Februarie.
D-lor,

pentru

mine, chestiunea

Macedonsky

este aşa.

Armata noastră are instituţiuni noui; este insuflată de un
nou spirit, și nu de spiritul de anarhie, ci de spiritul modern ; 'şi în “aceasta _ea nu urmează

de cit

legile fireşti ale

naturei sociale. ŞI vă desfid să puteţi să 'mi faceţi o armată, care âr fi. în sînul nostru ceva ce nu ar împărtăşi
nici “ aspiraţiunile noastre şi ideile .ce ne insuflă şi s'ar putea sustrage . astfel la: legăturele fireşti ce cimentează socie- .
2

tăţile umane ale veacului de astăzi? Negreşit că nu! Apoi:
vă întreb dacă s'ar putea ca d-nul' Macedonsky, omul unui
“-alt veac,

omul

unui

alt

regim—şi

să

nu uitaţi-că

la noi

veacurile au fost mai scurte de cit în alte ţări, să nu uitaţi
-că dacă în Francia pentru ca să'se modifice o instituţiune.
a trebuit să 'treacă secoli întregi, la noi s'a grâmădit întrun.
“spaţiu de treizeci de ani schimbările sociale cele mai. radicale, în cît "dacă în Anglia, de exemplu, unde tranziţiunile:

au fost mai. încete, o generaţiune-a putut să înţeleagă
pe:
cea viitoare, la -noi nu putem zice: tot aşa. Intre generaţiu-.

nile 'ce stau încă astăzi în picioare în Rominia sunt-abizuri ce nimic nu le astupă;. omul de 50 şi 60 deani nu
înţelege
pe :cel de 30. Vă întreb dară dacă d. Macedonsky- poate corespunde la cerințele de astăzi, şi dacă -puteţi să-i
. încredinţaţi organizarea
unei armate pe care o înţelege tot.

„atât de puţin,

cât un

Bayard,

dința organizarea. armatei
donsky

dacă

reînviind

franceze?

care vine să aplice

Nu,

i sar:incre-:

d-lor!

legea cea nouă,

d.. Mace-

d: Macedonsky

care nu vine să administreze, ci să organizeze, d, Macedonsky este un om care nu ne înţelege şi pe care nu 1:
“înţelegem.
|
a
a
”

Cu această ocaziune, d-lor, -s'a vorbit
bruarie şi de 2 Maiu. __
_: o
..-

şi

de

11 Fe-aa

„ Să'mi permiteţi aci puţine observaţiuni.
„Sa zis, şi fiţi încredinţaţi că nu eu am atras chestiunea.

pe acest tărîm, precum

asemenea

rog

pe

d. Cogălniceanu

să -nu crează că am cea mai mică intenţiune a iace vre-un
atac persoanei d-sale, voiu rămâne în domeniul principielor..
Șa

zis, d-lor, 2 Maiu.

Ce

|

a făcut 2 Maiu? 2 Maiu

a

a: dat legea.rurală!

2:

Maiu a dat egalitatea! 2 Maiu a dat libertatea1 Şi, în
pri-Vinţa aceasta, este un punct identic cu ceeâce s'a
făcut la.

11 Februarie; puteţi dară să le puneţi: amindouă
tot pe
acea treaptă şi să ziceţi că Maiştii sunt Februarişti
şi că.

Februariştii sunt Maişti.

Ei bine,nu

In adevăr, la 2 Maiu
aprobat'o chiar de: atunci;
libertatea,

hirtie,

|

este aşa.

egalitatea.

Dar

|

s'a tăcut legea rurală, şi euam.
însă s'a zis că la'2 Maiu s'a dat:

pentru că nu s'a pus

precum în Constituţiunea

i

3
aceasta

nu

s'a

dat

lingă dinsele- tot

de. astăzi,: acele garanţii

de

cit :pe:

de odată,

cari pot.
“să facă din cuvintele înscrise.în Constituţiune,
un
fapt
caresă dea roade fericite. Şi atunci, d-lor, cînd
daţi egalitatea_
>

—
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“şi Tiberțatea fără condiţiunile unei aplicări posibile, departe.

-. de a se face un progres, se face un: regres; căci, la con-:
tinuaţiunea. sclaviei, se adaogă şi o amară derisiune, O i: ronie “insultătoare ce' se aruncă în'faţa naţiunei.
De 'acea să.nu se vorbească-de 2 Maiu. La 2 Maiu

a fost o singură ţintă; vi -sa dat libertatea, egalitatea aceea
de a'vă: închina cu toţii de o potrivă înaintea unei singure.

voințe, unui singur stăpin, în vreme când astăzi Coastituţi: “unea prevede lingă .voinţa tronului şi suveranitatea . bine. ga- |
rantată a Corpurilor Legiuitoare şi a naţiunei.

e
“ De aceea da, domnilor, vedeţi că tocmai în punctul e-.

senţial, fundamental, 11 Februatie se desparte: de 2. Maiu,
2 Maiu era. cesarismul şi “11 Februarie este parlamentaris-

mul. Că ţinta lui 2 Maiu a fost substituirea deplină a tro-.
nului la suveranitatea naţiuhei, se poate vedea .din impre„jurarea că de. şi Camera vota legea rurală, Cuza i-a :sustras'o şi' numai ca săspunăcăel a făcuto. Va să zică singur acel lucru

ar

cate

putea

oarecare punct.

pînă la un

justifica pe 2 -Mai înaintea istoriei, tocmai. acel lucru, acea |

coroană cu care se fâleşte 2 Maiu, îl putem. contesta şi lui
2 Maiu cu documente în mină.

'D. G. Vernescu. Cite pogoane
legea

aceasta

nu-s'a votat

D. P. Carp.

da Camera? şi apoi

de Cameră.

Eu cred, d- le Vernescu, că a, votat-o A

"“dunarea..

D. ministru de interne. Va înşelaţi ; arătaţi legea.
_D,P. Carp. Nu am fost în Adunare atunci, dar ştiu

“că, sau votare, sau declarare,
era prezentată de guvern.
-

Acuma,

d-lor,. “revenind

era să se voteze legea

la armată, voiu

cum

exprima fran-.

camente ceeace cer. Cer ca armata sâ. fie disciplinată . Şi în
_ totdeauna ascultătoare şetului său, o armată nu numai. for“mată în interesul liniştei publice, „pentru aceasta avem jan-.
darmi, dar o: armată ca să fie capabilă a ne apăra în contra.
| inimicului din âfară şi, fără disciplină, ştiu că nici odată nu

“seva
se

atinge acest scop. Pentru mine însă, d-lor, disciplina |

rezumă

în

respectul

şi ascultarea

ce

dau tronului,

dar.

bine” înțeles tronului răsădit |pe singurul tărîm pe care poate.

„prospera

în Romînia,

pe tărimul “libertăţilor. noastre cons-

tituţionale. Mă îndoesc foarte

leagă. astfel, şi de

că d. Macedonsky

aceea zic că în afară

de

so înţe-.

ilegalităţi, numi-.

rea lui 'a fost nefericită. Acuma dar, d- lor, viu da chestiunea
ministerială.

înţelegeţi

Aci, d-lor,

prea bine

că nu

toate chestiunile

“şi nu tot aceleâşi chestiuni pot avea aceaşi . importanţă în
- tot timpul şi în toate împrejurările. Inţelegeţi foarte bine,

.

d-lor, că atunciă. cînd e o tensiune între doi indivizi, cel : mai mic conflict, cea mai inocentă vorbă, poate să aducă

luptă şi desbinare. Dacă deci într'o chestiune a cărei gra_vitate nu era de natură a provoca o criză, ministerul şi
“Camera a uitat principiul că sistemul constituţional se rea:
- zemă pe concesiuni mutuale,—şi am văzut cum. fiecare se
îndărătniceşte în menţinerea absolută a' dreptului său, şi deînverşunaţi,

vin astăzi inamicii cei mai

inimic

căci nici un

-

nu e mai pornit, de cât amicul de eri.—trebue să admitem
că întărîtarea nu provine din chestiunea însăşi, dar din
situaţiunea generală în care ne aflăm în această adunare.—
Dar, d-lor, :situaţiunea “e rea şi'anormală; şi oricare ar fi vo_“turile 'de încredere, ori cît s'or uni.ca alaltăeri dreaptacu
stinga ca să-i dea ministerului asigurări, de iubire, fiecare
merge

că: nu putem

şi simte

vede

înainte,

ni-

pentru. că

şi con-

meni din noi nu -vede clar dinaintea sa. Confusiune

"fusiune umilitoare, iată care este starea de lucruri actuală;
“aşa în cât eu- unul nu mai ştiu astăzi ce este această adu-

nare,: ce este acest minister. Şi. desfid pe oricine'să spună.
nici miniştrii,

că înţelege. şi ştie ceeace

o
A
mai zis'o cu altă

Ştiu şi nu înţeleg.
D-lor, cum am

orator,

la. putere.

şi îl: menţine

el. aduce

ci stă în 'situaţiunea ce

A
zic şi a-

Ma
ocaziune,

minister nu stă în fraze -de

că prograinul unui

cuma

nu

nici adunarea,

mă pot exprima
Cînd văd clar în situaţiunea unui minister,
dacă

pot avea

încredere în

dinsul sau nu, dar cînd nu văd:

clar în situaţiunea lui, puţin importă cuvintele.

frumoase cari

'se pot rosti de la această tribună. Căci d-lor, cuvintele sboară,

Acuma,

d-lor, vă. mărturisesc că situaţiunea. acestui

nister a devenit
ar putea

pentru

-

.

DL

faptele rămîn.

merge

imposibilă

înainte,

toţi, şi acesta

pentru

dar

toți, şi nu pentru

pentru.câ a devenit

e cuvintul. pentru. care

umilitoare

susţin

imposibilă, căci, nu admit d-lor, niciodată ca unul

să

voiască

întrun

mod. înţeles

mească cu dinsa. D-lor,
putere a venit, nu. zic ca
lucruri şi -de idei aduse
dar a venit la putere ca

A venit la putere

pentru

și precugetat

mi-

că nu

să 'se

că

din

e

noi

mulţu-

ministerul acesta cînd.a venit la:
să reprezinte în totul starea. de
şi aplicate de trecutul minister
o continuaţiune a acestui minister.

că,

cum zicea d. D. Ghica, 'nu

_1a,conspirat

să

răstoarne ministerul trecut, şi cum

Cogălniceanu : pentru
“multe chestiuni.

că

a zisd,

a „susţinut pe 'stinga în cele mai

Va. să zică

nu

a avut de : adversari această

majoritate.

Pentru
nister: era.

noi, d-lor,
o

sau mai bine pentru mine,

continuaţiune” a

uitat nici odată dacă

acelui

trecut, căci

eu

acest minu

m'am.

:

s'a dat satisfacţiune cutărui sau cutărui

individ, sau dacă a aplicat ideile trecutului sistem pină. la.
cutare margine, nici dacă a rămas mai înapoi poate de
- ţinta ce urmărise cînd eraţi la putere.

„dacă sa schimbat sistemul

şi dacă

Eu, d-lor, m'am

putem

uitat

avea: speranţă

-

pentru viitor că relele cari ameninţă ţara noastră se: pot.
înlătura, şi atunci “văzînd faptele, am zis: nu; sistemul nu
sa schimbat şi cred că în această privinţă nici ministerul .
nu

va

putea. contrazice,

căci această

idee

se _reazemă

chiar declaraţiunile d-sale.
Va să zică situaţiunea era “complicată pentru

pe.

toată lu.

mea. şi: pentru noi-toţi, pentru că neapărat ministerul trebuia să rămînă îndărăt de aspiraţiunile majorităţii, căci, d-lor,
este ştiut că numai acela care concepe un . plan poate “să.
îl aplice în toată. întregimea lui, şi nici odată nu am văzut
aplicînduse bine

un sistem fără de cit de către aceia care

i-au dat naştere. Pentru noi, ministerul acesta era într'o si-

tuaţiune falşă, pentru

că acest minister nu schimbase şi nici

avea intenţiunea de .a schimba -sistema.. Majoritatea deci
vede că planul său e rău aplicat; minoritatea că sistemul.
nu se schimbă, de acolo 6 nemulțumire surdă care nelinişteşte pe toți, şi care a făcut pe d. Ghica să zică că nu
vrea să fie nici gîde, nici sclav. Nici unul.nu cere aceasta;

dar fiecare cere şi trebue să ceară aplicarea politicei sale; _
şi eu unul am
în ziua venirei

- deam

cerut-o aceasta de la tribuna Adunării chiar
noului cabinet, şi tocmai pentru că preve-

că. ministerul,

pe nimeni.
Am

cu această Adunare, nu are să satisfacă

cerut disoluţiunea

E
Adunării,

şi nu mai repet

mo:

tivul pentru care am cerut aceasta. Am cerut să se indrepteze oarecari, nedreptăţi facute; am cerut să se urmeze o
politică francă şi leală ; ei bine, din toate acestea, de şi s'a
acordat ceva, însă: punctul. esenţial nu s'a acordat, „adică disoluţiunea. Zic esenţial pentru. că prin disoluţiunea singură,
permiteţi-mi a o zice, sper a reintra în calea legală şi cons=
tituţională,

Va să zică tocmai

lucrul

cel mai

important nu -

s'a acordat şi astfel înţelegeam că nu pot avea încredere iîn

a:

dar. că

anormală,

din

şi cea

toate

—-

mai

punctele

de. vedere,

chestiune

mică

fatalmente să devină

trebue

30

de oarece nu vedem o' schimbare

“acest minister,
Vedeţi

—

o

de sistem.
e

şituaţiunea

în .timpul

de astăzi,

chestiune ministerială,

pentru

că nici: ministerul nu: satisface 'pe această "Adunare, .nici A-.
dunarea-pe minister, şi oricît de multe voturi de încredere:

veţi da, tensiunea între noi toţi nu.va fi. mai.puţia
'şi boala

morală. de care suferim . astăzi „va, produce

ploziune

cu. atit

mai

violentă,

cu

cît vă

"criza prin 'expediente şi ezitaţiuni. - |
De

aceea,

d-lor, cu,

mare,

0 -ex-:

încercaţi -a amina

o

conchizînd, zic că chestiunea

;

d-lui

5

care ar fi putut foarte bine .să se desgeneral Macedonsky,
lege

prin

concesiuni mutuale,

a devenit

o chestiune ministe:

terială, şi din..toate -aceste puncturi de "vedere, din punctul
de vedere al numirei, pe care eu. o cred în consecinţă ilegală ; din punctul de vedere al neaptitudinei d-lui Macedonsky
de a reorganiza armata, şi “mai ales din punctul de vedere
„că voiu apuca: orice prilejde a eşi din :o situaţiune falşă,
constituţionalmente anormală şi ca atare pericoloasă -şi umi- litoare,:eu voiu: vota pentru moţiune.
A

.

E)

.
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Şedinţa Camerei din 3 Zudie, 150
Faţă

cu iminenta

isbucnire a răsboiului

între Franţa

și Germania,

--deputatul: A. I. Ghiorghiu adresează o interpelare ministrului de externe
“și guvernului întreg, formulând-o astfel: „ve atitudine va' păzi guvernut
„în aceste evenimente grave; dacă atitudinea sa va fi conformă 'constituţiunii noastre, sau dacă va fi oatitudine dictatorială contrară instituţiunilor
ce

avem“.

In

acest

sens

acuză

pe

d. ministru

de

externe

că

„nu

voeşte

- se ţină cont de reprezentanța raţională, căci ca ministru de externe a
tăcut, când trebuia să facă cunoscut corespondenţa sa diplomatică şi să
propună şi să ceară avizul asupra măsurilor pe eari le crede trebuin-

- cioase să “le ia în asemenea
La aceasta

rispunde

imprejurări“.

.

următoarele

D. P. P. Carp, ministru de externe. D-lor, interpela„rea d-lui Gheorghiu se poate rezuma în două puncte. Primul. punct este o acuzaţiune directă adusă acestui minister,
- acuzaţiune: din care se deduc apoi consecinţe, după mine,
daţi-mi

|

voe

a vă spune.

D. Gheorghiu.

extravagânte...

Cind sunt faţă cu d-voastră, nu; da,

faţă cu orice alt. minister.
D. ministru de externe. A doua intrebare: „care va
fi atitudinea guvernuiui în. chestiunea de faţă?

“În

cît priveşte prima parte, . adică

- constituţionale a cabinetului în această
- acuzaţiunea cade de la sine.

partea

purtării

ne-

chestiune, cred că .

După d-nu Gheorghiu rezbelul. este deja declarat.
„Eu, d-lor, vă declar cum: că toate informaţiunile pe
- cari guvernul le-a primit stau. deja publicate âzi în Monitor,
- şi dacă, în adevăr, “d-sa a. crezut “că rezbelul este iminent
„şi .că nu mai: poate fi înlăturat, guvernul însă. pînă azi nu; -

— 39 —

a: primit .nici o ştire pozitivă că resbelul
- prin urmare

această ştire guvernul nici

este

declarat, şi

nu poate să o dea.

Din tăcerea însă'a unei .ştiri pe: care guvernul nu a primit'0, d-lui conchide că guvernul este atit de neconstituţio-

_nal,

în

cit ascunde

fapte

trebue

cari

pe

să

le ştie

şi re-

ea
lă, ba încâ că guvernul ar merge. pînă
' naţiona
“ prezentaţiun
aminte

acolo,.în cît aducindu-şi

de

r
usurile străbuniloRo-

mani, ar vrea 'să ia dictatura, şi d-lui cere ca prin asigu„ări pozitive guvernul să-i potolească îngrijirea şi neliniştea.
În privinţa aceasta, d-le Gheorghiu, vă rog să nu vă
Nu numai asigurări, dar
mulţumiţi nici odată cu- asigurări.
nă
că libertăţile Rotribu
şi jurăminte s'au făcut de la acea
miînilor nu

(Aplauze).
Va

şi

vor fi călcate

cu

toate

acestea

călcat.

s'au

o

să zică, d-lor,

nu asigurări din partea

noastră cum.

- că Constituţiunea nu va'fi călcată trebue să fie garanţia. *
ă în energia şi civica pu„d-voastră. Garanţia d-voastrstă
tere ce veţi pune în aplicarea libertăţilor noastre, şi această energie 'sunt convins -că este atit de vivace, în cit
_nici un guvern nu va putea cugeta măcâr să suspende pentru un moment chiar, libertăţile noastre constituţionale. (A- „Cît

pentru

noi vă declarăm că,

în gravele împrejurări

de
guvernul va .fi pus în poziţiunea
dacă ăm;
în cari ne'afl
a lua o deciziune

oarecare,

această

deciziune

nu

va fi de

cit în conformitate cu dorinţele şi în conformitate cu aspiraţiunile d-voastră, nu numai cum le înţelegem noi, dar cum
le veţi 'dicta d-voastră (aplauze), căci într'un asemenea caz
n
vă 'vom convoca. (Aplauze).
De aceea era inutil să facă d. Gceorghiu aluziune la
Cavour.
Cavour,

Il rog însă să nu creadă d-lui că un om, feel
poate să săvirşească fapte mari tără un popor pu-.

oamenii

cei mari.

ternic din care îşi trage inspiraţiunile sale. Nu oamenii cei
mari fac 'pe popoarele cele mari, ci popoarele cele. mari pe
Şi sunt convins

câ-în

împrejurări

grave

poporul -romin va găsi şi el în sînul său 'omul acela al că-:
rui braţ puternic "| va conduce spre menirile sale
Acum vin la a doua parte a interpelării d-lui Gheorghiu.
- Guvernul este'de părere, d-lor, cum că de îndată-ce Ro.
miînia. nu' este provocată,

trebue

să se mărginească

în stric-

tele limite ale neutralității. 'Guveraul mai. este de părere
„cum'că trebue să ia toate'măsurile. necesare pentru.ca neutralitatea aceasta să fie respectată, în cit acei ce ar voi

Cy
Se

să 0 jicnească

să vadă

că

neutralitatea

noastră

nu

esteo

simplă clauză de tractat fără valoare şi fără sancţiune, în
cît neutralitatea noastră nu ar fi de cit o iluziune, o de'risiune.
„Dior, onor. d. Gheorghiu a mai facut şi o paralelă;
a fâcut o paralelă între politica de la 67 şi 68 şi politica
guvernului actual.

|

“In această privinţă, d-lor, am conştiinţa - foarte împă-

_rezumată în “următoarele cuvinte
acolo

unde “este ortodoxia,

acolo

ale d-lui

loan

Brătianu:

4

cată, şi eu cred că nimeni dintre d-voastră nu va fi care să
nu! declare.că se pune alături cu guvernul.
:
„Dacă nu mă înşel, politica de la 67 pină la 68Sa fost.
este Rominia.

Daţi. mi voe să rezum şi eu politica noastră în cuvinte
tot ațit de precise: acolo unde sunt ginţile. latine, acolo
va fi şi inima Romîniei. (Aplauze prelungite şi îndelung re"petate),

Rezumindu- mă, “a.lor, vă. repet că. guvernul

nu va lua

nici o deciziune fară” a convoca tot odată: şi corpurile le- ..
_giuitoare; căci numai de la dinsele aşteaptă mijloacele şi
forţele necesare pentru a face faţa la toate eventnalităţile.
Pîn4 atunci însă, guvernul nefiind. provocat de nimeni, ne:
“ avînd nici un interes direct. în lupta, ce pare iminentă, gu-

vernul va păzi cea mai
că numai

convins “find

aşa se pot conjura.: primejdii serioase şi desnodă-

“minturi . fatale.

3245

strictă: neutralitate,

„ PREROGATIVELE COROANEI ȘI FAVORITISMUL
„Şedinţa
La
«leputatul

Camerei aiu 5 -Decembre,

discuţia. verificării
N. Blaremberg

alegerilor

propune:
un

dela

vot

71870

colegiul

de blam

III de Bucureşti,

încontră ministerului,

"care e expresiunea nu a naţiuncei,ci a favoarei princiare! „a manifestat
prin

chiar Mesajul de

deschidere

tendinţa

de a restrînge

prerogativele

parlamentului“ şi afirmă oratorul „e cel dintii și, sper, cel din urmă
guvern) care a imprimat o pată de, singe pe.noul regim“. Răspund,
întii ministrul de justiţie, Al. l.ahovary şi, la urmă în chestiune personală

D. P. P. Carp, ministru de externe, D.lor, nu iau
cuvintul:de cît cu părere de rău, voios aşi fi făcut şi eu ca:

„Eneas faţa cu -Dido, aşi fi înclinat capul înaintea acuzaţiumlor elocinte ale d-lui Blaremberg, însă sa vorbit de prerogativele Coroanei, de favoritism şi de revelaţiuni. Am a_uzit la spatele meu zicîindu-se că acum avem să cunoaştem
* “cari

au fost condiţiunile impuse,

şi cine le-a primit şi cine

le-a respins; prin urmare, dacă am tăcea,. am lăsa asupra
_capului ministerului întreaga bănuială că sorgintea lui constituţională nu ar fi pură.
|
|
Si
Aceste

motive m'au

tăcut să rup

tăcerea

în chestiune

personală, ca. să râspund citeva cuvinte asupra fiecăruia din
aceste trei puncturi. În privinţa prerogativelor Coroanei, este
netăgădit că după Constituţiune, Suveranul are absolutul drept
_de a chema în sfaturile sale pe oricine va. voi. Recunosc
"însă tot-odată,:că pe lingă drept, se stabileşte- aceea ce se

“numește usanţele constituţionale, şi. nu cred că un Suveran
bine intenţionat ar respinge un om chiar neplăcut care, avind majoritatea, se prezintă în capul unui partid întreg,
adică al unui -interes general. Nu cunosc însă nici o lege,
fie politică sau morală, care să silească pe, Suveran a se

.

'

e

—
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inchina” înaintea unei 'ambiţiuni izolate, ori cit de imperia
oasă şi 'ori cît de sgomotoasă ar fi ea. |
.
Atit în privinţa prerogativelor Coroanei.
|
In privinţa favoritismului: nu mă aşteptam ca această
acuzaţiune

să se îndrepte

contra

noastră,

şi cind

am

văzut -

"că d. Blaremberg, cu multă
Angliei, cum un deputat a
în parlament locul ce i se
nu ia asemenea exemple în

erudiţiune a citat . din istoria
fost oprit prin forţă de a lua
cuvenea, mam intrebat de ce
timpuri
mai, apropiate din chiar

istoria noastră?
de ce uită

că şi la. nois'a oprit-un deputat

prin forţă de a-şi
tocmai! acela

lua

mandatul,

și că

pe care d-lui îl. acuză

de

acel. deputat

este

favortizm, d-nu Ma-

nolăke Costake? .L-a uitat, pentru că ştia că atunci acuza- țiunea d-sale cădea de la sine...
i
Cit pentru' mine, d. Ionescu vă vorbia abia un moment, de cutezanţa. cu care .miniştrii au îndrăsnit să se serve
“de numele- Domnesc..spre . a influenţa alegerile, şi d. Bla-.

“remberg ştie mai bine de cît ori cine că şi eu am

cut

depeşe
de

natura

acelora.de

care

vorbeşte

cunos-

d. Ionescu.:

Să nu vorbim deci de'favoritism, .și să nu uite d,
Blaremberg-.că nimic „nu servă mai bine pe un guvern, de
cit-'o.acuzaţiune nedreaptă.
...
:
In cît priveşte revelaţiunile,

în "puţine

cuvinte,

d-lor,

'vă.voiu relata istoricul compunerii acestui minister. Cind fu chemat dnu Epureanu la Bucureşti să compună

ministerul,

se ştia tot odată

prin oraş

că

era 'să se

cheme tinerimea la guvern şi atunci a fost o. primă
nire în casa

d-lui

Nicolaus

Racoviţă;

acolo

am

întrudiscutat

„ chestiunea dacă tinerii chiemnţi pot să admită a fi conduşi
de d. Epureanu, şi atunci am hotărit ca preşedintele Constituantei, acela care a .prezintat Măriei Sale, spre jurămint,
“pactul fundamental al libertăței nuastre, acela ar îi cel mai
apt a conduce 'tinerimea în “primul 'pas al exerciţiului puterei. D-nu

Cind

Racoviţă e faţă şi nu cred că mă va desminţi.
a

sosit d.

Epureanu

la “Bucureşti

s'a adresat de

îndată la noi. Ne-am "consultat la d, Grădişteanu acasă,
unde erau faţă mai mulţi d-ni,. afară „de d. Lahovari,
la
care nu se făcuse apel încă. Se compune : Isita.
După.

ce

a fost discuţiune asupra cutăreia sau cutăreia perso
ană,
sa primit o listă definitivă în care figura şi numele
d-lui Bla. -.
remberg.

D.

N.

Blarembeng.

D. Blaremberg era

de

faţa?

tace De ministru de externe. D. Blaremberg era de faţă,
a
e
şi stia că e pe listă.
şi ne-a spus
noi,
la
u
Epurean
d.
oua zi a venit
"A
Blaremberg.
d.
cu
ul
-că nu se poate compune minister
«Persoana
zis:
a
Atunci d. Blaremberg-a luat cuvintul şi
Thea să nu -vă fie o piedică pentru curmarea unei situaţiuni
a cărei durată va deveni primejdioasă pentru Stat. Nu mai
ţineţi seamă 'de persoana mea». Nimic mai mult, nimic mai
puţin.

,

A

:

|

.

,

Cit pentru toate cele P'alte acuzaţiuni, mărturisesc, d-lor, -.
„*..
că nu voiu să intru în cercetarea motivelor ce le-a produs,
„şi eu zic ca d. lonescu,

că

nu trebue să cercetăm

inten-.

ţiunea omului, pentru -că inima lui-e o mare adincă de al
E
a
-:
cărei fund nu putem da.
ce
unea
Acuzaţi
relevez.
să
voiu
ne
_ O singură acuzaţiu
venirea
după
zi
doua
a
etg
„ni sau adus de d-nu' Blaremb

_ noastră la putere, pe atunci pe cînd nu se petrecuse nici
unul din acele fapte cari, după modul de: interpretare al

“diferitelor partide, ar putea servi, sau de laudă sau de imputare

:
Blaremberg
-d.* ului
minister

„vură.. Această
am

fost savură,

acuzaţiune

ne-a zis că suntem

o primesc. cu

fală;

dar,

sa-

d-lor,

am fost acea savură.. care în timpurile furtu-

moase a permis vasului de a pluti d'asupra- apelor agitare.

as

'

"REFORMA LEGEI COMUNALE .Şedinţa “Camerei de la 3 Fubruarie

1574

Discuţiunea asupra proiectului de lege pentru modificarea” legei
comunale din 1864, „Presintat de guvernul consei'vator în şedinţa dela. 24
Ianuarie 1874, ocupăo serie de şedinţe. ale Camerei, în care iau cuvântul

,

deputaţii: G. "Brătianu, L. Pală, G. Manu, raportor; P. Popazu, G..Chiţu, *
M. Cornea, N. Blaremberg, M. Kostake, A. Stolojan, N. Brăiloiu, M. Co- :
gălniceanu, St Greceanu, P. Carp etc,

D. P. Carp. Onor. D.. Blaremberg 2 procedat secundum -artem. D-sa a expus d'intiiu doctrina şi apoi a tras
din această doctrină ' consecinţele ce, după d sa, militează
în' favoarea

tezei sale. Cu

doctrinele

însă, d-lor,

se într Să

-plă în general un lucru straniu; se întîmplă din două una:
„sau

doctrina

„ pentru

| este vagă

că se potriveşte

şi atunci ea este

cit. şi cu opiniunile, cu principiile
„ea este

admisă

de

toţi,

atit cu ideile aceluia ce o susţine,

adversarilor săi,

- :sau

falşă, şi în ori-ce caz contestabilă.

Aceste. două nenorociri, ce se” pot întîmpla în general
unei doctrine, s'au intimplat şi aceleia susţinută de d. Blaremberg. D. Biaremberg a pus în doctrina sa două principii :
intii că fie-care dintre noi trebuesă tindem a spori cît mai
mult drepturile ţărei, şi apoi că nu este drept a se .contesta unei părţi a naţiunii drepturile sale cetăţeneşti. Prima

parte a "doctrinei d-lui Blaremberg este atit de vagă în cit
ea. poate fi primită de toţi cari suntem aci: nu căutâm, fără
discuţiune decit fericirea ţărei. În practică însă această ten-

dinţă ideală se manifestează sub diferite forme, după cum
sunt diferite şi principiile şi credinţele noastre. Din dorul
binelui : ţărei. nu

putem

trage

deci

argumente

şi asemenea

|
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nu-putem trage
: doctrinei d-lui

argumente 'absolut: din
Blaremberg,

căci

'troverse .nedeslegată încă.
+ *Miaduc
un

comitet

ea

a doua

este supusă

a

parte

a

unei con-

aminte, d-lor, că la 11 Februarie se formase

de: 24 tineri,

compus

din

12

tineri

din

stinga

'şi 12 din dreapta. Din acești din urmă am avut onoare
de a'.face parte și eu împreună cu d. Blaremberg. În sînul
acestui

comitet s'a

pus atunci

în

discuţiune

sufragiul

uni-

versal și s'a discutat dacă drepturile cetăţeneşti şi politice
'sunt nişte drepturi

absolute

ale

omului,afară

de

ori-ce ca:

litate şi de ori-ce' dovadă că.un om este capabil. de a le
esercita. Cei duoi-spre-zece 'din stinga au zis că da; că
drepturile

sunt a priori ale fie-cărui om;

noi din dreapta însă

“am susţinut contrariul, şi.am declarat
că drepturile politice
sunt bunuii ce se ciştigă ca: toate drepturile, iară nu'se
nasc cu nol.
a
|
|
„„”: Teoria dreptului -absolut a fost formată întrun timp
în care cu toată vehemenţa aparentă a revoluţiunii franceze,
ideea
. dreptului divin-nu: eşise încă din. sîngele popoarelor
-şi. 'combătind ideea' pentru coroană, a admis'o. pentru mase, “şi a 'transformat ideea unei sorginţi divine, în ideea-unui
“drept. absolut în “afară: de .ori-ce
merit. şi de ori-ce muncă.!

„5
Noi însă cari suntem” mai..departe..de acele . timpuri,
am învăţat, sper, a, combate. dreptul : absolut ori unde şi oricum el ni 'se.. înfăţişează şi, neprimindu-l pentru tron, .
nu-l. primim nici::pentru mase. ..
ie
Nu înţeleg deci cum d. Blaremberg susţine că teoria
sa este recunoscută de toţi, şi nu vedecă din contră teo-

ria drepturilor cetăţeneşti, departe .de a fi primită de toţi,
se va. transforma totdeauna după punctul 'de vedere al
acelor mari curente politice ce. compun “partidele conser-

„Vatoare. -şi radicale, -curente.

sunt "bazate. :pe legile

eterne 'ca

intime 'ale

şi: omul, căci ele.

naturei

sale. Premisa

fiind “contestată, contestată va: fi conclusiunea ; şi nu mai văd
care „este. baza: ideei ce-l face pe d. Blaremberg -să susţină.
că guvernul. nu' trebue să aibă'un amestec în numirea primarului, şi să ne pună în fine dilema că ori.va alege guvernulîn sensul alegătorilor, -şi. atunci amestecul lui este!
inutil, ori se va pune în conflict cu voința alegătorilor, şi

atunci amestecul lui e periculos.
AIE
Ei. bine, nu. înţelege d. Blaremberg,
.că

soarta ori-cărui

corect
În iv?
.ori-ce

:lucrare

aceasta

umană

este

abusul

e
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posibil, şi. de aceea legiuitorul a pus totdeauna şi leacul
“alături cu posibilitatea Tăului, Aşi putea zice că întregul
sistem constituţional

"dreptul: puterii

este un

executive

sistem - de corectivuri. Pe lingă

s'a pus

controlul

Camerei;

pe

lingă suveranitatea Camerei s'a pus . dreptul de -veto -al
“Coroanei, şi la toate aceste dispoziţiuni: am putea aplica
“dilema d-lui Blaremberg care ne
Singura întrebare este deci
la locul “Sau sau nu? Eu găsesc
troducă acest “corectiv; şi aceasta

duce ad. absurdum,
dacă acest corectiv este el
că este necesar să se îintocmai. cu argumentul pe

care l'a adus d. Blaremberg cînd a zis că nimeni nu con-.
testă că elementele. din care se compun consiliele comunale *

rurale sunt peste tot locul imorale, şi d-voastră aţi da drep:

turi absolute tocmai acelui element a cârui necapacitate
“morală d. Blaremberg: însuşi o recunoaşte? Nu, d-lor, lăsaţi

ca o putere din afară să: intervie cu. un control superior,
şi acesta este dreptul de numire al guvernului, precum îl
„adoptă comitetul d-voastră.
Căci, dacă vom da drept: numai guvernului ca. el să-i
aleagă, atunci vom cădea într'un alt pericol; precum . dacă
“vom urma ca pină acum, atunci vom cădea în pericolul
- moral

venim

semnalat

chiar

şi să-alegem un

de d.

Blaremberg.

termen

de

Deci

mijloc, adică

trebue. să.

să lăsăm

ca alegătorii să aleagă pe consilierii comunali, şi totodată
“trebue să lăsăm şi dreptul guvernului ca el: să vină şi.să
aleagă de primar pe acela care i se va părea lui că merita.
“Via. acum şi. la. modul
eşi afară din cestiune. |

Dilor, ne-am

deprins

citaţiunilor și 'cred că nu voiu

la. o importaţiune de “legi i, de

idei şi de citaţiuni: din străinătate; am uitat însă că “odata
cu ideea şi legea am Â trebuit să. introducem şi metoda
ce le-a creat, “În dosul fie- cărei idei este o lucrare pregă- titoare, o epocă. de preparaţiune a -cărei resultantă este
'legea respectivă; şi a introduce d'agata ideea, fără „ca

“nimic să o fi pregătit, este a planta, cum zice poetul, flori

pe un pămînt de nisip ; ele de grabă. să: veştejesc, şi veştede .sunt cele mai multe din creaţiunile noastre. La
umbra citaţiunii nuse ascunde . la noi decit lipsa de muncă;

şi. lipsa de muncă, împreună cu. fraseologia, perd popoarele
iara. nu pericolele imaginare de „care ne. vorbi onorabilul
| preopinent,
Ia
.
|
: Prin urmare, în :sensul. acesta : eu voiu

condamna

tot-

meta
acte
2

ma

Prin
este cel puţin ad ostentationem.
- „este ad pompas,-ea
onor.
de
înainte
pusă
doctrina
că
urmare vedeţi, d-lor, cum

d. Blaremberg nu justifică concluziunile trase de d-sa;,pe
de altă parte chiar acele conzluziuni trase de d-sa ar tinde

a dărima -întregul sistem

pe care este

bazat jocul, aşeză-

|
Sa
|
“mîntul constituţional.
lucrarea
primi
a
binevoiţi
să.
rugindu-vă
Termin, d-lor,
„ comisiunii d-voastră care mi se pâre că corespunde mai.
bine la necesităţile. ţărei. -

3 Rar

şi după ce am făcut experienţa, ne aduce tot la acele
|
- cornicluziuni la cari au ajuns şi străinii.
că
zic
unii
că
In cît priveşte Constituţiunea, se poate
este: ad pompas et ostentationem, dară cu tot atit cuvînt, .
s'ar putea zice şi de opoziţiune, că de multe ori dacă nu

aa ae ziuă

deauna autoritatea care ni se aduce, cind în dosul acelei autorităţi nu voiu vedea că este o lucrare locală care o justifică

” ÎMPRUMUTUL
Ședinfa
Ia ordinea
toriei flotante de
Raportor al
stake lepureanu,

ne-a

DE

27 MILIOANE:

Camerei de la -27 Mai 1874 -

zilei este proiectul de lege relativ la convertirea da- |
27 milioane în un împrumut cu rentă perpetuă.
comitetului delegaților aleşi de secţiuni, este M. Kodupă care ia cuvintul d P. Carp.

-D. P. Carp. D-lor deputaţi, ieri onor d.: raportator.
exortat:să fim franci. Mă voiu. sili dară să'l satisfac

cel puţin în această privinţă şi mai întiîiu "i voiu comunica
impresiunea ce 'mi-a fâcut raportul d-sale. Mi-a fâcut
E impresiunea

unui raport

dictat

de

pasiune şi scris cu

uşu-!

rinţă. Uşurinţa însă cînd se, exersează. pe comptul personal
nu are alt interes,

orice fenomen

decit

interesul

ce - este

deşteptat -prin.-.

psicologic, cînd însă ea se manifestă în nu-

mele unei delegaţiuni a unei colectivităţi, nu putem trece
cu .nepăsare pe dinaintea ei. Asemenea şi pasiunea cind e
prea personală şi nebazată pe un principiu mare, nu poate

„să fie dă cit vătămătoare. Ea deşteaptă o luptă în mijlocul
căreia obiectul discuţiunii se identifică cu adversarul, şi de
multe ori învingătorul uită că, însăşi cauza avea tot drep-

tul la solicitudinea. sa.

e

_ Recomand aceste scurte observaţiuni meditaţiunii d-lui
raportator. şi ca să înlesnesc .rezultatul acestei meditaţiuni,

voiu “supune raportul d- sale la o analiză critică.
.
„ Onor...d.. raportator incepe cu 0 teorie generală
'pra stării economice

rală vine pe urmă

asu-.

a unei ţări. “Dela această teorie gene-

şi aplică regulele

starea economică a țărei noastre.

stabilite de d-sa, la”

Alai întiiu am

de

obser-

=
vat că teoria

sau,

e exactă,

. nu

generală a d-lui raportator

cel puţin, nu se poate. aplica la toate stărilg“ de lucruri, şi
dacă 'voiu proba aceasta, vom vedea în special” dacă se
poate. aplica la starea “de: lucruri: existentă -la noi. D. ra.
portator

vă

„ comparaţiune

să

trebue

zice că

cu capacitatea

comparăm

imposabilă * a unei

e singura! normă

sistemul nostru financiar.

capacitatea froduc-

ţări, şi câ

această,

ne serve în

să

ce trebue

Aşa, este! Ce 'se face însă atunci

cînd capacitatea productivă; în raport cu capacitatea impo:
„sabilă, nu e* la înălţimea trebuințelor unei ţări, şi guvernul
e pus în imperioasa necesitate de a spori raporturile acestea
dintre capacitatea productivă şi capacitatea imposabila:? Cu.
ţări

în cari 'nevoile: unei

stări de lucruri

alte cuvinte, sunt

sunt mai mari decât mijloacele de a le satisface.”
“Atunci guvernul ' are. imperioasă datorie“dea căuta să
imposabilă, -

productivă : şi” capacitatea

mărească. capacitatea
Produciiunea

de

capacitatea

atirnă de

* unei. ţări

muncă

şi

de mijloacele cari se pun la dispoziţiunea acelei ţări. Cind
"guvernul. vine şi pune elemerite .mai numeroase Ta 'dispozi-.
- iunea activităţii unei ţări; guvernul acela a :sporit. mijloz"cele acelei” ţări.. Aceasta se poate face prin diferite moduri

şi cind nu' se poate face prin imposite, ea se face prin împrumuturi: : Aceasta ! a făcut şi' Anglia.: Sub Wilhelm al III
Anglia se. găsea ' într'o 'stare apropiată "de-a noastră. Indus-

tria ei abia începea să'şi ia avînt, mijloacele
restrînse, inu

erau

ei erau foarte

îndestulătoare, şi nevoile 'erâu

_nistrul "Montagu, “primul: mare financiar

„să: mărească mijloacele,

mari.

Mi-

al Angliei, a căutat

a pus impozite asupra

sărei, asupra

timbrului, a: făcut o bancă de: scompt şi de circulaţiune” Şi”
ne 'mai putind impune ţara, 'ă avut: recurs la împrumuturi:

Vedeţi dar! că starea

financiară

a Angliei depe. aturici : 'se

apropia 'de aceea în care 'ne găsim

n6i. astăzi.

Naşte acum întrebarea: imprumuturile măresc ele sau
ba capacitatea productivă a unei ţări? In privinţa această

Sunt două lucruri: de observat.
ţară

toţi

naţională

economiştii

un

zic

că se

Cind se: face: împrumutul îîn
sustrage

element de” producţiune,

de la

şi . chiar

tuiala este făcută pentru lucrări productive,

cină

pînă

la un

'oarecare

punct

activitatea

cînd

chel-

tot se - zdrun-

activitatea “ţărei.

Cînd

îmi:

prumutul se face în străinătate, atunci, - departe de-a se
zdruncina producţiunea, se pune la dispoziţiunea ei eleimerite

„noui de

II

activitate, « ea se mărește. : Aceasta ! să. - întirplat |

|

|
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Ja noi. Se. înţelege. dilot, că şi aceasta teorie. are! marginile -ei, pentru că fie-care împrumut 'se transformă
cu tim-

pul într” un impozit, şi .dacâ plata. imprumutului eşte să

“facă întrun timp, aşă. de apropiat,
ţiunii. ru

este

în. -proporţiune

se

în, cît Creşterea. produc:

cu. creşterea.

impozitului

ce

s'a pus asupra, ţărei,. atunci se. înţelege, dela. sine că împrumutul este-un ce. vătămător pentru ţară. Vedeţi. dar că teoria. d-lui raportator . financiar nu se potriveşte cu toate cazurile, şi chiar. cînd acesta” este cazul, nu este „cu .totul

justă, căci ea nu. implica decit
d
teoria „unei stărj, economice

_Stătătoare.

,

-

D. raportator -a recunoscut: însă că un. împrumut. fă
cut „pentru cheltueli. producătoare este „permis. Să cercetăm

dar..ce .sa facut la: noi. Nu. arunc .0 ochire. retrospectivă cu

zece. ani inapoi. Ceeace sa făcut înainte .nu. ne priveşte
pe noi. Noi avem aface cu starea actuală ale căreia. greutaţi
se-impută guvernului. ca o crimă.
.
„Acum, dacă ne vom

uita la situaţiunea. astfel restrinsă,

vede câ toate cheltuelile şi. împrumuturile! cari s'au făcut
de guvernul actual, s'au fâcut ca să acopere cheltuelile pro-

dicătoare. Şi.pe acest teren, d. lepureanu singur recunoaşte,
"că împrumuturile şi impozitele. sunt bine- făcătoare, N
D..lepureanu a: comparat

starea

noastră. finariciară

cu_

a. celorlalte ţări. Dacă vom „pune. la parte, creditele extra.
ordinare “ale. ţărei . noastre, sporul în. budger de la 1866.
pină astăzi,

nu

a. fost. decit de

doi. la sută,

în vreme.

ce,

dacâ.am studia budgetul Belgiei. am vedea 'că acolo sporul
este. de 8/, şi în alte țări, de. 15%. Am luat de exemplu

„Belgia pentru că-ea a trecut prin.0o eră de, prosperitate, şi
"de pace. şi. cu .toate acestea sporul budgetului ei a. fost îm- pâtrit decit al nostru. Este drept că, adâogând “cheltuelile
„noastre extra-ordinare. la calculul făcut, proporţiuhea se
schimbă

şi, sporul

e mult

mai

mâre

aci.

|

- . Chehuelile noastre extra-ordinare-au provenit. din plata
|
anuitaţilor drumului: de fer Strusberg, Ofenheim, Bucureşti. |
Giurgiu şi alte cheltueli producătoare, cari se' însumează la:
20: sau 22: milioane pe an, la acestea :'S'a adăogat interesul

împrumuturilor contractate de alte guverne
;
pentru alte chel-:
tueli cari nu ne ;privesc, pe. noi. Prin. urmare, guvernul ac:
tal nu a fost. silit să contracteze noui imprumuturi” "decit
pentru acoperire de cheltueli. producătoare sau. „pentru, plată
'de 'cheltueli a căror „răspundere
4

nu'l priveşte,

—
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Vin la aplicaţiunile ce face d. lepureanu cu teoria sa
„la noi, D:sa ne zice: nu putem merge mai departe, am
contractat mai mult de cît putem plăti, şi chiar cînd îm- cheltueli produc-

Drumuturile ar fi contractate ca să facem

tive, proporţiunea între capacitatea imposabilă a ţarei şi îm„prumuturile făcute de d-voastră, stă ast-fel în cît. ajungem

la ruina noastră, şi ca să. vă dovedească aceasta, face o
alăturare între Anglia şi noi. D-sa zice că' Anglia 'de la 1792.
de cînd s'a început era împrumuturilor pînă astăzi, a con:

trâctat tot atitea împruimuturi cît şi. Rominia, adică 14 milioane pe an. In adevăr, dacă Rominia ar fi contractat sar„cine ca acele ale Angliei, am trebui să ne: îngrozim; dar.
„cifra nu

este exactă. Anglia a : contractat

pină

1793

de la

la 1812, 300 milioane pe an, şi.pină astăzi 100 milioane
pe an, iar nu 14 milioane. . Am tabele la dispoziţiunea «t-lui
raportor. Să'mi

de

permită, însă

o eroare

cu

faţă

a'i zice. că,

este pe deplin

mea. de uşurinţă

2;500 la sută, acuzarea

justificată. .
D-sa poatea citit autorii francezi şi a văzut că, vorbind
de Anglia, ea a. contractat rentă de -“14 milioane pe an.
fără ca să. observe că autorii francezi nu se ocupă de ca-

pital,. ci numai procente; şi cînd zic 14 milioane,
„suma procentului .ce se plăteşte ă an.
merg

* Acum

Bosabile,
Sunt

na

Publică.

dar

sine dările câtre Stat

şi acelea Bentru răscumpărarea clăcei».
Neavînd a face nimic cu claca, mâ
priveşte- pe guvern.

ramaşiţelor,

dacă

popurațiunile

astăzi

apasă

cari

urale ; vătăşifele. ce au lăsat după
ce

Şz de zolarielate

întrun mod şi mai convingător

Ele vor demonstra

tea. numai

cari

numai două faple

manat 'da cunoștința noastră,

despre. mărimea. sarcinelor

capacității zii

e 272 Brioința

departe:

mai

zice raportul, vom îndica

înţeleg

e
mărginesc în partoate

cind

În adevăr,

guvernele cite s'au strecurat, au avut. o lupta cu greuiatea
Negreşit,

trebue

suntem juşti,

greutatea

întiiu : "dacă

trebue să

sia

în

ajungem

să ne

situaţiune

intrebăm

ma!

sau

în

persoane?

la concluziunea

că

greutaţile

stau în situațiunea ţarei noastre ; şi iată pentru cs: Cind
o ţară ca a noastră, care. ca Stat, nu datează de cir de

Ciţi-va „ani, şi a fost chemată de a organiza întreagă starea
sa politică, administrativă: şi judiciară. Şi aceasta a trebui:
să se

faci

de

oameni

cari

acum

pentru

prima-oară

intrau!

in exerciţiul acestui 7onage încurcat, înţelegeţi prea. bine că

47
în facerea legilor şi în aplicaţiunea lor atrebuit să se stre- |
_coare oare-cari greșeli; şi nu este just ca unii din noi să:
acuze zicind că ei ar â făcut mai bine, cînd ei singuri au .
dovedit că experienţa lor nu întrece nivelul comun. (Aplause).

"Dar „este! şi un alt: argument: Admit cum că' sar .
„putea . argumenta ' că greutăţile au fost mari. Dar dacă i voiu “proba | şi. voiu zice că nu sa putut! face alt-fel,
zice d. raportator, trebue să: vă, dau un ideal la care
"trebue 'să tindeţi. Admit că-d. 'lepureanu este autorizat a
.

ne pune înainte idealul la care trebue 'să tindem ; dar forma
ce a întrebuințat şi ideele pe cari se reazemă nu sunt fe-

ricite. Dacă trebue 'să avem un ideal în privirea îmbunătățirii stării noastre economice, acel ideal nu poate fi de cit
emanciparea comercială. Curtea suzerană trebue să înțeleagă
“că tractatele sale :de- comerciu nu se pot aplica la noi; şi
aşi voi ca pe “drapelul: dreptei, între alte mari idei, să fie
înscrisă şi această aspiraţiune. Guvernul a făcut deja un pâs.
Tarifele vamale vor sili pe Puteri de a trata direct cu noi,
şi odată emanciparea comercială obţinută, fiţi: siguri că dâ-

„rile nu vor mai fi expuse la fluctuaţiunele de astăzi de Cari |
“nimeni nu, poate fi respunzător..
Vin

la al doilea

punct al acuzaţiunii,

în care se zice:

„_<Cu ocaziunea discutării proiectului salinelor înaintea delegaţilor. secţiunilor d-voastre, s'a observat în: tabelele pentru
€

„consuimaţiunea sării din întru, o scădere de circa: S00,000
lei pentru anul 1873, :reducere.ce şi d. .ministru de finanţe
„a atribuit'o în' parte împuţinării vitelor. Dar impuţinarea

vitelor într'o ţară agricolă
înspăimîntătoare,

este un fenomen

căci aceasta

nu probează

-

din cele - mai
numai

micşora-

„ rea.avuţii locuitorilor, ci și micşorarea capitalului de exploa-

„taţiune agricolă».

In privinţa, aceasta am de. zis că
-- derii şi sporirii vitelor nu ne poate da
"pre starea agricuiturei unei ţări. Astăzi
„vitelor creşte, cu toate acestea oamenii

faptul însuşi al scănici'o lămurire desîn Anglia, nuimărul
speciali se pling de.

„decadenţa 'economiei rurale care tinde a înlocui cultura pă"miîntului prin cultura “vitelor. Asemenea și în Campagna
"Romana, numărul vitelor este enorm; însă agricultura î într'o
stare de. decadenţă. La noi s'a intimplat contrariul. Nordul
- Moldovei era :0o ţară producătoare de vite ; pe-atunci falcea

se vindea cu şeapte şi opt galbeni. După construirea drumului 'de fer acea parte a 'Rominiei a părăsit cultura vite.

„lor pentru. cultura. pamintului şi astăzi
“Botoşani şi Dorohoiu

cu 25

falcea se vinde

la

galbeni. Vitele: s'au împuţinat ;

D.P.P.

Carp. Daţi- -mi voie, d-lor. In privinţa aceasta Ş

"cred că. experienţa mea nu poate fi pusă în suspiciune; o
„am cel puţin tot atit ca şi aceea a d-lui! Eraclide, care se
pretinde

a fi agricultor.

D. raportator vine: apoi la. cifre. In răspunsul
ieri de d.

raportator, d-sa” n'a. răsturnat

dat

de

cifrele „prezentate

de d. ministru de finance. Nu cred că. le, voiu prezenta eu
„mai bine; prin urmare

onor. adunare

mă va'scuti

„Punct şi va veni cu 'mine la! strania
ajunge d: raportator.

de acest:

concluziune

la care

|
«Nu 'se precurmă dar. cu “imprumutul propus; nici'era:
deficiturilor, nici aceea a împrumuturilor, şi dar proiectul.
în, sine nu „corespunde nici: cum. la regularea situaţiunii fi-

nanciare».
Bine,

financiare

|

d.lor,

ce. are aface, regularea

pe viitor

S'a. discutat,

cu

d- lor;

„. cleltueli necunoscute;
votate

toațe de

situaţiunii

actuala” situaţiune

noastre

?'

s'a ziscă cheltuelile acestea nu sunt

sunt-cheltueli. cunoscute de Adunare,

Aduiiare. Prin, „urmare! „ne âflâm

faţă cu o

situaţiune cunoscută de. toată lumea, „pentru că împrumutul contractat deja este autorizat de” Adunare şi astăzi nu e'cus-

tiunea

de cit de a regula acest

mai adequată

cu. interesul

imprumut, de a'i da o forma

Statului, şi “d-voastră,

sub cuvint

că noi nu putem ști dacă pe viitor nu vom avea şi alte nevoi, voiţi să amiînaţi regularea situaţiunii noastre financiare,
Chiar daci am admite c4 pe viitor situaţiunea noastră financiară nu va fi aşa de frumoasă în. cit să nu putem
merge inainte fără sporuri "de imprumuturi, evident ci
ea
va. â mult mai gravă, dacă pe lingă greutăţile viitorului veţi

mai adăoga şi “ereutăţile unei situaţiuni pe care nu
voiţi
s'o descurcaţi. A zice câ nu ne plătim datoriile de' astazi

sub cuvint câ poate miine aveni să contractâm
pare un exemplu de o logică fenomenală.
Al 2-lea argument

altele,

"mi

al d-lui lepureanu este respingerea

imprumutului pentru că el deschide uşa
venim la 1marea chestiune a rentei.

conversiunii.
Ă

Şi

aci

aa ae aceata a

de. agricultură, şi exem-

amane ma mentalini ENCSTI DP

noi O transformare, dar nu o sărăcie

plul dat de 'd. raportatore nu vine în făvoarea ţărei, sale.
.D. L. Eraclide. Nu ai trăit la ţară.

ai

„dar agricultura a propâşit., Scaderea vitelor. denotă "deci la
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„Se

cere un împrumut de .27 milioane pentru cheltue-

lile făcute,

şi se discută acum

cari sunt mijloacele cele mai.

bune de'a face. acest împrumut, Inţelegeţi prea bine că.
pentru mine nu este un tărim de lupta, ci un tărim pur fi“nanciar, de-a află” cari „sunt mijloacele cele mai» proprii
de a contracta acest împrumut. Şi în această privinţă vom;
avea două lucruri de văzut: dacă împrumiitul acela stă în
conexiune sau nu cu „împrumutul deja efectuat, și daca poate
avea sau nu 0 înrîurire asupra datoriei ce avem astăzi, şi
dacă nu am. putea găsi o 'formă care.nu numai să întîm- .
pine greutăţile momentului, dar să contribue încă a mic- -

“şora şi. sarcinele trecutului. Forma aceasta nu poate fi alta
de cit renta, căci odată cu satisfacerea nevoilor de astăzi,
ea ne pune în poziţiune de a proceda la o reducțiune de
interese ale împrumuturilor anterioare.
Prin urmare, să vedem dacă renta.poate avea o în:
riurire asupra imprumuturilor făcute și dacă acea înriurire”
este bună: sau rea.

cum

In privinţa rentei, d. lepureanu singur a recunoscut eri
că Statul nostru

are dreptul,

faţă

cu

acţionarii săi,

să le zică: indatorirea pe care am contractat'o cu voi este
prea grea, şi eu, ca Stat, în virtutea raţiunii mele, am dreptul d'a micşora această sarcină. Intiiu admit primul punct |
al argumentărei d-sale. Intr'adevăr Statul are acest drept
d'a emite efecte - publice. într'o situaţiune daia, d'a zice țărei: voiu să micşorez sârcinile Statului ; aceasta însă nu din

cauză de rațiune de Stat, din cauza puterei- arbitrare a în:
fluenţei lui, dar din

cauză

câ el :zice

particularilor : «Tu,

particularule, ai contractat cu râine o datorie întrun
cînd starea ta şi-a

mea financiară era proastă,

timp

şi de aceea

am fost obligat 'a'ţi da interese mai 'mari; astăzi situaţiunea
„mea este prosperă ; tu beneficiază! de dinsa; este just sâ
egalizăm poziţiunea;. şi precum am fost tot pe o linie în.

timpurile grele, este just să fim tot
fericite: - Să

pe o linie
în

timpuri”

.reducem interesele». Greutatea. constă numai în

apreţuirea momentului unei. asemenea reducţiuni. Cind guvernul, fără -a se preocupa de înălţimea interesului, âr pro:
ceda . la reducțiune, ar fi-un act de -spoliaţiune; cînd însă
publicul însuşi procedează la scăderea interesului, atunci Statul poate cere să beneficieze şi el. Econmiştii ne zic:
de îndată

ce o valoare 'de Stat a trecut peste “al fart, Statul

- este obligat a procede. la conversiune

şi la o reducţiune: a.
4

ee
e
De 3 a

—
Y

d-lor, în

de interese.

cazul

.

actual,: dac

.

-.

Su

Die

vedem,

-

|
Avem, d-lor, obligaţiuni d'ale Statului cari dau g!/,,şi
avem altele. cari dau 81/, interese; prin urmare avem obli_gaţiuni d'ale

Statului

pentru

cari

suma

datorită

este

iden-

tică, -adică-o sută, pentru care însă interesele sunt Ja unele.
mai mici şi la altele mai mari. Şi naşte întrebarea cum de.
se produce acest fapt fenomenal, cum de avem noi hirtii
cari .se 'primesc de public cu o dobinda mai sus şi altele
“cu o dobindă mai.jos,.cînd capitalul ce reprezintă acele
hirtii este acelaşi? Cauza, d-lor, este modul de amortizare;
iînțelegeţi prea bine, cînd publicul ştie. că pe o hirtie care

„o cumpără. âstăzi cu 100 lei'şi este supusa d'a se trage la
sorţ peste două; luni cînd, căzînd la sorţ,nu va primi niciodată mai mult de cit.100, acea hirtie nici-odată nu se va
sui mai sus de cît al pari. Forma de împrumut cu amortizare la termen împedică scăderea intereselor, şi de aceea ve-

deţi că s'a întîmplat la noi acest caz monstruos că avem hirtii
de. Stat cu interese deosebite, pe cînd capitalul este identic.
„_
Avem deci probă că interesele merg scăzînd la noi,

şi că, dacă nu au scăzut şi. mai mult, aceasta a provenit
'din însuşi modul barbar al împrumutului. Dacă.nu am avea
amortizarea cu termen, bonurile rurale ar sta astăzi la 1 15.

Dacă ştim însă că interesele au scăzut, nu putem şti pinâ
la ce grad au scăzut, şi de aceea,. pină a nu face conver-

siunea

de

generală, trebue

interese

un

cimp

să

avem

o hirtie

liber de acţiune.

ce

oferă

Această

scăderii

hirtie

nu

poate fi de cit renta. Să contractâm astăzi. renta, şi -peste
şease luni veţi fi puşi în poziţiune de a proceda în cunoştiinţă de 'cauză

la conversiunea

generală.

„Eu, d-lor, după 'ce v'am expus care este
teorie a rentei,
vă declar
câ astăzi, ori şi care

dul în care

aţi voi să faceţi acest

împrumut,

adevărata
va fi mo-

eu

nu'l

voiu

putea admite de cît ca rentă, căci renta este cel mai. bun

sistem de împrumut.
|
|
In ceea ce priveşte teoria d-lui: lepureanu, că “prin:
rentă. se face o - perpetuă povară pentru .Stat,. d-lor,
nu
povara se perpetuează, ci neplata datoriei. Nu înţeleg
,
dacă am eu un termen care este aminat pentru
perpetuitate,

cum

timp numai

s'ar

lîngă aceasta

putea

neplata
Statul

zice

acelei

că

povara

este

perpetuă,

pe

poveri este perpetuă. -Dat

nu este oprit

de-a

stinge treptat

cit

pe
da-

ceea

să

[og

Acum

noi o reducţiune

e e at si sotia
i

intereselor.
"avem

aia

—.50
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|

.. toria nominală şi această povară; 'căci el poate rescumpăra
"renta ori-cit şi ori-cînd va voi.
Aşa

dar,

d-lor,

aceasta

este aşa de adevărat,

cum că

imprumutul este mai avantagios pentru. un.Stat cînd el este
-fâcut în modul cum ni se propune, de cit ori în care alt
-mod, în cît nici un economist nu vorbeşte de. capital cînd
"este

vorba de

„_Iepureanu,

rentă;

atunci

şi dacă

de

ar fi aşa. precum

ce sa - fâcut

a spus'o

în Franţa ceea

d.

ce'-sa

“făcut? Sub Villele, - cînd 's'a făcut conveisiunea de: la :41/,..
la.' 3, S'au prezintât la conversiune 'deteritorii.. de rente .
“pentru 30 milioane. “Asupra lor Statul a beneficiat 6 - milioane şi a sporit capitalul nominal. cu 208 milioane. Con“form cu argumentaţiunea d-lui leputeanu, Statul Francez

ar

fi plasat deci banii lui cu 21/, la-sută, pe cînd el. singur |

" oferia creditorilor 4 a. O' operaţiune, cum vedeţi, din cele
mai

absurde şi mai

dezastroase; şi am trebui :să ne:mirăm . -

"cum nimeni din opoziţiunea luminată
“lele nu a făcut

care combătea pe Vil-

această obiecţiune. -Nu au făcut'o d- lor, toc-

"mai "pentru că “ţifra nominală este indiferentă în' împrumu_turi cu:rentă, Punctul de greutate: nu stă: în diferența ca-

” pitalului, ci în diferența dobinzilor; şi dacă: pot 'micşora
- dobindă

ce o plătesc

zilnic, mărind un

capital pe care

o
nu

am 'să'l plătesc nici-odată, nu înţeleg: în virtutea; 'cărei ar: gumentaţiuni- s'ar- putea împedica -" Statul a „procede la ase"menea

operaţiuni.

|

- Dacă Vilele. nu a convertit renta: de solu aceasta nui:
a „provenit, cum. ne zice raportul, din. cauză că s'a temut
„de. a nu se: spori prea mult capitalul nominal, ci din cauză
«că. renta de 5 era peste pari şi dauna detentorilor ar fi
fost "prea mare. Renta de 5 era sub Restauraţiune la 111;
sub Louis Philippe la 133, şi numai cînd în urma revolu. țiunii- de la 1848 a. scăzut la 82, Napoleori . a convertit'o

" într'o epocă: unde capitalul nominal emis pentru conversiune
-a fost mult mai mare de cit nu ar fi fost sub Vilele: Cu
- toate acestea Napoleon a făcut bine de a procedat: da con„versiune; şi dacă Franţa 1 poate acuza: de alte păcate,

dar în privinţa economică putem zice că imperiul nu a co„mis nici un păcat.

-

i

D-sa a admis “ca exemplu împrumutul contractat. de
“Franţa, spre a demonstra: că se ţine compt de capital, zicînd: vedeţi că Franţa a contractat renta cu 5%/0 în loc de
- 30/p.. Ei bine,

aceasta

a: făcut'o Franţa,
7

nu pentru

ca

să
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nu emită- un capital. prea mare, ci din cauză că contractind 'în împrejurările.
grele în care se afla, ea ştia că “con-„diţiunileau 'să fie 'oneroase.

perpetuat
sale,

De

greutatea sarcinelor

contracta

cu

ce 'i impusese

căci, o conversiune de .la

trei în jos

trei,

ea

ar fi

nenorocirile

e un ce anevoie,

şi ea. singură ş'ar fi. tăiat posibilitatea de a micşora, cînd
“momentele cele grave ar fi trecut, sarcinele sale prin mij„locul unei reducţiuni de interes. Aceasta-este adevărata cauză
“pentru cared. “Thiers -a emis renta cu 5%, iar nu cu 3:
„_„ Am terminaticu partea: economică. a. raportului și vin
acum la partea politicăa lui, şi, dacă-mi daţi voie, la partea morală:a acestii:raport.
î.:.:
|
„ „Nu voiesc să cercetez care este poziţiunea personală
-a.d-lui raportator 'în această: afacere: Nu voiesc să cercetez
daca era cel mai apt de a critica; mă mărginesc numai a
zice că d-sa a uitat prea uşure cuvintele. mintuitorului: cel
care se simte nevinovat să arunce cel întîiu piatra. Lăsind
dar la o parte persoana, trec la partea politică, şi mă. întreb: sub punctul de vedere politic, care este datoria fiecărui om de Stat; căci fie-care: om de;.Stat cind intră în
luptă, cînd. nu se mărgineşte .a:fi. om de Stat de pe ca:
tedră, profesor de dreptul constituţional :sau' politic, trebue

'să aibă ideile
practicei.

Caci,

lui nu numai asupra

d-lor, înţelegeţi prea

teorielor, dar şi: ăsupra

bine ce valoare poate

să aibă un om-care 'mi va spune cele mai bune adevăruri
în privinţa unui lucru, dar care, cind vă veni.la practică,
va răspunde cu o negaţiune energică: Căci atunci “mi voiu
zice: poate

câ are dreptate

în ceea

ce spune,

dar

nu este

bun de a aduce nici un remediu stărei existente.Ei -bine,
tot
aşa voiu zice şi acuma cînd văd că un om

şi exprimă

nişte idei sănătoase; însă,

nu pune nimica în loc. D-sa

face tocmai

după

politic: vine

ce face critica,

ca Mefistofele care -

“zice: .eu sunt acel spirit ce pururea “neagă.
Ei bine;
înţelegeţi prea bine că noi atunci ca oameni politici
mititei,

cari caută busola purtărei lor politice, vom

sem după aceia cari ie dau

d. lepureanu,
chiar dacă pelele m
nimeni din: noi nu'l poate urma ;

loc.
: Ne zice:
nici un leac.

"D-lor, am

că suntem
|

căuta s ă

mer-

ceva în locul lucruri] or care

fr devărat ceea ce spune
caci ni

bolnaviYD dar

analizat raportul;

“e

da a

rotuşi

tot -odată
da
nimic
nu ne
A
|

nu ştiu dacă. am

dăÎn

izbutit:

—:53

a da

obiecţiunilor

mele

o formă

—

clară; dacă

am. motivat

îndestul, pentru ce noi nu putem face alt-fel de cit a. respinge acest raport, care sub. punctul de vedere economic
nu 'ne:aduce. de. cit.teorii: necomplecte;.şi: ţifre; 'neexacte ;riar.
sub „punctul de vedere politic nu înlocueşte. prin nimic aceea
ce critică, iar Sub - punctul” de vedere-moral: nu:ne-dă de
cit. exemplul . unei pasiuni personale. Aceasta este însă convincţiunea. mea,

şi voiu conchide la respingerea. raportului, -

supunind la aprobarea d-voastre o propunere. ad-hoc.
" Vorbesc apoi d-nii Blaremberg, M. Cornea, N. Ionescu ete. Camera.
Portului propunerea d-lui Carp, prin care se resping concluziunile raportului.
a
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CONCESIUNEA OFENHEIM ȘI P. MAVROGHENI
Şedinţa Camerei din 14 Januarie,
Cu data

de 6 Ianuarie

1906, d. P. Mavrogheni

nister, fiind pe nedrept.invinuit 'de

de drum
în care

de fier din Moldova,

lămureşte

participarea

corupţiune

1905
se'retrage

în alacerea

şi publică prin Monitorul ofirial o scrisoare,
şi alitudinea

sa.

în această

Chestiunea e adusă în discuţiunea, Camerei de deputatul N

într'o

violentă interpe-are

cere

din mi-

concesiunei:

o anchetă

parlam-ntară

concesiune.

Ionescu, care

lăspunde

.

pre-

şedintele de consiliu, L,. Catargi, cedind cuvintul însuși lui P.. Mavrogheni,.
care arată Camerei cum încă dela 1859, sprijinit de capitaliștii din străinătate și dorind a vedea înființindu-se în Rominia cit mai curind primul drum de fier, a căutat pe față -să obţie o asemenea concesie ; că
„deabia la 4868 (fina ministru de finanţe
.1. Brătianu) sa dat simultan
concesia Strusberg pentru linia Roman-Virciorova şi concesia Ofenheim.
pentru linia lțeani-lași-Roman; că însă la 1868 el so retrăsese
din consorțiu,
că la desbaterea şi votarea concesiunii eră deputat, dar că sa abținut,
spuind tuturor că e interesal în chestie, și că fireşte după acordarea
concesiei a fost desdăunat pentru munca sa de mai nainte şi pentru sa“ erificiile făcute. (o. Dis:urs. parlam «le 7. Maiorescu, vol. [ pag. 247)
Vorbește apoi Al. Lahovary, ministru de justiţie. respingind acu-

zaţiile aduse fostului coleg. N. Biaremberg
d-lui N. Ionescu, cerind

ca.o

garanţie

se

pentru

asociază la interpelarea

viitor ca adunare,

teze o propunere în sensul ca să fie «inelegibili cetăţenii

să vo-

însarcinaţi cu

furnituri pentru Stat sau cu o întreprindere de lucrări publice în care
Statul e interesat, udministratorii şi directorii drumurilor de fier, aceia
ai companiilor industriale sau comerciale, cînd sunt numiţi de Stat și

arendașii domeniilor Statului».

-

Ă

_D. P. P. Carp. D-lor deputaţi, am avut în viaţa mea:
parlamentară multe cazuri de ezitaţiuni în care, hotărîrea,
trăgind după sine o grea răspundere morală, conştiinţa mea
“ma supus la o lungă și grea luptă. interioară. Astăzi nu
este tot aşa, şi calea ce am să apuc îmi este dictată de
cugetul meu în mod atit de precis. şi atit de clar, în cît

nici umbra unei îndoeli nu m'a neliniştit un singur moment.
Voiu începe prin a cerceta puţin modul cumse aduce
chestiunea înaintea Camerei. D. Ionescu face o interpelare
a

.

„—
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în câre dind unui fapt corecto denumire ce nu o poate
avea, ridică vocea sa elocintă în contra unui act de corupțiune parlamentară, cere o anchetă şi voeşte ca acuzatul
să, fie condamnat.

Tovarâşul

său în

acuzaţiune,

"berg, vineşi declară ca interpelaţiunea
- nu

d. Blarem-

este oportună,:

pentru că justiţia se află în mini şovăitoare, în cit, pe de
oparte se acuză,
iar pe de alta se suspectă justiţia, şi ori
- care ar fi rezultatul, - condamnat.
sau

disculpat, d. Mavrogheni

are să vadă atîrnînd asupra sa o grea osindă morală, căci
„disculparea

va

fi pusă

pe

conta

unei

hotăriri

influențate,

D-lor,: era datoria mea 'să ridic în orice caz cuvintul

în această Adunare
cu atit mai mult

în contra unei procedări atit de teribile,

atunci

cînd

avem a face, precum

voiu convinge, cu un om asupra căruia
nu cade. nici cea mai simplă bănuială.

sper că

în această afacere

-“. Oratorii cari m'au precedat s'au ridicat pe tărimul blamării corupţiunii, şi ne-au citat pe Trevort; ne-au citat şi

exemple 'din Olanda; însă d-lor ne-au
pagina a istoriei, nu au întors fila să
din cauza pasiunilor politice, oamenii
şi Montagu au fost acuzaţi în modul

toate acestea

au eșit

triumfători

din

citat numai o singură
vază că de multe ori
inocenți ca Somers
cel mai crud, şi cu
această

acuzaţiune.

Prin urmare, sunt convins că nu este destul să facem

teorii.

largi, să arătăm corupţiunea, să punem la index imoralitatea, comiţind şi noi în acelaş moment o altă imoralitate

şi mai grea:

aceea

de

a acuza pe

cineva cînd

ştim

- zaţiunea cade asupra unui nevinovat. Acuzaţiunea
ralitate o întorc în cazul de faţă acuzatorilor, căci
unea lor e imposibilă sub punctul de vedere juridic
Se întîmplă ca se cere o concesiune de un

oarecare în numele unei asociaţiuni.' Concesiunea
însă nu se poate efectua. Revine o altă concesiune

tot acel d. deputat

participă; ea

ează şi deputatul în. cestiune,
atitea încercări infructuoase, se

asemenea

.nu

că

acu-

de moacuzaţi.
şi moral.
„deputat

se

se dă;
la care

efectu-

nemai putind lua parte la
retrage din asociaţiune, sti-

pulind că, în cazul unei isbutiri neaşteptate să fie desdaunat
de muncile sale anterioare. In fine, concesiunea să da tocmai
:

atunci când
Ca

influenţa

d. Mavrogheni

deputatului

în

chestiune

este

nu mai era înscris alături -cu

nulă.

ceialți

concesionași, acest fapt nu are nici o valoare, pentrucă nici
un moment d-sa nu a ascuns că fosta asociaţiune exista

pentru d-lui,

în

cît priveşte

desdaunarea
ce

i

se “cuvenea.

„Eram

"lucrul

deputat

atunci în Adunare

atunci -cel puţin

în 'sinul

Mi

e

şi. ştiu cum

parlamentului

s'a “petrecut;

şi faţă

cu să

“colegii noştri, şi fac apel la: d-nii. Grădişteanu şi Lahovari
'să- declare: dacă . nu am ştiut. cu toții că d. „Mavrogheni

E
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asociat în această afacere.
Vedeţi dar că nu înţeleg care : este baza acuzaţiunii
„de: corupţiune, oricâre va fi punctul de vedere, fie el practic,
„moral sau: juridic. .
Din punctul. de vedere al dreptului, cînd. un om este
învestit. cu o atribuţiune oarecare, se face. culpabil, fă-era

- cindu-se' judecător. în cauza

proprie, „ŞI, depărtându-se

sa

dela datoriile judecătorului, dă “votul în interesul său personal. Asemenea

este culpabil

acela care,

făcînd o taină. din

participarea lui la afacere, îşi dă aerul ca cum sprijinul ce
dă acestei. afaceri este nepârtinitor. Dela un deputat nu'se
poate deci cere decit două lucruri: Liu, să :nu lase pe co-

.

legii săi în dubiu asupra poziţiunii sale personale. faţă cu
un vot oarecare; Il-lea, să se recuze el singur atunci Cînd
votul său nu- mai poate fi privit, ca dat în numele. ţărei, „ci
în iumele unui interes privat. Aceste două elemente, tăinicie
şi votare culpabilă dictată de un folos oare căre, sunt singurele elemente ce pot constitui o bază de acuzaţiune, fie
+

juridică, fie- morală. Ei bine, în cazul de faţă, d. Mavrogheni
a satisfăcut cerinţelor celor delicate : nici un moment nu a

tăinuit că concesiunea ' Ofenheim va trage pentru dânsul
foloase materiale după. sine, şi cînd a venit la vot sa re:
cuzat pe motivul

că

nu. poate

fi. judecător

în 'propria

sa

cauză: Pot fi culpabili în această afacere; singurul om care
nu poate fi suspectat este d, Mavrogheni.
Acum, dacâ credeţi că e just să întindeţi incapacitatea.
unui deputat pînă la gradul care-l cere d. Blaremberg,
aceasta

stă

în

puterea

d-voastră.

Insă

nici

într'o

lume nu este nici o lege care să stabilească 'ca
tat să se abţie dela orice întreprindere industrială.
curios în Anglia dacă s'ar pune un Rotschild în
sub cuvint că, fiind membru al parlamentului, este

ară.

din .

un depuAr părea
acuzaţiune
tot-odată

şi concesionar al drumului de fer. Să fim morali ca în An-

noi lecţiuni de
glia; dar e o stranie pretenţiune să dăm
incompatibilităcere
nu
care
moralitate occidentuiui întreg,
ile cerute de d.'.Blaremberg.
' Cazul d-lui Mavrogheni s'a intimplat Şi

în

Viena cu

d. Giscra. Şi d. Giscra -era :asociat în "concesiunea Ofenheim; :

_
.

devenind

ministru,

a eşit din

Ut
EI

58.—
asociaţiune;

chidat afacerea, el fiind ministru, a
zaţiunea împăratului 100.000 florini
primul act de tovărăşie, şi nu veţi
tor în lume care să poată face din.

|i-

însă -cind. sa

primit chiar cu. autoricare fusese stipulaţi în
găsi un singur judecăaceasta o. crimă dlui

POT

—

Giscra.. Şi pentru un caz atit de clar, atit de simplu, d-voastră
produceţi înaintea Adunăreio acuzaţiune de o. vehemenţă,
şi aş putea zice de o frivolitate nepomenită. Din noro-

cire însă nu a dispărut cu totul simţul de dreptate
din ţara aceasta

, şi edificiul 'ce-l clădiţi

pe baze atit de

imaginare,

oricare. ar fi teoriile şi indignaţiunile pseudo-morale
puneţi înainte, 'se. va prăbuşi dela sine.
Vin :acum

la

a doua

parte a

acuzaţiunei. Am

ce ne:
zis

deja

dela început câ dacă sunt culpabili, nu este d. Mavrogheni. Cu
aceasta admit că ar putea să se găsească pentru “alți domni
împrejurări în' adevăr: împovărătoare; se înţelege, vorbesc numai
pelării.
„- bili de
găsim.

pe baza .scrisoarei aceia care servă de bază inter..
Se zice că ar fialţi domni cari, în adevăr, ar fi culpafolosințe, pentrucă din partea. lor, nefiind asociaţi,
acele elemente care servă la.o asociaţiune; ei 'au

tăinuit foloasele:ce vor

avea din concesiune;

au votat în

propria. lor'.cauză, şi prin urmare nu şi-au vindut numai
"munca lor. individuală, şi-au vindut. conştiinţa lor. Cer deci
şi eu pentru dinşii o anchetă fie parlamentară,
fie judiciară,
şi ţin tot atit cit şi d. lonescu şi d. Blarembergca moralitatea în ţara mea să-fie pusă pe o treaptă cit se poate.
mai sus; voiu ţine tot-d'auna ca acolo unde este un amendament culpabil să fie judecat şi condamnat; dar tot de odată

„cer ca acolo unde

nu este culpă;să.nu

fie nici acuzaţiune,

nici condamnare. Prin urmare, voiu despărţi chestiunea în
două: este cauza d-lui Mavrogheni şi este cauza acelora |
cari, fie ca membri ai acestei Adunări, fie ca impiegaţi, şi-au
- vindut conştiinţa -lor; pentru aceia cer să facem tot ce putem
„spre a ajunge la o lumină cit sar putea mai .mare, şi nu:

Di

1

a

în chestiune, . va fi.de
Ma
avea. .onoarea „de a
la acei culpabili de
pe care eu, cu-mina
viața mea's'ar putea

0 at aa

geloasă de onoarea ei, voeşte lumină
ajuns pentru a intimida pe cei râi. :
Conchizind, d lor, repet că 'voiu
face două propuneri: una privitoare
mită, alta privitoare la d. Mavroghen!
pe conştiinţă,
—şi: nu cred că în toată

ii

întreb dacă rezultatul este uşor sau greu de obţinut,
dacă este: oportun sau nu. Singurul, fapt ca Adunarea.

mea

mă
ori

găsi un singur act prin. care aș putea fi recuzat în materie
de onoare, — îl declar inocent. şi la adăpostul oricărei bănu-.
eli. (Aplauze)
Vorbesc apoi d-nii G. Brătianu, G. Manu, M. Cornea, M. Costache:
Iepureanu, T. Maiorescu, ministru instrucţiunii publice, şi Chr. Tell care
acuză guvernul întreg de luare de mită; răspunde președintele Consiliu
- lui de miniştrii şi pe. urmă
,

.D.P.

Carp., D-lor deputaţi, înelegeţi preabine că nu |

pot intră de fel în .cercetarea incidentului ridicat de d. gene-

ral Tell, şi voiu rămîne în materia care s'a'discutat pină acum.
Raspund d-lui Manolachi Costachi lepureanu: Nu din altcevă, dar din cauză. că d-sa, tot aşă ca şi d. lonescu,. îşi

dă aerul de a crede câ un fapt permis în toate părţile lumii |
ar puteă să-l autorizeze a ne face aci un curs de. morală,
a căruia valoare îndoelnică merită poate un răspuns mai

aspru decit nu crede d-sa.
|
Trec uşor peste teoriile de

constitaţionalizm şi de li-

bere alegeri ce nu au aface cu cestiunea de faţă, şi mă
întreb dacă putem da tot acea credinţă! aceluiaș lucru cînd

el este afirmat de diferite persoane;

mă

întreb dacă. putem

atribui tot acea valoare unei teorii morale emise de un om
ce nu şi-a schimbat: niciodată vederile asupra moralei şi unui
om care a: găsit eri că eră: permis aceea ce condamnă

astăzi.

Nu intru în cercetarea relațiunilor personale între d,
“Mavrogheni şi d. lepureanu; sar puteă zice că un simţ de.
delicateţă ar fi trebuit să-i impue tăcere fâţă cu. d. Mavro-

gheni; exprim numai mirarea mea cum d:sa, cunoscind toate,
faptele puse astăzi înaintea d-voastră, a fost un an. de zile.
alături cu d. Mavrogheni şi a tăcut. “Acest singur fapt mă.

face pe mine a-l recuză în. materia aceasta, pentrucă, atunci,
cînd. cineva se erige în apărător înfocat al moralității politice, trebue să. fim convinşi că simţul său moral este
singura-i călăuză. Cine ne spune însă cînd s'a înşelat d. lepureanu: atunci cînd,..primind a fi coleg cu d. Mavrogheni îl

crejea onest, sau astăzi cînd îl declară culpabil? Cine zice
că morala*d-sale pururea şovăitoare nu va găsi poate mine
că d. Mavrogheni. a fost acuzat pe nedrept? Cind 'mi se cere
să 'urmez pe cinevă, pretind ca acela să dea probe de o.
consecinţă mai mare şi de un tact mai sigur.
A

mai

zis d.. lepureanu cum că "d. Mavrogheni, chiar 'de

.

— 60 —ar fi inocent, încă ar trebui să fie condamnat; pentrucă
d-sa a participat la o afacere oneroasă pentru ţară. de oarece
"această întreprindere ar fi putut fi dată cu mai mare avantaj:
Şi ne-a adus 'caprobă

înainte“cifra de 180 mii lei, cu care .

d. Mavrogheni singur recunoaşte că s'arfi: putut face kilometru. A cui'e vina însă, dacă'una din acele concesiuni
nu: s'a. dat şi. alta. n'a izbutit? Gindiţi d-voastră oare că d.
ca să izbutească

270.000 decit cea de 180.000?
cifra de

Dacă, d.lor,-nu

180.000
lei cu concesiunea

cifra” de

a izbutit

Salamanca

este că pu-

blicul nu a găsit că poate crea un drum

de fer cu această

cifră.Şi nu.concesionarii,

aceasta,

nu “ţara, ziceau

ci publi-

cul strein, acţionarii cari, avind a da banii, erau judecători
în ultima instanţă. Prin urmare cum veniţi cu asemenea
argumente să condamnaţipe d. Mavrogheni?
|
Rămiîne teoria câ un deputat nu trebue să participe la
nici o întreprindere. Foarte bine; numai d. lepureanu nu:
ar fi trebuit

să

o

ridice.

Caci,

daca

admitem,

părerea

Sa SINA AA BR

Mavrogheni, aveă interes general

. că

pdf

un. deputaț.. oricare',ar. fi 'altfel-onestitatea' lui, numai pentru
cuvintul. :că face “parte dintr'o administrațiune industrială
trebue

să fie

bănuit

şi condamnat,

apoi atunci d. lepureanu

care este administratorul drumului de fer Strusberg, trebue
să fie şi dsa condamnat, cu toate că sunt convins că nici-

odată

nu va ezită d-sa între

datoria

sa

de

teresele societăţii în,al căreia cap se află.

deputat

o

şi

in-

“Acum, d-lor, readuc cestiunea în limitele restrinse în
care ar fi trebuit să rămie. Am susţinut şi susţin cum că
În toată

afacerea

aceasta,

lăsînd toate cele-l'alte
la

o

parte,

care au venit în mod incidental, singurul care este inocent
este d. Mavrogheni; şi de aceea am cerut şi cer să fie

despărțit de toţi acei ce ar putea
fi: culpabili, şi nu voesce

ca

numele

său

să

fie pus

tot în

o

urnă

cu numele deputa-

ţilor sau al impiegaţilor ce au fost mituiți.

In privirea acestora care poate fi rezultatul cel mai
defavorabil? Că au luat bani. Ei bine, aceasta o ştim, pentru

d. Mavrogheni
nimeni nu o neagă și nimeni nu i-o poate
impută ca o crimă. D. lepureanu o ştie prea bine,
şi-a
fost un timp în care nici dlui nu găsea că este ilicit...

aceea,

d-lor,

pe decparte

eu

am

ca inocentul

făcut două propuneri.
să nu

fie prigonit

cauză bine-cuvintată, ţiu pe de altă: parte

Dacă
fără

o

ca imoralitatea .
p...

„De

voesc

.

să fie pedepsită. Viaţa

=
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ar fi prea uşoară

dacă ar puteă fi

tot-odată şi neonești.şi consideraţi. Vă veţi uni, cred, cu
mine; pe de o parte veţi recunoaşte absoluta 'inocenţă a

d-lui Mavrogheni,

iar pe de alta veţi numio anchetă pentiu

acei. culpabilide mită.

Aa

Camera primeşte moţiunea d-lui Carp, iar a doua zi alege în comisiunea de anchetă
pe dnii G. Brătianu, P. Carp, Al. Știrbei, G. Manu,.
și, în prima linie, după chiar cererea ministrului președinte, pe Chr. Tell.
(v, şedinla Camerei din 6.Februarie 1875).
a
,
.
.

"LIBERTATEA ALEGERILOR

.

Ședinfa “Camerei de la 1 Februarie, | 1873
.

.

La interpelarea sa din

ajunul

alegerilor, deputatul

i

G.

Vernescu

citează, cuvintele primului ministru, L. Catargiu, rostite la 24 Ianuarie
1874, care sună astlel:'
,
|
«Majoritatea Camerei, prin însemnatele sale lucrări in timpul unei
legislaţiuni de patru ani, s'a recomandat, cred, în destul alegătorilor şi
chiar ţării intregi, şi desigur că alegătorii vor fi recunoscători, şi prin
realegerea lor vor asigură ţării un viitor sigur și pacinic. Din parte-mi,
asemenea plin de recunoștință către această majoritate care ne-a ajutat
în .opera, de regenerare
„eu alegătorilor».
* *

ce am

indeplinit,
.

nu

zoiu

omile a-i recomandă şi
'
:

Aceste din urmă cuvinte oratorul le crede anti-constituționale şi
caută să le pună în contradicţie cu altă declaraţie recentă a ministrului *
ca garantează libertatea alegerilor. Discută apoi candidaturile oficiale,
combătind

pe Thiers

și pe Jules

Simon.

Vorbeşte:
de situaţia din Franţa,

despre descentralizare şi arată că la noi este o ţară, care se guvernează
dela centru, de aceea aceaslă armă a candidaturilor oficiale este perni" cioasă

în miinile

propunind

guvernului. La urmă caută să provoace un vot de blam,

votarea unei moţiuni iscălită şi de ciţiva membri din majori-

late. Răspunde

Președintele Consiliului

şi apoi deputrtul

A: Pascal, care

vorbește contra moţiunii, cere o lege care să garanteze participarea obli-

gutorie la alegeri a tuturor celăţenilor cu drept de vot şi se ridică
contra tendinţelor reacționare; apoi ia cuvintul d. Carp.

-D. P. Carp.
intru în .discuţiunea

L-lor deputaţi, îmi veţi permite. să
teorielor

emise

de onor.

in

nu

preopinent:

Mă desfid puţin de medicii politici cari vin cu panaşeuri
universale pentru. înlocuirea tuturor .relelor ce pot bintui
pe

un.Stat,

şi voi reveni pe tărimul pe care sa pus d. Ver-

"nescu şi care cred că:trebue combătut de această parte a
Adunării. D. Vernescu,
'cu un aer de perfectă nevinovăție,
face o interpelare a căreia. concluziune nu are decit pre-

tenţiunea modestăa deschide era libertăţilor publice necunoscute pînă acum în ţara noastră.
.
e
Dacă această moţiune ar fi fost prezentată de un membru '
i
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ac

-

naiv al acelor eledin gentria Romină, de un reprezintant
aş fi înţeles că .
politic,
focarul
de
departe
sunt
mente. ce
de cuvintele
speriat
fine
în
d-sa, speriat pe nedrept, dar
său
d-lui ministru, să vie să pună înaintea ţărei puternicul
puteă

aduce.

mentului Romîn,

Mai

briliant

armată

a cărui

d-lui este
"dedat,

un

este

Vernescu

d.

Dar

atacurilor

în contra

pept ca să o apere

ce i sar

teribile

Parla-

al

veteran

mult, el vine ca şeful unui Srat-major .
ne

cere

să

devenim

atit de plin de noua

sa

importanţă,

faţă cu d. Thiers. la o lupta

noi

oratorie

astăzi,

în cit

a căreia

şi

sa
pri-

mejdie, eră," este: drept, micşorată -prin --depârtarea. ce desparte

pe

combatanți.

De

aceea

"crat cu deplină cunoştinţă

de

cred

că d. Vernescu, a lu-

cauză, şi presupun

intenţiunea sa nu a fost atit de naivă,
de pur, cum voeşte să ni-l prezinte.

nici zelul

că

nici

său

atit

D.lor, care e deosebirea între regimul. constituţional :
şi regimul personal? Nu este alt nimic decit că sub regimul constituţional este lupta de partide, care vine, rînd pe
rînd, să satisfacă legitimile lor cerinţe; pe cind guvernul
personal este lupta ambiţiunei individuale, care-de multe
ori lucrează

în contra

intereselor

ţărei, şi.a: căror

compe-

tiţiuni se dezleagă. de multe ori în vreo anticameră' obscură,
fără ştiinţa ţarei. La noi. nu există aceasta. Sub regimul

nostru constituţional

nerale,
pentru

a început jocul

diferitelor

interese ge-

care, sub drapelul . diferitelor partide, 'vin

principiile şi credinţele

lor faptelor istorice,

este

în

lor.

contra

a

lupta

Şi este în contra

tutu-

mersului

natural

al. lu-

crurilor, de a pretinde ca un minister eşit din un: partid
care i-a încredinţat interesele sale să se desintereseze cu

totul, sau să aibă ambiţiunea imposibilă de a da satisfacere
tutulor partidelor. Nu.un singur şi acelaş
minister poate

să apere toate intereseleşi aspiraţiunile .unei țari, poate să
îmbrăţişeze şi să facă fericirea tutulor partidelor;
fiecare la
rîndul său, fiecare la timpul su este dator a protege ideile
sale şi ale partidului 'său, şi din suma activităţiii succesive
a tuturor partidelor naște binele ţării. De aceea, eu nu
admit,o repet, ca un minister
să fie'cu totul dezinteresat
în asemenea imprejurări. D. Lascar Catargiu, este ministrru
mai întîiu fiindcă Domnitorul ţărei i-a dat această
“sarcină.

ret cea rit cemereaor Dică dh a vie

dar Domnitorul. l-a facut

,.

ministru,

fiindcă . d, - Lascar

păra

principiile

şi

Ca.

inte-

NE
resele

i
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partidului “care

l-a adus

la putere

şi care

îl susţine.

De aceea mărturisesc, d-lor, că "n-am înţeles nici decum
- exemplul candidaturilor. oficiale aduse de d. Vernescu,. din
Francia; nu înţeleg ce asemânări.poate să fie între d. Rouher”
şi ministerul actnal
partide în Francia,

dela noi. D. Rouher
d. Rouher eră acolo

nu eră capul unei.
omul.de credinţă

al unui alt om, şi,'dar, cind el recomandă în: alegeri pe
cineva să fie ales, nu-l recomandă
în interesul ţărei, sau al

unui partid, ci în interesul unui singur om.: "De aceea
înțeleg, o repet, nicidecum. comparaţiunea stranie ce
Vernescu a fâcut între d. Rouher şi d. L. Catargiu.
In teoria constituţională, apoi, d-ior,. mie îmi pare
d. Lascar

nu
d.
că

Catargiu, fiind cap şi ministru -al conservatorilor,

are tot dreptul a. zice: eu fiind cap al conservatorilor, ca
unul ce reprezint partidul lor la guvern, voiu recomandă
alegătorilor. membrii din partidul conservator, Nimeni, cred
eu,

nu

poate

nu

eși

din

ar

(Îi văzut

a

şi

zice

de -a

dreptul

guvernului

contesta

"face aceasta, ceeace i se poate însă contesta este: ca să
nu-şi permită de a trece peste această margine, este, de a

peste

trecut

a

guvernul

că

Vernescu

această

"margine,

întrebuinţează

şi

prea departe

„cînd arfi vazut că merge

d.

Cind

trarităţi pentru a'și ajunge scopul său.

şi arbi-

violenţe

întrebuinţă

a nu

de

rol,

acest

de presiune, prin admi:
în alegeri mijloace neleale, mijloacele
nistraţiune, atunci ar fi.avut dreptul a strigă şi a cere un
vot de blam în contra. guvernului. Dar d., Vernescu nu a
zis aceasta; „fiindcă, după cum aţi văzut, d-sa din contră a
blagoslovit majoritatea aceasta, i-a ertat tot trecutul .ei,
şi

că

sperînd desigur

noi

d-lor, dar se" înşeală, noi
din

Suntem

avem

memoria'mai buna,

ce uită totşi nu

acei

învaţă

"Prin urmare, nu înţeleg. pentru
mai servit.cu asemenea teorii, şi: pe
fuzat 'de

a cerceta

trecutul, desigur

de zis în. contraii,. pentru

nimic

care

pentru

toare.

este un

garant?

A!

trecutul

patural

în gura

sau. sâ

cază

d-lui

că

nu

avut

a

speriat de cele vii.

minister

de

s'a speriat. de. acel

Lascar

|

nimic.

pentru

ce sa

acestui

nu

noi

ce d. Vernescu. s'a
cit timp d-sa a re

dar d-sa s'a agâţat

d lui. ministru-preşedinte,.

erta trecutul

la rindul nostru vom

în

îi

alegere

al

un cuvînt
cuvint

Catargiu,

care,

ca

îl susţine.

Nu

cred

şeful.

foarte
unui

cabinet şi cap de partidă, trebue să se menţină, sâ se suc
dlui
3245

cu partida

Vernescu

care

să fie reală.

deci

Trebue

ca spaima

să căutăm

aiurea
9

N
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rinţa ce ar fi avut d.. Vernescu de a veni şi
numele opiniunei publice o libertate pe care nu
cîştiga singur, oare să fi voitca un nou lazaril
arunce cu o mînă falnica' mantaua de hidalgo pe

cerşească:cu
nu

vrea -să

o altă mină,

o

cere, se ia;

cîştige cu

unde

„Prin

urmare,
Voiu

modestă,

sunt credinţe

care va fi, nu poate
(întreruperi).

mai

munca?

a cerşi în
şi-o poate
politic, să
umăr şi să

o hrană pe

Libertatea,

ferme,

d-lor,

nici-un

nu

care
nu

guvern,

influenţă alegerile.
nici aceasta

do-

fie

să

sale. Oare

al interpelaţiunii

temeiu

adevăratul

06

a a Iza IE
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se

ori:

|

a putut

fi. Sa examinăm

examina, d-lor, voiu examina

trecutul po-

litic în această ţară (întreruperi) şi, după o vorba a lui:
Goethe: şcolarul cel bun recunoaşte viitorul din trecut. Care
au fost manoperile partidului liberal în. această ţară?

Cunonştem cu toţii intrigele ce au înconjurat primul
minister al: d-lui Lascar Catargiu sub regimul actual; cunoaştem cu toţii care a fost tacti:a partidului liberal spre
a ajunge să pună mina pe poliţia capitalei şi care în fine

a ocazionat căderea d-lui Catargiu.
Ghika,

mai naiv, a.căzut

în cursa

Succesorul

său,

ce i se întindea

mit de prefect al poliţiei pe :omul

d. |.

şi â nu-

de încredere al stingei.

Ei bine, care a fost rezultatul? Un ministru conservator
face alegeri pentru partidul liberalşi apoi, cînd s'au ales
Roşii,

s'a

zis:

vedeţi,

d-lor,

că

însuşi

subun

minister

con-

servator ţara s'a. pronunţat pentru noi; suntem tari prin
popularitatea noastră ; astfel în cit Roşii isbutiseră a înrturi
alegerile nu numai cînd erau la putere, ci chiar înaintea
venirii lor.
a

D.

G.

Vernescu.

(zgomote).
D. P. P.

Carp.

Apoi,

prefectul

Ceeaces'a

poliţiei a

ales?

i
întîmplat atunci, s'a repeţit |

şi pe urmă sub al doilea minister al d-lui [. Ghika

(între-

ruperi). Şi tot acele manopere au fost întrebuințate cu scop
de a ajunge la acelaş rezultat. Prin urmare, cuvintul de

libertate în alegeri, eşit din gura d-voastră,

vincţiune,

ci o nadă

cu care

voiţi

nu'este o con-

a vă face afacerile.

Vă

înşelaţi însă, căci nu afacerile d-voastră şi a grupurilor pe
care le reprezintaţi aveţi să le faceţi, ci afacerile Roşilor. Şi .
aci protestez în numele teoriilor constituţionale, căci, ca.

partid,

contestez

nu este decit

un

în acele țări unde

legitimitatea

ce facticiu.

partidului

Nu

munca poporului

înţeleg
a

liberal

partid

avut

la

noi;

liberal

el

decit

de rezultat naşte.-

A ne

AIE

e

II

rea a noi elemente,

locul

cu

noi interese, cari

cer 'la rîndul lor

legitim în Stat. “Dar nu poate exista “partid

liberal

acolo unde sînt numai nişte fraze create în alte țări pentru
situaţiuni ce nu există la noi, şi în numele lor se pretinde.
că - există un element a cărui existenţă reală, însă, nu se
vede nicăeri.
a
Aa
“La noi, partidul liberal nu s'a legitimat, pînă acum;
decit 'prin ambiţiunea a doui sau trei oameni cari, punînd
mîna pe putere, au impus ţârei un grup de oameni, -cari
în timpuri normale n'ar fi putut aspiră la onoarea de a,cârmui
această ţară: căci nici o muncă, nici o osteneală din partea
lor. nu dovedeşte că merită încrederea naţiunii. De aceea
nu am contat şi nu voiu contă cu pretinsul partid liberal; .

şi neagă,

şi cînd vine d. Vernescu

la rîndul lui, existenţa

partidului “conservator, îi voiu răspunde ca Diogen care,
de a
faţă cu un adversar ce negă mişcarea, se mărginea
ne
noi
;.
existenţa
Negaţi-ne
se preumblă pe dinaintea lui.
ne
d-voastră
nu
vom mărgini 'a merge înainte, şi sper că
veţi opri în calea ce urmăm.

Cînd mă gîndesc deci la soarta ce ne

aşteaptă, dacă

va izbuti. d. Vernescu, nu văd întîiu decit o stare de anarhie, .
care pe urmă va pregăti tărimul pentru Roşii; şi aceasta
apare din chiar compunerea acelui stat-major ce a iscălit

ministerul actual, cine are să ia puterea

Câzind

moţiunea.

în mînă? şi în numele cârui partid? căci suntem într'o ţară
constituţională unde partidele domnesc. Să: ia puterea d.

Jon. Ghika, d. Vernescu, ori d. Cogălniceanu? Dar cel din
urmă nu mai are partid, şi cei dintii au declarat totdeauna. câ ei nu

zie permiteţi-mi
-se izolează

ridică în

a mă

şi cari

şi cu această

la nici un partid;

aparţin

zic:

eu

acelor oameni

contra

nu aparţin

nici

la

un

oca-.

cari

partid;

“cînd văd binele îl aprob, cînd văd. răul îl condamn, ridicînd astfel pretenţiunea că sunt un. criterium absolut al .
binelui

şi

al răului,

care

nu dovedeşte . alt

suficienţă pe care nu vreau să o calific aci.
dlor;

Nu,
nimeni

nu

în ţările acele unde. experienţa

cutează

a se

izolă, căci nici un

nimic, decit

o

|

e mai mare,

om, cît de învăţat

singur “să
și cît de înţelept ar fi, nu poale pretinde ca el

- multiple
reprezinte, sâ înţeleagă şi să satisfacă interesele
Şi Voltaire avea |
cărora sistemul constituţionala dat naştere.

for! que
dreptate zicînd: /'espr/ de out de monde est plus
a
putere
la
venirii
al
deci
Zesprit, dun: chacun; Rezultatul

atacă astăzi,
vin cu toţii
sistemul său
trecător, iar
ne vor da

este atît de tristă, în cît nu

mă îndoesc

ari

unuia sau a altuia din oamenii politici ce ne
nu poate să ne dea decit două rezultate : ori ei
la putere şi atunci fiecare dintr'înşii, avind
propriu, nefiind legat cu cei-l'alţi decît în mod
nu prin o comunitate de idei şi de interese,
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exemplul anarchieiîn sînul chiar al ministerului; ori ei vin
izolaţi, şi atunci vor fi atît de slabi, în cît vor fi siliți sa
pregătească tărimul Roşilor, şi anarchia nu va fi numai
în sînul ministerului, dar în sînul chiar al ţărei întregi.
Perspectiva

aceasta

un singur moment, că Adunarea va respinge moţiunea d-lui
Vernescu, şi va da proba unui adevărat patriotizm.
voiu fi mîndru de a purtă

LEI

Cît pentru mine, respingindu-o,

Per

epitetul de servil pe care d. Vernescu la insinuat la adresa
partidului conservator.
o
"Camera, aseultind cuvintările deputaţilor N. Blaremberg, G. Brătianu, Manolalke Costache și ale miniştrilor de justiţie și de externe, a
admiscu 83 voturi contra: 4 următoarea moţiune propusă de deputatul
Brăiloiu. şi semnată şi de deputaţii Gr. Ventura, E. C. Vogaride, Gr.
P. P. Carp,

G. Caruso,

P. Milo și N. Gane:

«Camera,

ascullind

ex-

plicaţiunile ministerului şi convinsă că principiile de ordine, de stabilitate și de respectarea, libertăţilor publice care au condus guvernul în
timp de patru ani şi i-au ciștigat increderea Adunărei vor continua al
inspira şi în viitor, trece la ordinea zilei».
-

|

"7

Balş,

|

CHELTUELI NEAUTORIZATE. ALE LINIEI
BUCUREŞTI-GIURGIU
Şedinţa

Camerei dela 3 Februarie

1875

Spre a puteă acoperi unele cheltueli făcute în 1872 cu exploatarea
căei

ferate

nanciară

Bucureșşti-Giurgiu,

fără autorizarea

priri raportorul său G. Manu

extra-ordinar,

in exerciţiul

Camerei,

comisiunea,

fi-.

propune deschiderea unui credit

1875, de 111.782

lei,

pe

seama

Ministerului

Agriculturei, Comerciului şi Lncrărilor Publice, respingind aprobarea
unei alte părti, mai mare, cerută prin-proiectul fostului ministru Creţulescu. Ministrul de externe C. Boerescu, ad-interim la. lucrările publice,
explică că forța majoră a impus facerea urgentă a cheltuelilor, nesocolind astfel legea contahbilităței publice. Deputatul G. Manu nu. contestă
"necesitatea, lucrărilor făcute, dar relevă faptul că cazierul drumului de
fier sa abătut dela textul legei, destul de clar, cheltuind suma de 297.955
lei, care trebuia vărsată la ministerul de finance. Preşedintele consiliului

arată şi dinsul că, în cazul de faţă nu se putea aştepta pină la .consultarea. parlamentului, pe cind deputatul 1. Eraclide afirmă că nu toate
cheltuelile făcute au fost urgente. Ministerul lucrărilor publice nu numai

că n'a avut aprobarea

Camerei,

consiliului de miniștri. Această
Manolache Costalke. Deputatul

dar

nu

oxistă

nici o încheiere

a

părere este împărtășită și de deputatul
Mihail Cogălniceanu, în fine, atrage a-

tenţiunea asupra abuzului făcut cu construirea haltelor, numai fiindcă,
„proprietarii cu influenţă ţineau să aibă cite o haltii pe moșiile lor. ,

tiunea

D.P. P. Carp. Eu cred că ar fi bine să reducem cesla adevăratele ei proporțiuni. Puțin.mă importă, că

se face o staţiune la cutare sau cutare localitate, ceea ce
- mă împortă,

este

creditul

ce

mi se

cere

acum

să votez. Ei

bine, eu sunt sigur că dacă am întrebă pe D-nii miniştri
despre regularitatea acestor credite, D-lor vor avea francheţa să ne spună, că toate aceste credite au fost ilegale.

Acum, că D-lor voesc să apere pe un fost coleg al D-lor,
aceasta o înțeleg, este 'cavaleresc; dar nu înţeleg ca acest
cavalerism'să fie pe comptul Statului.
: .
DM.

Costake.

Bucureşti-Giurgiu,

v'a -spus,

că

casierul drumului

de

fe

fără a vărsa sumele primite la ministerul

finanţelor, le-a reţinut şi le-a cheltuit după ordinul minis“trului, său.. Această urmare! este ea .legală ori nu? Sunt

sigur că D-nii miniştri vor răspunde că nu este legală. Sau
făcut în adevăr cheltueli foarte legitime în privinţa necesi-"
tăţii lor, dar foarte ilegitime în respectul legei comptabilității.
Prin

urmare; chestiunea

bare, răspunsul

nu poate

reducînduse

între-

la această

fide cît unul'singur: Considerînd
Creţulescu nu mai are as-.
D-sa nu mai este pe banca
de blam; considerînd pe
au fost urgente. dar modul
indicat. de legea compta-

că răspunderea politică a D-lui
tăzi nici o sancţiune, pentru că
ministerială ca să'i dăm un vot
de altă parte că aceste cheltueli
cu care s'au făcut nu este acel

bil de

bilitaţii: D-nii miniştri vor cere un

indemnitate. Nu

aş voi, D-lor, să se zică că, fiind vorba de un ministru al
cutărui partid, am trecut cu vederea o lucrare ilegală, pe
„cînd daca ar fi vorba de un alt cineva, votul nostru ar fi
eşit altfel. Prin urmare, adresez ministerului o modestă ru-

găminte din partea
bil de indemnitate.
„_

Adunarea

majorităţii,

invitîndu'l a veni
n

respinze amendamentul

deputatului

a adoplat cifra de 240.000 lei.

-

|

acest
”

Vernescu; care nu

primeste, decit. o singură cheltuială, „111.000 lei, şi primeşte
contra.33,
proiectulul
de lege
r
9 al comisiunei
s
fAnantiare, care

„urmă

cu

- aa

cu 43 voturi
în
cele dini
i

.

e

„ÎN JURUL. UNEI. CALOMNII
Şedinţa

Camerei du

6 Februarie

7673.

inci- In aceoaşi zi, în care N lonescu făcea interpelarea asupra,
, moţiunea
dentulni Oflenheim, si cind Camera era gala să primească
ştie şi de
d-lui P. P. Carp,se ridică generalul Chr. Tell, <punind că mainţarea
suîntrebui
nd
suspecti
Cameră,
de
ule
necunosc
abuzuri
alte

mei de 600.000 tei care figurează ca cheltueli preliminarii în subsocotelile
aceiași
regiei. monopolului tutununlor şi de 200.000 lei cari: figurau
0 codenumire în. intreprinderea băuturilor spirtoase. Camera numeşte
Ie
misiune «e anchetă.
citeşte reIn ședința de la 6 Februarie 1875, raporlorul Al. Știrbey a bănuetemeiu
zultatul acestor anchete, care arată desăvirșita lipsă deGhica, Chr. Tell,
lelor ridicate. In discuţiunea generală "vorbesc Leon
V.

Pogor,

N. C. Aslan

şi apoi

G. Vernescu,

pe 'Teil şi să menţie bănuelile. propunind
Acestuia din urmă răspunde:

__D.P.

P. Carp.

care

se

incearcă

să

simpla trecere la ordinea
E

apere

zilei

Protestezîn modul cel mai puternic

contra teorielor "pronunţate
_aveă alt rezultat de cîtde

de.I). Vernescu, şi cari nu pot
a introduce la noi sistemul si-

cofanţilor. (Ilaritate) "Mi pare rău că D. Vernescu, care a
arătat atita ştiinţă în chestiune de legi, să arate mai pu-.
la
ţină în chestiuni istorice. Sicofanţii, D-le Vernescu, erau
birul
Atena acei impiegaţi cari, însărcinaţi de a percepe
,
pus pe smochini, abuzaseră aşa de dreptul de supraveghere

în cit intrau în viaţa intima a tuturor
pe urmă

şi calomniau

Din zilele acele triste

pe toată

lumea

familiilor şi veneau

în mijlocul

ale istoriei Atenei, a rămas

Agorei.

numele ”

|
de sicofânt ca un stigmat la adresa calomniatorilor.
puţidin
una
După aceste explicări cari vor umpleă, cred,
însăşi.
nele lacune istorice ale D-lui Vernescu, vin la chestiunea
A zice că dacă veţi pedepsi pe un calomniator, mîine

nu va mai aveă nimeni curajul să desminţă vre-o faptă culpa-

bilă, temînd să nu fie

- cere deci,

lovit de Adunare, nu e admisibil. Ni

se

sub cuvint să încurajam denunţările, a lăsă nepe-.

e.
depsită ori-ce calomnie, înconjurîndu-o chiar de inviolabilitat
tatul
Eu nu'mi pot explica această stranie teorie de cit carezul

.

imond al acelei literaturi imonde ge ridică un piedestal femei-

lor publice

şi asasinilor,

uitînd că femeea onestă şi asasinatul

aveau mai mult dreptla interesul nostru. Apăraţi pe calomniator, D-le Vernescu, dar calomniatul ce: devine ? (Aplause).

Protestez încă odată din toata puterea inimei mele în
contra acestor teorii şi sper câ această Adunare, şi sper
că însuşi D. Vernescu, va sfirşi prin a se asocia cu mine.

la această

protestare.

|

|

D. Vernescu, în argumentaţiunea 'sa, a susținut că caci
este ceva: care nu e clar» şi ca primă probă a presumţiunii
sale spune că nu sunt acţiuni cari să probeze existenţa

unei societăţi anonime.

nesigur,

ai

puţin

Aci

încrezător

mărturisesc
în

că

puterile

sunt mult mai

mele,

pentru

că

-mă aflu în faţă cu profundele cunoştinţe ale d-lui Vernescu.
Cu

unde

toate acestea,

D-nul

nu sunt acţiuni

Vernescu

pare

a

crede

că

acolo

tipărite, unde nu există de loc acţiuni,

nu exiată” nici acţionari. Pentru a dovedi că D.
Vernescu
se inşeală cu totul, să vedem D.-lor, care este
diferinţa între societăţile anonime cu acţiuni şi alte societăţi.
O asociaţiune,o societate întrunită pentru a face
o întreprindere
Oare-care,ia numele de societate anonimă,
cînd acei ce o
compun

voesc a nu se face răspunzători

în acea

întreprindere de cît cu suma cu “care declară
şi se leagă a participă,. iar nu cu toată averea lor ; şi
ori-ce asociaţiune de
asemenea natură este recunoscută
de societate anonimă
prin acţiuni, fie acţiunile ei tipărite
sau nu. Insă din momentul ce o asociaţiune de capitalişti
se întruneşte pentru
a luă 0 întreprindere.şi varsă
fie care stima cu care voesce
a participă, pentru a nu riscă
averea lor întreagă, acea
- asociaţiune formează O societate
anonimă, aibă sau nu acțluni tipărite, şi este în toate
părţile legalmente fundată
ŞI recunoscută ce astfel. Ei bine,
D-lor, tot asttel a fost şi
în: cazul de faţa: 0 asociaţiuue
de capitalişti s'a întrunit,
fiecare din capitalişti a declarat
suma cu care se. face respunzător în intreprindere, cu alte Cuvinte,
s'au format în -

ilor, zuver
nul
a declari:
sous aeingeDlinit vărsarea ba

emis acțiuni tipărite, cum pretinde
D otplată. deși tea
săA fieÎ1€ pentru: a exista
XI
o societate anonimă,
Onimă. <A SĂ trebue
| A cufundă dar, D-lor, emitere
a
acţiunilor cu existenţa
acţiunilor, este o erezie la care
nu mă aşteptam
din partea
D-lui Vernescu,
-:

o

|

-

EL:

Să vedem

cum

A

D. Vernescu,

greşit, a ajuns la concluziuni

gularitatea operaţiunilor
monopolul

tutunului.

-

plecind din

financiare. ale

Ce.sa

nopolului tutunului la noi?

acest punct.

ce probează, după D-lui, nere-

societăţii ce a luat

întimplat, 'D-lor, cu

Vin două companii

luarea mo.

să ia mo-

nopolul tutunului. Aceste două companii, de îndată ce au
monopolul, şi-au zis:. este mai bine pentru noi să ne formăm în societate anonimă, pentru ca să fim răspunzători
în întreprindere numai cu ce voim să „participăm, .iar. nu:
cu toate .capitalurile, cu avereă noastră. După. aceea a
declarat fie care partea cu care vine la întreprindere şi
societatea anonimă a fost. fondată. Dovadă, D-lor, că sunt
acţionari în această întreprindere, -este recunoaşterea guvernuluia acestei societăţi anonime; dovadă netăgăduită
încă este prezenţa între noi:a mai multor acţionari de

“ai monopolului. Avem
deci acțiuni, avem
partea primilor concesionari, şi ne rămîne

o ceziune din
a vedeă forma

ce iea în genere ciştigul ce fundatorii întreprinderilor financiare 'şi rezervă. Această formă este îndoită. Cind se
emit acţiunile, atunci ciştigul 'se produce prin diferenţa pre:
ţului cu care întreprinzătorii au luat afacerea şi preţul emisiunii care este tot dauna mai mare. Astfel Offenheim a
luat dela guvern suta ferm. cu 56 şi a emis acţiunile cu 59. In
acest caz, ciștigul bancherilor, în loc de a se traduce în cheltueli preliminare, cum a fost la monopolul tutunului, se tra"duce în diferenţa dintre preţul primitiv şi preţul emisiunii,

care atunci în 24 ore, a fost de 3 la sută. Prin urmare, cind este

“ emisiune, nu mai sunt cheltueli preliminarii. Cînd însă dintr'alte împrejurări, sau că concesionarii speră că afacerea are
„să fie folositoare, şi vor să ţie acţiunile în miînile lor, sau

că nu găsesc credit în piaţă

în destul,

pentru

a face

e-

misiune de acţiuni; atunci deosebirea aceasta,care există în
mod regulat in toate afacerile, între preţul adevărat şi preţul emisiunii, se preface într'o remiză bânească care se acordă fundatorilor şi ia titlul de cheltueli preliminare. Prin

urmare, .cheltuelile preliminarii sunt un lucru regulat, şi des
hd pe D. Vernescu să'mi găsească vre-o societate de ase.

menea

natură,

care să nu

aibă în registrele sale,

fără. nici

un semn de specificare, sume trecute sunt titlul: cheltueli
preliminare, care în toate ţările» lumii constitue beneficiuri
legitime ale acestor asociaţiuni.
„D.

Vernescu

vă zice acum

că, această sumă fiind tre.

SU

—

'cută fără nici un fel de specificaţie, bănuiala eră legitimă.
Era explicabilă, poate din cauza ignoranței aceluia care a
venit să o suspecte, dar legitimă nu eră; pentru că în toate
părţile lumei
Cind se vor

aşa se procede, și aşa s'a procedat şi la noi.
multiplică interesele şi cînd vor fi mai multe

asociaţiuni de asemenea natură, atunci sper câ şi D. Vernescu 'şi-va da seamă cum se petrec lucrurile, şi nu va
mai veni în mijlocul Camerei ca să facă asemenea acu- .

zaţiuni, asemenea denunţări, cari nu tind la nimic mai mult
de cît a compromite onoarea unui cetăţean. Aceasta este,

D-lor, teoria generală.
Voiu veni la punctul

|
afaaceastă
la
că
zis
S'a

practic.

- cere sunt 600,000 franci nelegitimaţi, şi sa dedus o bănuială de neonestă întrebuințare a' acestor bani. Nu voiu dis-

de cuformal

cuta cu D. Tell, dacă a acuzat sau nu. lau act însă
vintele- sale, cînd a declarat că a cerut. în mod

să se cheme ajutorul procurorului; va să zică, cînd se
„chiamă ajutorul precurorulvi în materie criminală, după teo-

“via D-lui Tell,

nu este acuzaţiune?

şi aşa; dar faptul

Fie

ca: să constate malversaţiu„este că s'a chemat procurorele
nea. Şi aci voiu .răspunde unei acuzaţiuni -adusă comisiunii,

căreia D. Vernescu "i-a imputat că s'a declarat prea uşor
.
satisfăcută de refuzul D-lui Herz.
"Nu era. D-lor, misiunea noastră de a şti, care a fost
definitiva întrebuințare a acestor bani; misiunea noastră era
de a şti, dacă sunt sau nu în această afacere indicii de co-”
rupţiune. Şi de îndată. ce vom puteă aduce înaintea Adunării destule probe pentru ca I)-voastră să fiţi convinşi, precum

atunci

suntem

şi

misiunea

noi,

că în

noastră

acestă

este

afacere

terminată,

este partea ce D. Hetz, Salvado,

Malet

nu

a

fost

mituire,

şi nu importă

şi alţii

care

au putut

- aveă în distribuirea acestei. sume. De îndată ce nu a fost
mituire, ciştigul acestor bani, mare sau mic, “specificat sau
nespecificat,

nu

ne priveşte

pe

noi,

ci pe

societatea

de ac-

ţiuni ; şi de îndată ce ea, stăpînă pe banii săi, a dat absolutoriul, nici Camera, nici procurorul nu mai au a se amesteca.
Sa vedem: deci dacă umbră măcar de bănuială poate
axista că a fost mituire Monopolul tutunului începe a .func-:
ţionă la 6 August; cele 600,000 franci se văd însă luati

de D. Herz dela 1 Iulie.
tract încheiat în ziua chiar
Rominiei şiş Franco-Ung
nco-Ungară

Mai mult încă, găsim un con
a licitaţiunii, prin care băncile
'Şi'şi rezervă
rezerv: aceste 600,000 franci.:

Prin urmare,
sau

vre

dacă

unui

Regiaar

funcţionar

o

fi avut nevoesă dea
sumă

oare-care

miniştrilor

pentru a

fi

avan-

tapiată, sigur nu această sumă a servit la aceasta. Prin urmare, era o probă că monopolul tutunurilor n'a avut de
tel a face

cu

s'au ocupat

această

mai

surră,

şi că ea

sa-dat

acelora

cari

întîi cu luarea acestei afaceri.

Acum, D-lor, mergind la D. Herz, D-sa nu ne-a răspuns
întrun mod

aşa de puțin convenabil, cum zice D. Vernescu .

şi ceilalţi. D-sa ne-a zis: banii aceştia "i-am primit, și aceasta,
conform cu contractul care! vedeti, este o sumă
de primii concesionari în beneficiul lor. Ceea ce
»„ D. Herz să ne arate, este care a fost partea
„din aceşti” ascciaţi. Insă, Dor, îndată ce ni s'a
raţiunea, că aceşti bani sunt ai băncei Ungare

cari au lucrat împreună,

puţin 'mi importă” mie

rezervată
n'a putut:
fie căruia
dat declaşi Romine

care

este

relaţiunea de afaceri între ele, şi. nu aveţi să vă amestecaţi în asemenea afacere. Acum, -că această suma se află
trecută ca ciştig în registre, nu probează alt nimic, de cit

se fact: în genere, au luatacest ciştig,

că directorii, precum

este drept, în numele bancilor, dar pentru propriul lor compt,:
lăsînd băncilor rumai folosul ce va proveni din partea lor
de acţiuni.
Prin urmare, trebue să ne oprim- aci, pentru ca am fi
trecut -peste competinţa noastră, şi am fi fost siliţi să întrebuinţăm mijloace nepermise, pentru ca să aflăm aceea

ce nu ne importă
Să

mai

mare, încît să

“cînd
loc
nici
tru

pe noi în această afacere.
încă dacă profitul acesta

vedem
nască

presumpţiunea

că

a fost atît de

această

sumă,

tre-

peste limitele . ordinare unor asemenea afaceri, ar da
la bănuială. Mai întîiu, D-lor, n'am găsit nicila bancă,
în registrele monopolului tutunurilor, nici un fond penstudiile preliminare, pentru cheltuelile persoanelor ' cari

au venit

să obţie

această

concesiune;

nu

găsim

o

la nici

bancă, nici la monopol, nici o cheltueala de transmisiune
pentru suma de 12 şi jumătate milioane cari au fost văr- .
saţi de către primii concesionari în casa monopolului tutu- |

nurilor.:

.

“Iată deja două -condee cari trebue să intre in această
sumă de 600,000 fr. minimum de 35/+ la sută, cheltuială de
transmisiune. Asupra unei sume de 12 milioane avem deja

100,000; puind apoi 50,000 cheltueli de studiu şi cu venirea persoanelor aici, avem deja 150,000 franci; rămîn dar

mi-

de 25

capital

lei asupră. unui
450,000

Apoi

459,000.

lioane

constitue abia 200

de cîştig, ceea ce e mai jos de

mareă

D-lui

D. Tell

cit toate câştigurile ce obicinuit îşi rezervă băncile. Prin urmare vedeţi, D.-lor, că comisiunea eră în tot dreptul de a
declară că nu a dat peste nici un indiciu de corupţiune.
şi că chiar bănuială trebue să dispară. În cit priveşte afirVernescu,

câ

trebue

scuzat

pentrucă

a fost impins de o profundă convincţiune, aceasta se poate.
Recunosc că D. Tella avut convincţiunea că au fost mi-

tuiri. Declar însă sus şi
om

la etatea

D-sale

tare, că este trist a vedeă

ca un

să'şi formeze convincţiuni atit de

uşor,

şi liber. este D. Vernescu să'l urmeze pe această cale şi
să'l ia de ideal. Cit pentru noi, spercă ne vom ridică aspiraţiunile ceva mai sus de cit modestul D. Vernescu.
D. Vernescu a mai bănuit intenţiunea noastră, şi a zis

că vede aci o chestiune de majoritate:şi minoritate. Aceasta
ar fi putut'o spune atunci, cînd D-lui arfi adus vre-o probă
şi ar fi zis: lată vă probez că este culpă, D-voastră faceţi chestiune
Nu

de

e aci,

maioritate,

D-lor,

chestiune

de

partid.

o chestiune de numâr,

e o

chestiune

de onestitate, şi .sper că Adunarea întreagă se va asocia
cu mine şi va declară că nu e desul a calomnia pentru a
compromite onoarea unui om.
|
|
Acum, ca să termin cu aceste explicaţiuni” lungi, provocate de D. Vernescu, să'mi permiteţi D-lor a.-trată chestiunea sub 'un punct de vedere mai înalt.

„Aveţi

noastră

meze
„răsind

să daţi un verdict care va fi. hotăritor pentru viaţa

politică.

pe terenul
datinele

Astăzi

avem

să

ştim,

dacă lupta are să ur-

legitim al -ideilor politice, sau
strămoşeşti,

avem

să

ne

atacăm

dacă,

pă-

cu arma

calomniei. Pe | terenul acesta vă declar -că nu putem ajunge
A
.
.
.
3

la alt rezultat de cît la victoria elementelor neoneste ale
naţiunei; căci nici o dată omul onest, faţă cu calomniatorul,

nu va lupta cu arme

egale, şi

celor oneşti nu le mai ră.

mine de cit trista soartă de a deplinge
„Sau nâscut in aceasta țară. (Aplause).

în “singurătate
!

că

P. Carp, N Gane,

M.

L]

_
Camera primeşte moţiunea d-lor V. Pogor,
Korne, A. Bals, N. Calimachi-Catargi, M.
Germani

ete. prin care se admit concluziunile raportului şi se constată că calegaţiunile
adus €:
contra guvernului sunt lipsite de orice fundament
si îu pot fi at bu ile
decit

unei

nciertate

uşurinţe».

,

DO O

o

l

i atribuite

:

CALEA FERATA PLOESTI-PREDEAL
,

Şedinţa Camerei
“In

ziua de 922 Iunie

1875,

de la 22
Adunarea

Junte 1573

se ocupă,

în

a lreia şedinţă,

de raportul comitetului delegaților asupra căiei terate Ploeşti-Predeal.
Deputatul C: Blaremberg, criticând proiectele prezintate de concesionari,
propune ca lucrarea să fie executată in regie. sub conducerea a 2 ingineri constructori din cei mai însemnați
din străinătate, cărora să li
se acorde, pe timp de 3 ani, după care termen joncţiunea trebue să fie
gata, onorarii anuale de cite 109.000 lei. Comitetul delegaților a respins

in unanimitate

-D.

propunerea

P. Carp.

deputatului Blaremberg.

D-le

preşedinte, ne

spuneaţi adineauri,

câ atit maioritatea, cât 'şi minoritatea comitetutui şi-au
spus toare cuvintele lor, şi pentru aceea chiar aţi interver-.
tit. rîndul inscrierilor, ca să puteţi culege din. obiecţiunile
noastre noui argumente. De este aşa, permiteţi-mi atunci
să nu am bună opiniune de o cauză ce se prezintă. cu.
mijloace convingatoare aşa de slabe.
Ia
s'au

Eu unul mă provunţ în contra tutulor propunerilor ce
prezintat în Adunare ; şi aceasta
din două puncte.
de

vedere. ÎIntîiu, pentru că nu avem destule elemente spre a
ne forma o convincţiune certă asupra bunătaţei diferitelor
proiecte ; şi al doilea din punctul de vedere că nu este
nici în privinţa morală, nici în privinţa.controlului constituţional, să se facă în parlament concurenţe de asemenea natură.

Voiu trata deci această chestiune din aceste două puncte:
de vedere, şi voin începe cu diferitele argumente cari se

aduc aci atît din partea maiorităţei,
norităţei.
Vine
vă supuner

la

aprobarea

[)-voastră propunerea D-lui Craw-

ley din: cauză că ante-proiectul D-lui

- mai

bun

cit şi din aceea a mi-

.
a
|
maioritatea comitetului delegaților şi zice : D.lor,

de

cît toate

celelate

Crawley

ante-proiecte.
7

ne-a părut

Aceasta

este

o- simplă afirmaţiune. Să studiăm puţin şi probele care
aduse în sprijinul acestei afirmaţiuni. Cea întiiu probă
drclarațiunea D-lui ministru. al lucrarilor publice. D.sa
-D-lor, un ante-proiectnu poate avea o valoare reală,
nu

poate

dificată cînd vă deveni

a fi mo:

ce are

o concepţiune

cît ca

de

fi privit

sunt
este
zice:
căci
nici

nu poate/.servi

reală, şi care

de cum -ca o bază certă nici pentru preţ, nici pentru con:
care,
strucţiunea definitivă. Ei bine, aceasta este o proba
în loc de a veni. în sprijinul cutărui sau cutărui proiect,
ne predispune în contra tutulor.
|

însă nu este de' părerea minis-

Maioritătea comitetului
_trului

asemenea

trebue

al căruia glas

de resort,

materie,

ci face şi

ea

un

autorizat | în

să fie

ante-proiect,

cu

toate

că nu are o bază certă. Mie, ID lor, 'mi este destul această
„presupunere şi.nu intru în cercetare, dacă o simplă presupunere, în materie de inginerie, poate să ne ducă lao
hotărire bună sau nu; însă'o asemenea presupunere este
suficientă pentru mine a zice că nici un ante-proiect nu
este adoptabil. Dar ni se zice: proiectul D-lui: Crawley
este mai bun, pentru câ el se luptă de o dată în contra
„tutulor inamicilor ; câ cu un braţ Sipantic apucă! şirurile

munţilor şi .cu- altul domptează
către Predeal.

poetică...
„Talentul
publice !. .
Recunosc
tribună ; insă

Aci

piriul şi

esteîn adevăr

|
de “poet,

duce

|

.
în raportor

autoritatea

ilustrului

mărturisesc, că

mine,

acea

om

ast-fel

măreaţă,

transformat

|

lucrări publice, pentru

ne

o idee

!
care

autoritate,

o idee.

“de:

stă

lucrări

astăzi

în' materie

la
de

nu are nici .o voloare. M'am

adresat deci la autorităţi inginerice şi 'i-am întrebat, -care
este mai bună? Şi 'mi-au zis: proiectul Crawley este mai
frumos ; proiectul cutare, este mai serios; când vom
veni
însă la: aplicaţiune, nu ştim dacă și unii şi alţii nu vor fi

siliți de a se depărta de la proiectul
lor pentru aface alte

lucrări.
|
|
|
9
_ e.
.
.
_1.
.
Aceasta
mi-au spuso. oameni . speciali,
oameni
artă, şi dacă voiţi, vă pot cita şi nume...
|
“Voci. Cine sunt?
|
a

D.. P. Carp.
Unul este chiar
D. Dusa.
..
,
9

de

.

LR

|
Cum voiţi dar, D.lor, ca să mi formez eu o convicfiune
Pe de 'o parte D. ministru al lucrărilor publice declară că că nu nu este
e
i
: pe de ală parte | D.rao bază Ă serioasă;
A

.

N

.

„portor se lasă a fi ademenit de idei mai

mult: poetice. de

cât reale, şi pe de altă parte oameni de artă spun, că lucrările acestea nu pot fi -de cit nişte lucrări pregătitoare.
Vine apoi minoritatea, şi prinţul Dimitrie Ghica, cu
autoritatea

iectul
.şi ne

iarăşi

mare

în

D-lui Jean Marie
avînd

o

probă

ştiinţa

este mai

afirmativă,

inginerească,

zice

că

pro:

folositor 'de cit cele lalte,
dă

iarăşi

o

probă

nega-

tivă. Zice : D-lor, nu aveţi dreptate a vă pronunţa în contra
cutăruia şi cutăruia proiect, şi probă că nu aveţi dreptate
a vă pronunţa este, vedeţi, obrazul D-lui Vernescu (întreruperi). Nu ştiu dacă este bine să luăm obrazul Dlui Vernescu drept bază a hotărirelor noastre parlamentare (aplauze,
ilaritate). Ceeace ştiu este aceasta, că studiind obrazul D.-lui
“Vernescu, nu am citit în el de căt expresiunea unei satisfacțiuni. ce

nuse

desminte

un

singur

moment.

Mărturisesc

însă

că nu am putut citi nici un răspuns la marea întrebare'ce
pe preocupă astăzi : care sunt proiectele cele mai bune
asupra cărora avem să hotărim.
|
Vedeţi dar, D lor, câ nu avem nici o bază certă după
care să hotărim.
,
Ceea ce.putem face astăzi noi, este a face, cum zize
- francezul : «renvoyer tout le monde dos-ă-dos».
Ci pentru mine, nici unuia din proiectele. ce sunt înfaţişate, nu îi pot da aprobarea Şi or şi câre ar fi autoritatea
ce se înfăţişează înaintea ' noastră, pot afirma că nici unul
din noi nu va avea cutezanţa a susţine că 'sunt în această

Adunare autorităţi în materie de ştiinţă inginerească. (Întreruperi).
D.

C. Vâleanu.

D. P. Carp.

Faceţi Cameră: numai

Nu

discut, D-lor, a

din

ingineri.

treia părere ce sunt

sigur că se va înfățișa. Cel puţin, în secţiuni, D. Vernescu
a sustinut compania română. Ceea ce am zis de cele lalte,
voiu -zice şi despre aceasta. Pentru moment, astăzi nici una
nu oferă garanţii satisfăcătoare. Propunerea de eri la ce

tindea ea? Tindea la înlăturarea concurenţei, spre a pune
pe guvern şi pe Cameră în poziţiune de a avea o bază
certă pentru hotărirea lor. Cerem şi astăzi înlăturarea tutor propunerilor ; cerem ca: ministrul lucrărilor publice, ob.
ţinând de la Adunare
de patru luni, planuri

şi asupra
noaşte

de

acestor

creditul necesar, să facă, în termen.
definitive cu care să vie la Cameră

planuri

bune, să

se

şi sumă,

facă din

pe care

partea

le

vom

guvernului

recu-

o licita-

.

— 80 —
a

ţiune.

Atunci

numai

vom

avea

care ar fi acela ce "| vom

venit.

Mă

|

opun

baza

certă,

şi

primi, va fi pentru

a

însă— şi acum

viu la partea

atunci,

ori

mine

bine

a doua a ar-

gumentetaţiunii mele —. ca licitaţiunea asupra
persoanei să
se facă.în Cameră, și când D: Vernescu eri, confundând
cu intenţiune, cuvîntul de «fersoană» cu acela de. <«4ref

şi. având peniru
tei

D-sa riîsul aprobator

maiorităţi ; când

zis preţ, D-sa
„dar

nu

sa

D-sa

zice că

n'a facut alt ceva

ridicat la înălţimea

“chestiunea.

Nu

voiu: urma

al unei părţi al aces-

în

loc

de

persoană

am

de cât un joc de cuvinte,
la care

acele cuvinte ridicau

Aa

invitaţiunii de

deunăzzi a D-lui

rapor-

tator, de a apleca urechia şi la ceea ce se zice prin tirg,
„nici pentru unii, nici pentru alţii; nu mă voiu preocupa care
sunt vuetele.și calomniile ce se aduc în această afacere pe

ulițele Bucureştiului.

|

a

Suntem un popor june
“cît multe alele; dar putem
„Sistemul concurenţei, faţă cu
de.o dată şi imoralitatea şi:

şi prin urmare mai pur de
afirma că de vom
introduce
Adunarea, vom introduce tot
vom deschide o eră de corup:

iune care va fi fatală (Aplauze) LL
D. Meitani zicea eri, că ne-ar putea proba
nerea era toarte constituţională.
!
Desfid

pe ori cine să citească

concurența asupra persoanei
teze un singur text care să

un

!
că propu-

text scris care cere.

; desfid pe ori cine se' 'mi ciceară concurenţă înaintea Ca:

merilor. Desfid să mi se. arate un singur Stat, unde s'ar
procede ast-fel ! Desfid să mi se arate un singur scriitor
autorizat, care să susţină, că din punctul de vedere consti-

_tuţional, este admisibil ca -licitaţiunea

asupra:

persoanelor

să se facă în Adunare! O singura “ţară este. D-lor unde se
procede ast-fel, şi această este America.
Dar ştiţi ce se
intîmplă în America”
din cauza aceasta
? Se întâmplă că, în
Camera

din

| 9 marfă,
as

1

venientelor
CIO!

Ă

Fi

va

America

după

ce au

nu se

fost

Cauze

sa aducă

duce

daca acest

implanta

şi

de

o | forţă

ci se predau

în

o”

ce poate

bine,

voturile,

cumpărate
i

un actieP

'menea

I

i

mare

materială! imensă4;

A”

ca

ca

anti-cameră ; şi
.

asupra

sistem.

sistem: periculos : pentru

treg este compromis. o ra
pune

dau

incon-

-

America

vii

RR

vitorul nOSeru

in

care dispoate, Sa,
pină la oare-care
d

su
punct, se nesocotească

morala publică fără a zdruncina Sta-

tul întreg. O ţară mică ca a noastră însă, ce nu are drept

apărare de cât garanţiile morale ce le poate oferi, nu are

voie să se depărteze

făcâtoare ale moralei.

un singur

a se ridica la înălţimea

devărată ochire a omului
“mulţumeşte
de

un cler

moment

de principiile bine.

Şi cînd D. Vernescu

cu jocuri

chestiunii,

eri. în. loc de
prevedea,

cu

politic, răul ce începe astăzi,

de cuvinte

de procureur,

şi dea

el ne

şi cu
dă

său de a trata chestiunile de Star.

argumente.

o tristă idee

a.

se

demne

de

modul

De acea, D-lor vă rog, terminînd, să votaţi în contra
concurenţelor,
“nică

în

şi să puneţi

contra unui

cinţe de cât ruina

sistem

morală

de la inceput
care

nu

poate

a Romîniei.

- Adunarea a respins cu 53 contra

o

stavilă
avea

puter. -

alte conse-.

(Aplause).

46 voturi, concluziunile rapor-

tului delegaților, învitind pe guvern a face studii definitive, deschizind
o nouă licitaţiune, la care să nu se primească decit concurenţi cu o
garanţie

de 4!/ milioane

franci.

supună sancţiunei Camerei.

Rezultatul

licitaţiunei

urmează

|

să se

:

_CONVENTIUNEA COMERCIALA
ou

a

|

-

AUSTRO-UNGARIA
“Şedinţa

de la 29 Iunie

1875

i

In ziua de 27 lunie 1875 Adunarea deputaţilor a avut să sc pronunţe asupra raportului convenţiunei comerciale cu Austro-Ungaria,
alcătuit de IL. Strat. Atit la început, cit şi mai tirziu, după discursul lui
Mih.

Cogălniceanu,

raportorul

recomandă

votarea

.convenţiunei.

care

prezintă numeroase avantage pentru produsele solului rominesc, respinsind aserțiunea, că 'articolul care prevede egalitatea supușilor în amele state ar urmări naturalizarea Evreilor pe o cale indirectă. Convenţiunea. este combătută de Manolache Costache Epureanu, care înşistă
asupra unei pretinse soluţiuni pe care ar 'da-o convenţiunea chestiunei Evreilor, dind dreptul Evreilor supuşi austro-ungari de a dobindi imobile urbane, pe cind unele instanţe judecătorești au luat acest
drept pină și Evreilor pământeni. Ministrul de externe B. Boerescu sus-

ţine că, străinii au avut totdeauna dreptul de a dobindi imobile urbane;
ca măsură de prevedere s'au introdus in convenţiune toate restricţiunile
pe cari !e avem faţă destrăini: oprirea de a dobindi pămint rural, aşezarea, în comună numai cu îngăduirea autorităţilor locale, regulamentind şi chestiunea

cîrciumelor.

“Mih. Kogălniceanu

într'un

!

.

lung discurs

cere dela

narea

proiectului

pentru . sesiunea

viitoare,

căci

icamă

că cei mai

mulţi

vor căuta

să devie

supuși

|

urmează

.

inceput amisă

fie bine

studiat. Dinsul susține părerea, că Rominia slabă oferă mult prea mult
“ monarchiei vecine,'care e foarte tare. In primul rind: convenţiunea nu
ține seamă de protecţiunea, industriei romine născînde., Faptul că grinele romineşti ar avea, libera intrare în-Austro-Ungaria, naâr avea nici
o importanţă, căci numai în anii de secetă ţara vecină compără grinele
noastre ; în anii buni, Ungaria produce atitea cereale în cit poate hriini
Europa întreagă. La. alcătuirea cenvenţiunei nu s'au consultat camerile
de comerciu, nici consiliul superior de comerciu pe care îl prevedea
legea de la, 1864. Scăderea, taxei asupra vitelor vine prea tirziu, căci
acuma nu mai avem vite. Se fac mari concesiuni Austro-Ungariei, care
cumpără prea puţin din produsele noastre, pe cind de fapt exportul cerealelor noastre se îndreaptă spre Englitera, Franţa, Turcia. Dacă acprdăm totul Austro-Ungariei, ce vom acorda celorlalte puteri? . .
I. C. Brătianu este și dinsul pentru aminarea convenţiunei. [i este
austro-ungari,

căci

convenţiunea, le oferă drepturi mai mari. Convenţiunea acordă Austro-.
: le-ar trage
Ungariei avantagii foarte mari, pe cind foloasele pe cari
Romiînia nu se văd nicăieri. Ministrul de externe a greșit cind a comparat convenţiunea, aceasta cu aceu încheiată între Italia, şi Austro-Un__garia; in monarchia, vecină trăese mulţi italieni cari deţin o mare parte

—

S4—

a comerciului, ceeace nu e cazul nostru. Convenţiunea nu este nici clară.
- Comereiul

mic

are

să cază.

Tot comerciul

orășănesc

va intraîn miinile

supușilor austro-ungari. Din punctul de vedere al navigaţiunei, Rominia
dă tot.și nu primește nimic in schimb. Faptul-că Francia, Anglia și
Italia sunt în contra convenţiunei ar trebui să ne dea de gindit, mai
ales că exportul nostru în aceste trei ţări este mai mare decit în AustroUngaria.

D. P. P. Carp. D-lor, aţi auzit eri şi astăzi pe doui
din membrii cei mai însemnați ai opoziţiunii, unul vorbind
cu

mai

mult

de

ciît obicinuitul

- multă de cît obicinuita sa

său

talent,

lungime,

şi cel

ca să vă

alt cu mai

probeze că

actul care s'a. supus la aprobarea noastră, nu este de cît
un act de înaltă trădare, şi că noi, votându-l, am demerita
de marii Domni Ştefan, Mircea, Vlad şi de toţi eroii cati
ilustrează

trecutul

nostru.

|

ă

Voci. La tribună.
D. P. P. Carp. D-lor. m'aţi invitat să vin la tribună, căci

în adevăr

trebue să: dăm

mai 'mare

de

cât

ajunul de a săvîrşi
la noi

de la

discuţiunii

chestiunilor

actul cel mai important

unire

şi de la fundarea

ajun de a 'săvirşi neatârnarea
mare,

înţeleg

prea

nitate mare,
nile

cari

se

tiune din

bine sa daţi

că

suntem

în

care s'a făcut

dinastiei ; suntem

în

noastră economică. Prin uracestei! chestiuni

o solem-

şi să aşcultaţi
cu luare aminte toate obiecțiu-

supun

punctul

de D. Brătianu
D.lor,

de faţă o solemnitate

obicinuite, fiind

demeritaţi

tri; însă nu ne

majvrităţii.

D lor, s'a tratat această ches-

de vedere politic; argumentele

însă aduse

nu sunt tocmai convingătoare. D-sa ne zice:
astăzi

probează

de gloriosul trecut al părinţilor noş-

cu nimic, cum demeritâm de acel

trecut. D. Cogălniceanu zice: D-lor, compromiteţi
situaţiunea D.v. faţă cu străinul; însă, nu ne probează cu nimic,

cum

compromitem

D-lor,

să

această situaţiune.

tratăm

cestiunea

mai

întiiu

în partea politi

că,
şi aci vă mărturisesc că nu înţeleg de a
se “juca rolul de
Miles sglortosus din comedia latină, dea v
orbi de opune
ce trebue să facem contra cutăreia şi cutăreia puteri, de rea
trim.
biţa de resbel pe care o suna adineauri pentru a
înlătura
cotropirea de care sîntem ameninţaţi. Nu rițeleg cum se pot
face asemenea

argumentaţiuni.

D.lor, 'care este situa țiunea noastră? Legaţi
cu Poarta
Suverană prin lanţuri pol itice, am susţin
ut tot d'auna şi
susţin şi azi, -că 'sub punc tul de vedere
economic am fost
şi suntem liberi,
|

„Aceasta este, în puţine cuvinte, situaţiunea
noastră” po-

—s5—

litică, Ea ni s'a contestat însă, şi nu numai de Poartă în
mod direct, ci şi din alte părţi în mod mai indirect, şi ni s'a
zis că suntem legaţi cu Poartanu numai prin legături politice, ci şi prin legături economice. Noi am protestat. O notă
însă nu este suficientă ca să creeze un drept, şi odată cu”

protestarea, trebuia să probăm prin un fapt, că suntem în
stare a'l exercita Ei bine, această probă vi se cere astăzi
prin votarea

acestei

convențiuni.

Ni sa zis: nu aveţi de cît să urcați tarifele şi atunci

„aţi probat prin un fapt îndeplinit, cum

că nu sunteţi legaţi

prin lanţuri economice cu- Poarta. Foarte

bine;

însă,

sun-

tem noi siguri, că dacă nu vom aveă un act internaţional,
care să consacre acel drept, suntem siguri că vom găsi toate
puterile aplecate sa primească aceste tarife? Cînd însă vom
fi legaţi cu o putere prin un act internaţional, cari - vor fi
„acele puteri care vor zice că 'nu recunosc această inter.
naţionare? pe cînd dacă avem făcute numai tarife. .la

graniţa noastră, fie care din puteri, după placul său, poate
“să zică: tu poţi crede că âi dreptul acesta, însă interna-

ţionalitatea acestui drept nu'l recunosc; prin urmare, ori-ce .
putere poate să primească aceste tarife, dară eu nu le primesc.
Insă, D-lor, situaţiunea se 'schimbă cînd ne găsim faţă
cu un act internaţional, cînd dreptul nostru nu este numai !
o afirmaţiune, ci este recunoscut oficial, şi atunci noi, faţă
“cu Poarta, am dat probe că ea -singură se îndarătniceşte a

ne contesta un dreptpe care toată lumea ni'l
" Eată,D.lor,

în -puţine

cuvinte,

care

este

recunoaşte.
starea poli-

ticâ a noastră. Să lăsâm la o parte pe Ştefan-cel-Mare şi
pe Mihai-cel-Brav, căci ei, pentru timpurile lor, au făcut tot

ce au putut. Să recunoaştem însă că, schimbindu-se timpu- |

rile, se schimbă şi mijloacele, şi că noi, fără să scoatem*
paloşul, putem crea neatirnarea noastră economică ; prin ur

mare, nu ne mai trimiteţi cu trîmbiţa răsboinică Ja fruntarii,
|
|
_:
.
ca să le apărăm.
-

Vin

nenţilor

acuma

la ceea

chestiune

ce

socială,

sa

numit

din

partea

preopi-

chestiunea Evreilor. Discutind

chestiunea, voiu lăsa la o parte modul meu personal de a
trata chestiunea, căci sub acest punct de vedere am „dat

probe de un evreofilism care a: displăcut chiar la unii din
amicii

mei.

„Cînd
“de

Voiu discuta numai

din punctul de vedere

legal.

se tratează cu o putere, şise cere o excepţiune ..

la drepturile generale, trebue

să

se

aducă

oareşi

care

argumente în favoarea atelei. excepţiuni. Toate tratatele de
astăzi

şi facem

egalitate

între

o derogaţiune la

această. reciprocă stipulaţiune din toate tratatele. Pe ce am
putut noi: să ne bazăm ca să cerem această derogaţiune? Nu
pe opiniunra -publică;
:nu pentru că;cutare sau cutare lucru
va fi greu de executat la noi, dar cu legile noastre existente: Aşa am zis străinilor: Evreii, după Constituţiunea

noastră; nu-pot poseda imobile rurale; prin urmare;

nu putem

noi să:.nu introducem îni tratat această restricţiune;.
am mai
ziş:: comuna, după:ea,. "i poate împedica-dea şedea în.co" munele;rurale.. Eată o bază legală în puterea cărcia putem .să
„cerem.
ca să se' introducă această derogaţiune 'în conven-

iune. Vă întreb insă, care este textul de lege care 'opreşte
pe Evrei a.cumpăra. şi a posedă imobile urbane? Chemaţi,

toţi, legiştii :ţării,şi veţi vedea .că toţi vă
nu este- nici un
se deduce..de cît

text 'care.să
dintr'o

oprească

vor'spune,

aceasta;

aceasta

interpretare întortochiată,

că
nu

între. ro-

mini. şi străini, între .rominii cui drepturi şi romînii-fără drepturi politice, între streinii de rit istraelit. Aceasta este singurul-ilucru: pe. care s'au' întemeiat;unele din tribunale de
au-zis,.că..n'au drepturi Evreii „să poseadă imobile în tirguri;
şi cind aceasta? Cînd avem texturi pozitive de legi care dau
asemenea.: drepturi -Evreilor, cari: aveau permisiunea aceasta
chiar sub.regulamentul organic; căci chiar atunci Evrei pu-

cteau

posede

imobile

urbane..

:

a

i

Ei; bine,. cînd nu este un asemenea text. de lege,
ce yvoiţi; D-voast
să.ră.
venim faţă cu streinii; să. cerem

nouă -derogaţiunela principiile generale?

cu
o;

Prin ce soiu de ar--

gumente *puteam noi să legițimăm pretenţiunea -noastră ? Inţelegeţi dar. bine, D-lor, câ convenţiunea . de. fața, departe

de a fi aceea ce: spuneţi
din

partea

străinului,

fie, conţine într'însa

D.v.,

a: unor

departe de-a

drepturi,

care

fi impunere

nu

trebuiau

o derogaţiune în fâvoarea

să

noastră,

o

derogaţiune.în 'contra, tuturor, principiilor
cari
le "veţi
vedea” în toate tratatele. Şi ca să vă zic încă ceva în treacăt,

gîndiţi D-v. că chestiunea Evreilor aveţi să o regulaţi prin
legi şi regulamente pe care le încheiaţi? Nu. In zadar umblaţi.
„D-voastră şi luptaţi în această chestiune;în zadar.se face
„din aceaștă chestiune o chestiune de popularitate:
în zadar
veţi căuta. să faceţi în astă chestiune ceva prin mijloa-

-p

diferiţii supuşi. . Noi. venim

tutulor

al

citi art. '1

" convenţiunilor 'încheiate, sțipulează perfecta

ks

comerţ, din-.toate ţările lumei, puteţi

Ss
“cele

De ce _vă

şi barbare.

crude

;
închideţi

ochii la evi-

denţă. In curs de. opt âni de cînd vă luptaţi prin mijlocul
represiunei, ce 'aţi obţinut? Nimic, absolut nimic. Ştiţi cum
puteţi să deslegaţi:această chestiune? Să vă spun eu: Să'mi

în'sorei
un: fapt:petrecut
daţi voe să aduc înaintea Aduna
al
cietatea «Junimei> de la laşi. -: MN

“Intr'o- seară am discutat chestiunea Evreilor pînă la 3

ore din noapte ; 'unii erau contra, alţii pentru, fărăca să
ne putem convinge unii pe alţii, ca tot d-auna “cînd pasiunile se :amestecă în asemenea chestiuni.. Eșind.:de acolo ca
să mergem pe acasă, zărim' tocmai la- ușa casei: din care
eşiam, un biet Evreu care lucra la. 3 ore după. miezul nopţei, la meseria

sa; un

tablou al

adevărat

lui . Rembrandt.

„Dintr'o. cîrciumă -de alături eşiau trei “lucrători romîni,

tînd cintece patriotice:şi plini .de.
contrazicătorilor mei
chestiunea Evreilor!

cîn--

vin: “Am - arătat -atunci

acest contrast şi le-am zis: iată toată
Voiţi să: concuraţi în: mod biruitor -cu

Evreii, fiţi: muncitori, fiţi sobri, fiţi economi ca dînşii şi nu
veţi mai avea de ce vă: teme. (Murmure). Ceea ce am:zis
atunci, O repet astăzi: în concurenţa muncei stă dezlegarea .
te
chestiunei- Evreilor. - -.
de: o. parte-şi viu la:partea:e: Las chestiunea socială”
de. na- conomică. D. Brătianu. sa întins mult asupra':părţei
vigaţiune

cuprinsă

, ne-a vorbit:de
convenţiune'şi.

această

în

un lucru numai::a
starea creată de prinţul Ştirbei ;-a uitat:
astăzi a:: interpînă
şi
Ştirbei
prinţului
timpul:
din
uitat că
că şi Dunărea
declară
care:
Paris.
la
de
„venit convenţiunea:

este supusă tratatului de la 1815 asupra. libertăţei. navigaţiunei. Prin urmare şi convenţiunea:de faţă trebuia ca în
„nici un punct să nu deroage la tratatul din 1815,'care a

tost întins şi asupra
că

este

noastră.

vr'o

Căci

Dunărei prin tratatul de Paris. Şi da-

derogaţiune

la Rhin,

s'a

care

care

este

făcut,

este -în'. favoarea

supus

la

acelaş

tratat,

dreptul de peagiu: se poate primi pretutindeni.
mai zice : apoi nu vedeţi ce se în* D.. Cogălniceanu
timplă ? aţi făcut o lege care cere să' nu se descarce noaptea, şi

D-voastră daţi dreptul

de a''se

descărca

noaptea.

Uită Disa însă, că acea dispoziţiune introdusă în legea vamală este o prescripţiune ce aiurea nu se aplică de cit. la
porturile de mare; pe fluvii însă este o libertate mai mare,

"spre a nu se împedica navigaţiunea, şi controlul fiind: -pe
fluvii mai uşor de cît pe mare, sa'putut primi uşurarea ad-.

_
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Şi

Rhinului.

navigaţiunea

toare la

privi-

din tratatele

- misă în toate ţările, cum puteţi vedea

cine să

pe ori

desfid

"mi arate că în privinţa aceasta s'a creat pentru noi o stare
mai defavorabilă de cât pentru alţii; căci dacă vre o
derogaţiune s'a . făcut la principiile generale, nu s'a tâcut
ci în favoarea noastră.
Se
Brătianu de cabotagiu.

menţionăm

nu se poate

min,

aparţine

tăgădui, căci
Rominiei.

cabotagiul

|

Cred, D.lor.:că

şi care

pe malul ro-.

_

mă veţi

|

scuti, de a răspunde la

_gumente ca acele cum că âvem

de vare-ce convenţiunea

romîn

să facem două

prevede

să

nevoe

Ce

recunoscut,

este

care

drept

un

anume

Austriei.

al

este

austriac

malul

şi

ar:

linii de vamă,

dreptul de a cere la gra.-.

niță oare care documente; aceasta
se va regula prin răvaşe de drum. -pe cari fie care primar le va cere, târă să
avem nevoe de două cordoane ce ne vor cere o cheltueală
„de atitea. milioane. Asemenea cu vama.
Din cauza că

pentru înlesnirea călătorilor şi a comerţului s'a prevăzut oare
egale pentru ambele
'chide la: respingerea
de a procede, și mă
neala de

a discuta

expediţiuni vamale,D. Brătianu conconveţiunei. E cam trivol acest mod
mir cum opoziţiunea nu'şi dă ostemai

serios..

„A vorbit D-sa de vinuri, a dat cîte 'va exemple, a zis:
<D-lor, este cit va timp cînd noi puteam concura cu vinu:

rile austriace, dar
s'au

pus

taxe

mari

acum .nu

mai putem

acolo».

concura

de

cînd

-

Ar crede cine-va-că acum 15 ani, podgoriile noastre
puteau lupta cu Ungaria şi că văzând aceasta, Austria ar fi
sporit taxele. Ei bine, ştiţi, D-lor, de când datează taxa
asupra

vinurilor

în

Austria?

De atunci este mai bine de

De

la

tratatul :de

100 ani!

Cum

Passarovitz

dar voeşte

D.

Brătianu să dăm argumentelor D-sale o serioasă atenţiune,
când vine şi ne cere şease luni ca să studieze această ches.

tiune în care "i lipşesc pînă și noţiunile cele mai clemen
tare? Două zeci ani de ar avea D. Brătianu, și în 2 nu
va putea înţelege de ce este vorba. Ca să studieze cine.

va

un

lucru

"i trebue

o sumă

de cunoştinţe elementar

care ori ce studiu special devine
.
ceste cunoştinţe elementare,
D.

a

nefol lositor ; „ei ei bine.
bi e, farăaBrătianu
nu le ara a-

„Şi

pp

pe teritoriul nostru, este al
cabotagiul, austriac pe te-

că cabotagiui pe malul nostru,
nostru; precum se înțelege că
ritoriul

înţelege
e Poce,aa

în defavoarea noastră,
A mai vorbit D.
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cînd "i am acorda aminarea de şease luni, ne-am găsi după
aceste şease luni faţă
cu tot acea insuficienţa ce ne-a probat'o D-lui astăzi. .
|
|
o
Ne mai zice D.sa, că grinele noastre sunt mai eftine
de cit cele ungare. Aş întreba atunci tpe D. Brătianu, de

ce Ungaria a pus o taxă la fruntarii ca să nu poată intra?

Nu,

D-lor,

nu sunt

agricultor

prea

savant

şi

nu

este

ne-

voe să fiu, pentru ca să vă spun un lucru ştiut de toată
lumea: că pînea la noi se produce cu a 4 parte mai eftin
de cît în Ungaria. În anul acesta chila Moldovei s'a vîndut

4 galbeni şi 6!'k chila Rominească ; pe cînd o chilă de
griu la Pesta a costat 6ie, 7'şi 9 galbeni. Prin. urmare,

vedeţi că în teză generală pînea romiînească
tină de cit pinea ungurească.
|

este mai

ef|

Aţi vorbit şi de' făină şi aţi zis: vedeţi, făina ungară

intră liberă la noi şi este mai eftină de -cita noastră. Chiar
aşa să fie, unde este răul?
Ma
„ Vindem

grînele

scump,

şi mincăm

făină eftină.

„De ce D-v. voiţi, în interesul unei industrii nedezvoltate încă, ca aceea a morilor, dece D.v. voiţi ca să împie-

dicaţi întreaga populaţiune de a găsi un nutriment eftin,
cind în nici o ţară din lume nu veţi vedea că se protege

o industrie prin măsuri ce scumpesc pîinea.
"În veri-ce ţară din lume şi în tot d'auna se

tecţiuni asupra

obiectelor

de

consumaţiuni,

fac pro-.

dar nu

asupra

acelor obiecte 'de prima necesitate. Şi ar fi un crud tratat
de comerţ, care, sub cuvint că protege morile, vine şi impune

obiectul

cel

mai

necesariu,

(aplauze). Prin urmare, vedeţi că
noastre sunt

ca să

vindem

adică

pinea celui

sărac

pe de.o parte interesele

grinele

mai

scump,

şi pe de

altă parte să mîncăm făină mai eftină de cît este în toată
lumea. Şi cît pentru mori, nu mă interesez de soarta

lor,

din

cauza

că întreprinzătorii

lor nu şi-au dat osteneala

ca să producă eftin, ca acele din străinătate. Voiesc să pro-

ducă marfă rea şi scumpă, şi să fie protegiată. Ei bine,
„nu avem acest drept. Noi acordăm protecţiune acolo numai.

unde vedem
posibilă.
Da!

că cu

acolo

toate

ostenelele,

.
venim

în ajutor;

dar

concurența nu
E

este

nu şi acolo unde in-

dustriaşul nu 'şi-a dat osteneala ca să fie la
treprinderii sâle.
!

înălțimea în|

“7
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" Prin urmare
adus

în contra

vedeţi, că şi acest argument
acestei

Vin la zahăr.

convenţiuni.

Zaharul,

nu poatefi

_:

E

zice D-sa, este protejat. In

a-

devăr, aşa este| Insă nu plătește taxele comunale; protecţiunea' devine .deci iluzorie. D. Brătianu bazează această ar.
gumentaţiune pe temeiul că zahărul, de şi obiect de. con:
sumaţiune, însă nefiind trecut în tabela tarifelor ca da

răes

colonzales,

zice

D-v.

nu

dacâă.am

mai

este

spune

că

privit ca comestibil.
petroleul

nu

Ce aţi

este un

tibil sub cuvint că în tabele se află trecut

combus-

între minerale?

Ori unde veţi trece zahărul,'el rămîne un comestibil şi
prin urmare va fi taxat la intrarea în comune chiar fâră
să: avem. .similariul. Cu acest mod. de 'argumentare
pu„tem respinge ori ce convenţiune. Nu o' convenţiune -ca
„aceastaîn care ambele părţi au şi foloase şi. sacrificii, dar
chiar una prin care-am cotropi noi Austria. .

D-lor, se cere din partea opoziţiunii

amînarea

acestei

convenţiuni sub pretext
că nu au avut vreme a o -studia
şi cu toate “acestea
nu a rămas un singur paragraf, o sin„gură “părticică
'a convenţiunii, care să nu fi fost studiată şi
condeinnată, se înţelege, cu argumente ce erau la. înălţi-

mea

fie-cărui contradictoriu:

Unii cu talent, alţii, din 'cauză

de boală, fără talent (ilaritate). Insă, D-lor,: nu am găsit în

toate argumentaţiunile
D-lor

răspunză la obiecţiunile
de

un singur

DD. -Strat..
Nu 'mergeţi, zicea

„tare specialitate,
„colț al ţărei,

argument

fundamentale
D-sa

puse
eri,

mari

de cit

ci consideraţi

această
cele

la cutare

la cutare mică industrie uitată în
producţiunea

Ei bine, dacă veţi lua producţiunea

dea „ca prin

care să

înaintea” D-v.

convenţiune

de pina

acum..

din' 18 milioane şi. jumătate

Eta

ce

vre un

totală.

căpătaţi
Şi D:

Şi cu-

în bloc,

veţi -ve-

avantage

mai

Stratvw'

facem

port în: Austria, 16 milioane
.şi jumătate

ne

d Ru

sunt: avantagiate,

Prin urmare, ori cum veţi argumenta, nu puteţi eşi din acest fapt, cum că convenţiunea de față dă imense avantage.

Şapoi, să nu uităm că şi sistemul protecționist are
marginile lui. Să nu credeţi că prin o protecţiune,
chiar
mare,

puteţi

în fie care ţară şi

creaţi o industrie ; luaţi

exemple

în

toate

de

împrejurările

aiurea,

şi

vedeţi

-să
că

în țările unde agricultura nu a primit întreagă sa desvâluire,

capitalurileau în agaicultură
un cimp
aie dee uatriai
g
pP mare
activitatecăcişi
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aceasta--cu rist mai: inic de cît în industrie. Ungaria,

de.

" exemplu;'face tot ce. poate ca 'să'și proteagă industria'-ei ;
cu toatea acestea, fiind o ţară. în condiţiunile ce .le indic

_acum, industria nu naşte de cit anevoe.

Asemenea

Ame:

rica de -Sud.. Ştiţi că una din, cauzele rezbelului de secesiune au fost tocmai tarifele urcate în contra cărora Sudul a
protestat văzind că, ne fiind în stare a' se desvolta în Sud,
ele -îngreuiau numai -pe: consumator fără „nici-un folos,
D-lor; nu e bine ca' D-voastră” sa .protejaţi deodată
mai multe |ucruri, şi: să: credeţi că,o ţară poate produce îîn

sînul ei toate lucrurile. Ceea

ce trebue protejat mai cu deo-

sebire, sunt productele acelea care. se află strîns legate cu
starea momentană, adică la noi agricultura ; şi acestea s'au
" protegiat prin convenţiunea de faţă precum e, de exemplu,
zăharul şi spirtoasele.: .
er
D. Cogălniceanu a: zis.că tarifele dinpreună cu chel.
tuelile de transport nu se sue. de. cît la. 40 sau 45. Apoi;
D.-lor, cu asemenea taxă productele sunt destul de protegiate.
|
Ă
|
a
“Ni se zice: veţi avea un proces 'cu antreprenorii bău-

turilor spirtoase ; însă un articol special ne. dă voie de a
impune la graniţă ori ce taxe de consumaţiune ce sunt
admise.
“Prin

urmare,

noi,

care

nu

am

dat

în antrepriză

alta

de cit o taxă de consumaţiune, vom da asemenea dreptul
“concesionarilor de a percepe la graniţă aceiaş taxă pentru
fie-care vadră care intră.
Nu înţeleg dar pentru ce să ne spunâ că acei domni
'concesionari au sa ne deschiză un proces, sub cuvintul că
-au să intre rachiuri străine în ţară:
Noi le am dat în antrepriză taxa: consumaţiunii băuturilor,. şi D-lor o pot percepe.
Acestea, D-lor, dacă nu mă înşel, sunt principalele argumente care au fost puse înaintea D-v. de onor. oratori
care au combătut convenţiunea. Se poate, D-lor, ca experiența care n'o avem încă astăzi, dar pe care o vom ciştiga, să ne-probeze mai tîrziu ca în această convenţiune sint

părți care pot fi pasibile de perfecţiune. Atunci.vom amen-.
da ce va fi de amendat. In aşteptare, pericolul nu e mare.

Nu cunosc
că

în

10

singur: exemplu

un
ani

Sar “Sdruncina

aşa de profund,

în istorie, care să ne arate,

starea

economică

a unei

ţări

în cît să nui mai fic mijloc de îndreptare:

—
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In tesă generală, agricultura romînă va primi un avint

însemnat,

şi obiectele

cari

stau

în. raport

cu starea

industrială de azi sunt destul de protegiate;
veşte

cele

alte

tru ce noi-am

obiecte,

repet,

D-lor,

cere o protecţiune care

teresul consumatorilor,

noastră

iar în cî pri-

că nu

înţeleg

nu este nici în

nici în interesul industriei.

pen-

in-

-

Din toate aceste puncte de vedere, vă rog să votaţi
„această convenţiune şi în cit: priveşte cuvintul de ruşine,
întrebuințat de D. Brătianu, zicîndu-ne că ar fi o ruşine
de a vota

această

convenţiune,.

vă

mărturisesc,

D-lor,

.că

adversari

nu

e o ruşine

de

nam avut ruşine în viaţa nmiea de cît de un lucru: de a
face ceva care ?] crez în contra conştiinţei mele. Apreciaţiunile individuale

ale D-lui

Bratianu

şi altor

m'au preocupat nici o dată cituşi de puţin ; căci atunci
cînd e 'vorba de: apreciaţiune, aş putea la rindul meu întreba pe D-nu .Brătianu, cum D-lui,. după ce a studiat.
atit
de bine această
a o vota.
„.„.„

In urma

Ministrul

convenţiune, vine

.

și zice-că

i
acestei cuvintări, convenţiunea

finanţelor,

de

deputatul YV. Alexandri.
„cu 68 contra 22 voturi

"

a mai fost desbiitută de
Primul-ministru, de Ministrul de externe și de
Proiectul de lege al convenţiunei a fost adoptat
|

APĂRAREA Diw MAIORESCU
-

SȘedinfa de la 17 Januarie 7876

La desbaterea budgetului rectificativ a! Ministerului instrucției publice, ministrul 'T. Maiorescu se plânsese că n'are mijloace spre a constrânge pe profesorii universitari ca, să-și împlinească datoria ; dacă iar
da judecății, tribunalele universitare ii-ar achita. De aici porneste interpelarea deputatului A. Pascal, care spune că acuzaţiunile aduse
profesorilor sau sunt drepte, şi în acest caz ministrul trebuie să dea judecății
pe cei vinovaţi, sau sunt nefondate, și atunci aduc disprețul și desconsideraţiune acelora cari sunt chemaţi să dea direcţiune tineretului. Acu-

zaţiunea adusă tribunalelor universitare nu este dreaptă; penalităţile
legii sunt destul de aspre.
.
Acuzaţiunea ministrului nu este deci, adaogă Pascal, nici dreaptă,
nici exactă
i
NR
e
-Președintele Camerei, Dim. Gr. Ghica impută deputatului Pascal
forma cuvintărei sale, pe cind ministrul instrucţiunei explică de cea .
fost nevoit să ia măsuri în potriva, anui profesor de drept. roman, care
işi făcea cursurile în mod foarte neregulat.

D. P. P.
publică.

Carp, ministru

D-lor, dacă

am

de culte

aveă putere

ca

şi instrucţiune
să punem

înaintea -

ochilor unor oameni oglinda în care ar puteă săşi
“chipul lor moral,: cred, că sar înfioră ei singuri de
gina ce ar. vedeă în acea oglindă. Sunt sigur că D.
cal nu şi-a dat seamă de ceea ce face cînd a venit a
în sînul acestei. Adunări interpelarea 'care a făcut-o şi

a întrebuințat
întrebuințat.

ca s'o facă, modul și expresiunile
|
a

“Nu voiu trată
" legomenelor I)-lui
ai da prilejul să
“care cutez a zice
„nedemnă

vorbi

chiar de

D-sa.

Sunt

chestiune,

publice,

D.sa în sprijinul

cari le-a
-

chestiunea din punctul de vedereal proPascal, căci ele nu erau menite decît de
vie înaintea Adunărei cu o acuzaţiune, pe
că eră nedemnă de această Adunare, şi

în această

strucţiunei

vază
imaPasface
cind

am

casat

acuzaţiunei

autorizat

cu

cît

eu,

această

sale. Imi

cu atît

ca

mai

ministru

sentinţă

mult a

al

iu-

care a adus-o

veţi permite

să pun

MA
lucrurile

în adevărata

lor

lumină,

şi

atunci, veţi vedeă dacă

-

D. Pascal are cuvinte de a se felicită de ceea ce a făcut astăzi.

-D. Maiorescu,
-meritul

său,

dacă ar avea vre odată îndoială despre .

această

îndoială

ar

trebui

sigur

să

dispară

'" gîndindu-se că în toată viaţa lui a fost expus la urile cele
mai implacabile şi la atacurile cele mai violente, dar totdeodată a avut fericirea de a aveă lingă dinsul şi amici
cări l-au apărat totdeauna, fiindcă erau convinşi şi de dreptatea lui şi de meritul
său. .:
.
„Şi aceasta, D-lor, nu datează
de astăzi. De cînd D.
Maiorescu a venit în ţară, a avut un ţel fixat şi spre acel

-ţel a ţintit continuu, fătă să. se desmintă un singur moment.
Astfel! D. Maiorescu nu a aşteptat venirea sa la putere
pentru ca să deştepte.uri inverşunate
'în contra sa, şi dacă
D-sa este, azi ministru,
de culte, este pentru că dela primul

pas a ştiut ce voeşte 'şi a.voit' cu
scopului

său.

Prin

urmare

stăruinţă îndeplinirea

erâ natural,

D-lor,

ca să

nască

o luptă crîncenă între D. Maiorescu şi acei cari împărtăşeau. credinţele 'sale cu acei pe cari D-sa trebuiă să-i lo-

vească spre a introduce în instrucţiune reformele ce:şi propuse.
Dar să venim,
eră atunci.bolnav.
dinsul ştim. că I)-sa
încit eră ameninţat
dicilor din laşi, îşi
că să se caute; şi

D-lor, la. cazul
de faţă. D. Maiorescu”
Noi toţi din laşi, cari trăiam zilnic cu
avea la urechi nişte dureri atît de mari
de surzenie. Atunci, după îndemnul mecere un concediu şi se duse la Berlin
după lecuirea sa, se întoarse. D. Mir.

zescu, ministru pe acel timp, care aparţinea şi D-lui la
acei cari au căutat să prigonească în totdeauna pe 1). Maiorescu
că

un

pentru. ideile sale, a profitat de acea
om

care se

duce

la Berlin

nu

poate

ocaziune,
'să

fie

A zis
bolnav,

ceea :ce- eră absurd ca argument,:a dat în judecată pe D...
Maiorescu şi la destituit. Apoi vă -întreb, D.lor, dacă -ar-

gumentul

D-lui

Mirzescu

poate

fi considerat ca serios, dacă

un om poate fi considerat ca bolnav numai atunci cînd nu
'se poate mişcă Și dacă se poate da o: sentinţă prin - care
să se înflige unui profesor o pedeapsă atit de gravă ca

destituirea,

pe simplul cuvint că.nu

a fost bolnav

pentru

că sa dus la Berlin? Cu toate acestea pe o asemenea bază
falşă şi pe o procedare violentă din toate puterile s'a în.
-

temeiat D. Mirzescu

pentru a destitui pe D. Maiorescu, şi

aceasta cu o procedare în care ura și hotărîrea
luata de
mai înainte apărea la fiecare pas. Să vedem, D-lor,
ce:zice.-
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trebue.
Legea

legea înstrucţiunei publice relativ la procedura ce
-să urmeze: pentru a se da în judecată un profesor.

tribunalul

acuză.

Ministrul,

în

toate garanţiile

pe

în

profesori judecă

de

zice că ministrul acuză,

prima instanţaşi comitetul permanent judecă apelul. Așă
s'a urmat în cazul: de faţă? Nu. Ccmitetul permanent, adică

„instanţa

apel,

de

prezida

contra legei,

tribunalul de profesori şi astfel la fiecare pas vedem că se
sustrag acuzatului

cari le cereă legea.

Așă sta lucrul la căderea D-lui Mirzescu. Viind dupa

aceea eu la minister, m'am aflat în faţă-cu sentinţă pe care
după lege aveam dreptul de a-i da sancţiunea domnească

sau să o casez.. Văzînd viciile de procedare și călcărilede
lege ce s'au urmat cu darea acelei .sentinţe, nu am supus
“sentinţa la aprobarea Domnitorul i. Mi-aduc aminte. că în

privința aceasta s'a făcut chiar o interpelaţiune în Senat,
asupra căreia, după ce sa ascultat:d. Racoviţă care a
susţinut că după lege eram în dreptul meu. a nu aplică

o asemenea sentinţă vicioasă şi nedreaptă, Senatul.a trecut

la ordinea
cută

zilei. Imi pare că acea interpelatiune

de D.

nu

Deşliu;

sunt

sigur

aceasta,

de

a fost fă-

dar

ştiu

că

D. Deşliu are specialitatea: interpelaţiunilor în Senat.
Aceasta este, D-lor, chestiunea în toată goliciunea ei.
“Sub cuvint că un om care este bolnav sa dus la Berlin

ca să se caute, a surprins buna credinţă a şefului său, el
s'a destituit şi nu se observă niciuna din garanţiile ce legea
dă -acuzatului. Vă întreb, cînd un deputat. vine şi, înte-“
meiat pe nişte date atit de fragile, face asemenea acuzaţiuni, şi pretinzîndu-se expresiunea corpului profesoral, ceea

ce în această chestiune n'o'admit pentru onoarea chiar a
„corpalui profesoral, îi refuză D-lui Maiorescu încrederea şi
stima ce avem pentru -D-sa, cum credeţi D-voastră că ar
trebui să calific o
voiu

califică,

nu

asemenea
din

cauza

purtare

D-lui

a

D-sale?

Pascal,

dar

Eu

pentru

nu

o:

res-

-_pectul ce datoresc Camerei.
Deputatul G. Meitani, propune o moţiune de neincrederea, Camerei
faţă de d. Maiorescu, Camera nu adoptă moţiunea, și trece Ja ordinea zilei.

DESFIINŢAREA INTERNATELOR STATULUI
“Senința de la 3 Fooruaria

1875

,

Camera, discuta, proiectul de lege al invăţăraintului ublie alcătuit
_'de d. T. Maioroscu, pe care şi-l însuşise” noul ministru al instrucţiunei,
d. P. P. Carp. Deputatul 1. L. Pală se ridică în contra desfiinţărei internatelor liceale, aşa cum o prevedea art. 182.
|

D. B.P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune
publică. . Onorabilul D. Pală, cu.ocaziunea internatelor în
discuţiune, s'a ocupat şi de alte cîtevă chestiuni asupra cărora îmi veţi permite.a mă întinde puţin şi eu la rîndul

“meu. Mai întîiu

răspund la o chestiune personală

ridicată

de D-sa. Declar, D-lor, ceea ce am declarat dejă în Adunare, cînd am arătatcă nu retrăg legea,—declar că menţin
legea în condiţiunile arătate în Adunare de predecesorul
meu, şi că în privinţa aceasta ministerul nu e schimbat

„prin înlocuirea D-lui Maiorescu cu: D. Carp.
Acum

D.

Pală a'vorbit şi de

un

grup
— asupra

“că-

ruia voiu vorbi, şi. eu pentru a termină cu chestivnea personală—de un grup care îşi are centrul :său la Iași, al cărui şef ar fi DD. Maiorescu şi care ar aveă tendinţe cos-mâpolite, adică. care ar: tinde la. distrugerea naţionalităţi în
ţara noastră.. Eu. făcînd parte din acel grup, negreşit câ
acuzaţiunea adusă de D. Palâ acelui grup nu poate :de cit
“să atingă, să micşoreze,
'să nimicea-c4 chiar influenţa mea
de ministru; căci ce. însemnează, D-lor, un ministru al unei

- ţări care.ar tinde să distrugă: naționalitatea țarii sale? Negreşit că un asemenea ministru-.nu poate să stea un moment măcar în capul afacerilor. Să ne:înţelegrm însă, D-lor,
în ce voiţi D-v. să fim naţionali? In cele ce privesc Statul

şi. politica: să?
„Ei bine, în privinţa aceasta nu veţi puteă” niciodată să
ne arătați un singur act al nostru prin care să ne dovediţi
“3245

:

|

|
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“că

noi 'nu

am

9s:—!

avut

întotdeauna

pentru naționalitatea

noastră ca

inima

tot

atit

de

caldă

şi D-voastră.

_ Voiţi să fim naționali în: privirea culturei? Dar atunci

vă întreb

unde

vă

este

cultura

ce toate încercările făcute
-„noi
ce

de

şi de părinţii noştri,
constitue

cultura

naţională?

pentru

unui

Atunci

toţi 'în! ţara aceasta,
a luă din

Stat?

De

pentru

şi de

ţările străine tot

sigur

ar fi

fost

mai

bine să fie altfel. Acolo unde cultura se poate face fără amestecul” predominant al unei culturi strâine, precum avem in

istoria modernă exemplul Angliei, acolo cultura are. un caracter individual mai puternic,
e
Cînd poporul romîn s'a trezit însă în fine după o lungă

adormire

şi şi-a deschis

toate

porțile

prin cari

toate ideile

puteau să intre, atunci Rominia a fost“silită, sub pedeapsă -

de a periclită existența sa, să se pue -cu:0 oră mai înainte
la înălţimea culturei occidentale, Şi, în grăbirea ce instinc-

tiv

am

avut,

am

aruncat

culturei noastre
-.

treagâ.

de

anterioare;

Deosebirea

între

la

şi

noi

nu

noi

şi

ultimul

aceasta

a

este alta

vestigiu

al

făcut-o “tara înde cit că fiecare

şi-a ales cutare sau cutare sivilizaţiune occidentală. De aceea
dacă D-v. voiţi de la mine ca sub punctul de vedere al

politicei, să fiu naţional, ei bine. aceasta am făcut-o
şi o
voiu face întotdeauna. Dacă voiţi să fiţi naţionali sub
punc: .
tul de vedere al culturei, intreb încâ odată: unde
vă e
cultura naţională? Cred că cu. acest: puţine cuvinte
am re-

dus acuzaţiunea
Vin

D-lui Palala adevărata

la chestiunea

internatelor,

să tratez aceasta chestiune

sub

şi

două

ei valoare..

aci. să-mi

permiteţi

puncte

de vedere ; să
o: tratez sub punctul de vedere. al internatelor
gratuite, să.
mă întreb

dacă Statul este obligat să dea întreținerea
materială; şi al doilea, sub punctul de vedere al internatelo
r.
plătite. Sub întiiul punct de vedere, care
este menirea Sta.
tului? Să ne uităm puţin cum se “produce
desvăluirea organică în Stat? Se produce prin un joc
de puteri, a cărui

analiză este atit de grea, în cît intervenţiunea
Statului poate
proporțiunea ce -trebuie să existe în
diferite părţi ale activităţii naţionale. Naşte
deci întrebarea
dacă Statul trebuie să'se amestece într'aceasta.
Parerea Dlui
să, devie. fatala, rupînd

Pală este, da; a mea, nu. Şi cînd D.
Maiorescu a venit
şi va spus care este datoria Statului,
a vorbit cu mult cuvint,

pentru

că datoria Statului

ţiunea populaţiunei

numai

este- să

instrumentul

pună

necesar

la dispozi-

care

servă
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la desvoltarea cutărui sau cutărui factor al activităţii individuale. “Cu această ocaziune sa vorbit de aristocrație, de
burghezie: Nu intră în aceste chestiuni; voiu reveni însă
„asupra definiţiunilor falşe ce s'au dat în această Adunare;

căci ele sunt hotăritoare pentru chestiune.
Ce este, D-lor, o aristocrație? Unii au zis'că semnul.
ei distinctiv este puterea teritotială;: alţii, ereditatea sa ; “alții,
titulatură. Putere teritorială? Dar aristocrația Veneţiei eră.

o putere teritorială? Aristocraţia de la -Roma eră ea
„latură!

Cea

„. ereditară?

de

la

Atena,

înainte

de. Pericles,

eră ea

titu-.
oare

Şi cu toate acestea erau aristocrații şi aristocrații

puternice.
Nu, D-lor, semnul distinctiv

al aristocrației este că ea

are exclusiv puterea şi dreptul dea se: ocupă de
« afacerile
publice.

-

Acum, cînd noi prin legea actuală voim să dăm un
mijloc activităţii individuale, în cît în ţara aceasta să vină
la putere, nu o clasă, nu un protejat: cutare om sau cutare
clasă,

dar să vie la putere, ori care în virtutea

muncei

sale,

de ce sunteţi în contra noastră?
Ținta „noastră este ca în ţara aceasta fiecare să. Şi ia.
locul la care are drept prin munca sa, prin știința să, şi
care muncă va fi mai
tare de cit alta, aceasta se va

probă prin jocul natural al forţelor.
Da
|
Răul internatelor gratuite este că: ID) v. intervenind în
această mişcare naturală, aruncaţi în balanţă puterea Statului şi deschideţi cutare sau cutare parte a activitații na. -

ţionale Şi produceţi astfel o adevărată - declasare.. Şi vom
aveă

oameni

cari, neputînd

face, propria lor: fericire, se cred

apți a face fericirea unui popor întreg, şi vor veni cuuto
pii,

cu

idei -vagi

şi generale, să aplice în

numele

libertăţii,

egalitaţii şi fraternității teoriei . resturnătoare de orice desvoltare naţională.
„Odată :ce am expus această stare de lucruri generale,
“înţelegeţi prea bine că 'teoria absolută trebuie să fie că

Statul nu este dator a da gratuit întreţinerea materială, şi
daca este

vorba

după

zice

cum

excepţiuni

că,

pe ici.pe colo,

D.: Pală,

să periclităm

noi

nu

întreaga

se va ivi cîte un geniu,

putem

pentru

asemenea

organizaţiune socială. Sta-

“tul nu este obligat să 'dea de cit numai instrumentele, adică
învățămîntul gratuit;

însă întrebuinţarea

ce se” va face

cu

„acest -instrument nu atirnă de cît de braţele acelea cari le:

—
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întrebuinţează, şi în loc să cerem de la Stat de a. facilită
„ exerciţiul acestui braţ, trebuie să cerem ca Statul să-l lase
să se întărească singur, căci întărirea factice ce-i va da
„Statul nu va produce de cît iarăş o desvăluire factice.
Acum, D-lor, viu la partea a doua. Odată ce am zis:
că internatele nu sunt: favorabile unei bune "organizațiuni
sociale, atunci cînd Stătul ar da întreţinerea materială ; se

naşte întrebarea dacă ele potifi
tite, precum este în Franţa.
“Mai

r

întiiu, D-lor,

să

Aceste internate

mai

Franţa 'cit şi în

celelalte

limente

astfel

private;

urmăm

înainte
eră

bune atunci cînd sunt plă-

de

ţări,

istoria acestor
Napoleon

nu

erau

de - exemplu

internate. .

cel' mare,

de

atit în

cît nişte stabi-

în

Prusia

institutul

“de la Halle, care eră făcut de. proprietari privaţi; tot așă
eră. institutul din -Liegnitz din Silesia.
"Erau și în Franţa

asemenea citeva şcoale,

prietarii, particularii, congregaţiunile dădeau:

unde

pro-

întreţinerea. şi

totdeodată direcţiunea intelectuală şi morală. ' Insă
cînd a
„venit Napoleon şi cînd. a trebuit sa primească
în sarcina
„sa pe copiii tuturor acelorai cari căzuse întovărăşi
ndu-l în

„marșul său triumfal: din un capăt al Europei
la altul, numai
„de atunci. s'au fâcut internate în contul Statului,
Prin _ur-

„mare nu este un lucru general acest
fel .de -instituţiune, şi
cind citați exemplul Franţei, noi nu-l putem
privi de cit
ca: o.excepţiune, ca continuarea pericoloasă'a
unei stări anor„male. Zic primejdioasă pentru că. nu trebuie
'să' nesocotim
„legea naturei.
i
Pa
p
Cînd Dv. extrageţipe copil de: la căldura naturală
„care to dă familia,. putem zice a
priori.că el nu va ajunge
niciodată la desvoltarea aceea la
care ar fi ajuns altfel.”
“Eu
aş „Primi internatul numai atunci,
_-proba temeinică că este absolut imposibil. cînd mi! se va da:
în-: ţara -noastră
ca copilul să fie crescut în familie.
Aş primi “atunci, cînd
la noi ar: fi ca la Sparta, -unde familia eră
condamnată,
unde nu se insoţeă de cit om - ftiimos: cu femee
frumoasă
„casă producă copii frumoși ;
atunci aş înţelege să zic ca
toţi acei copii
să meargă ŞI șă măvânce
în comun
vcasră. Dar cînd noi ca pază socială
avem familia; vă.supa
în.
-cu

ce

cuvin

1

D-v.

să:

iti

ni

a?

de | natură
aşezăminte
„ecari sunt
SU
I a f distrugă< tocmaij ai noa
noastră sozială?
Noi,
din contră,

“prinderea

asi

trebuie

creşte

să

zicem

copiii, eu,

familiei : dacă

Statul;

nu: pot

să

nu

ai - de-

favorizez
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"asemenea

tendinţă,

şi

mă

opun

la

orice

cerere a popu-

laţiunei, care ar aveă drept. consecință întinderea unei pro-!
pensiuni fatale.
Dovadă,
triste,

vă pot

D-lor,
da

că necreşterea

exemple

în familie are rezultate

de .ceea ce

se

întimplă

în inter-.

nate. Apoi, fac apel la D-v. toţi cari aţi avut ocaziunea să
vedeţi fructele acelor internate, să-mi spuneţi dacă aţi voi
ca copiii D-v. să sufere ceea ce suferă de multe ori copiii
din internatele din Franţa. Este evident că sub punctul
de vedere al igienii şi al moralității, internatele nu pot fu

privite, de cit'ca un râu întrun Stat.
Acum,

D-lor,

v'am

pus

în

poziţiune

de .a

judecă

asupra internatelor gratuite, ori plătite
— şi aceasta nu am
făcut-o ca să vă impun vre-un vot oarecare;

însă a trebuit

să nu abdic la dreptul de a râspunde D-lui Pală, câre a
zis ca eu să nu susțin suprimarea interpatelor, dar că voesc |
„să

am

10—20

voturi

mai

mult

în

favoarea acestei

legi.

“Datoria mea a fost ca.să spun părerea guvernului îîn această
privinţă.

D-v.

veţi, judecă între D. Pală

şi între

mă voiu supune, căci nimeni nu poate face

mine,

fericirea

şi

unei.

ţări în contra voinţei ei. Voiţi internate? Le. puteţi aveă..
În fine adevărul va triumfă. Numai: nu uitaţi că triumful

adevărului se manifestă tot atât prin înflorirea popoarelor
cari" recunosc, cit și prin decăderea acelor cari-l nesocotesc. .
Mai vorbesc în această chestiune deputaţii T. Maiorescu,C. Nanu,
C. Brăiloiu, Cesar Boliac. Suprimarea internatelor liceale se votează cu
51

voturi

contra, 24,

o
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" Ședința de da .7 Fooruarie 7876.
_

“Deputatul 'T. Maiorescu arătase cari sunt principiile cari Tau con-

dus să facă, unele schimbări în programul studiilor dreptului, stipulând
studii mai uşoare pentru aceia cari vor dobândi diploma de licenţiat,
mai grele pentru aceia cari se vor prezinta la examenul de doctorat.
„Deputatul B. Boerescu nu aprobă acest punct de vedere şi printr'un
amendament propune menţinerea catedrelor a căror schimbare era prevăzută în proiectul de lege al învăţămîntului.
-

D. P.P. Carp, ministru al cultelor şi instrucţiunii

“publice, D-lor, la acest articol, . s'a produs, în şedinţa de
eri, 'mai multe, critice pe cari le găsesc mai pe toate co-prinse în amendamentul.
D-lui Boerescu, şi trebuie să vedem
dacă cele coprinse în. acel amendament au temeiul lor de
'a fi. D. Boerescu cere suprimarea: enciclopediei dreptului,

pe care o găsim în acest proiect, sub cuvint că acest curs
ar fi aparţinind la partea superioarăa învățămîntului. Aci „suntem în cimpuri cu totul contrarii, dar sunt convins că
în urma explicărilor ce voiu da :şi în privirea practicei, .
ă
a
Sa
D.-sa se va uni cu mine.
divergență
de
puncturile
din
D-lor, care a fost unul
între D nii Maiorescu şi Boerescu 'în şedinţa trecută? A
fost următorul: în universităţile 'franceze, în partea inferioară, dacă mă pot exprimă astfel, a- studiilor de drept, se
„predă această ştiinţă întrun mod sec, așa în cit rămîne în-

tipărită în spiritul şcolarilor o sumă

de

cunoştinţe

izolate,

fără ceea

oarecare de paragrafe,

ce se numeşte des vues d'en-

semble; pe cînd studenţii de drept din Germania posedă
mai mult aceste vederi generale. Acum, dacă vom. zice,
ceea. ce singur D. Boerescu a recunoscut, că nu trebuie să
ne punem exclusiv numai pe un teren, nu trebuie să fim
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nici absolut de sistemul german

nici de cel francez, vom fi

"cred în dreptul nostru; şi aceasta cu atit mai mult cu cit
în timpurile din urmă însăşi Franţă a primit o parte din

sistemul german;

„noaşte

defectul

şi ar fi straniu

organizaţiunii

ca, pe cînd Franţa recu-

sale,

noi,

Care

nu voim a recunoaște aceste defecte.
“Să vă explic, D-lor, ce se înţelege. prin
dreptului;

aceasta

echivalează.

cu

ceea

ce

o

imităm,
să

|
enciclopedia

se

numeşte

în

filozofie istoria filozofiei; adică, 'se înţelege a se da stu-.
dentului vederi generale asupra. întregului domeniu al drep-

„tului. Eu. la universitatea din Bonn am urmat enciclopedia
dreptuluiîn anul întiiu al studiilor mele; francezii au recunoscut aceasta şi sunt azi profesori la Paris cari dau enciclopedia

drepţului

în

primul

an.

Acum,

rămîne

la

Dv.

să alegeţi: dacă voiţi ca studiul să nu aibă de efect de cit
cunoştinţele analitice, atunci ştergeţi enciclopedia dreptului ;
dacă însa voiţi ca, pe. lingă acele. cunoştinţi, elevulsă aibă
şi vederi sintetice asupra întregului cîmp care se numeşte

drept, atunci lăsaţi enciclopedia dreptului.
Eu cred câ; după aceste. explicaţiuni, însuş D, Boerescu nu, se va împotrivi, ca enciclopedia dreptului să
se
înveţe și la noiîn anul dintiiu.. :
a
rescu,

Acum, dacă. ţiu bine minte "amendamentul. D-lui
BoeD-sa. pune istoria dreptului 'romîn - numai
la docto-

rat. Îmi pare că nu este tocmai logic

a se

pune

aceasta

„la “doctorat, pentru Că tocmai pentru: cei
ce se dau la avo„Catură, adică pentru licenţiaţi, este necesitate
de cunoștința practică a legislaţiunei noastre anterioare.
Insă eu cred că
această

materie nu

este

aşă

de vastă

în

cît să fim

obligaţi
„să facem o catedră specială pentru istoria
dreptului romin;
nu împedică nimic pe profesorul care. predă
dreptul civil

romîn

să facă

de cît 10 sau

ca un

13

fel de introducţiune, care

lecţiuni. făcute în două

nu

ar ţineă

săptămini;

nu-l
împedică nimic pe acel profesor să:
predeă şi istoria dreptului romin; Şi aci cred că D.
Boerescu s€ va uni cu
mine şi nu va face dificultăţi a rămineă:aşă
cu istoria dreptului
romiîn.. :

a

E

!

„Mai este apoi un! curs de medicină
. legală, pe
nu cred că D. Boerescu a avut
dreptate să.] combată.
„cu toate că eu n am aşa experienţă
în drept, căci, deşi
studiat: dreptul, însă nu lam practicat
nici odată, însă,
apel la D.
Boerescu
4

să ne

spună,-că

dacă

acuzaţii

care
.Şi
am
fac:

găsesc

,
de

a
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multe. ori pozițiune, favorabilă - cauzei. lor,. este

că tot-

deauna instrucțiunea se face prost, astfel în cit juriul .nu
este pus în pozițiune de a da o deciziune-. în cunoştinţă
de cauză.
o
.
» Aceasta provine mai cu seamă, pentru că. toţi aceia
cari sunt insărcinaţi cu instrucţiunea nu posed destule cunoştinţe de medicină legală. . Prin urmare, unde voiţi D.v.
să puneţi acest studiu? La doctorat?. Evident că nu. Țelul
nostru este de'a se pune acest curs acolo de unde au să
iasă oameni practici, cari. au să devie sau advocaţi, sau magistraţi; şi astfel eu: cred că acest curs trebuie să rămie
acolo unde-l indică proiectul: la: licenţă. Mă unesc însă cu

D. Boerescu, 'că dreptul administiativ, în loc să fie la doc-:
torat; să fie la licenţă,
Acum, vin la economia politică. Ad

D. Boerescu ne-a

zis că avem dreptate. economia politică este o ştiinţă asă
de grea, atât de vastă, în cît recunoaşte cu..noi,: că este,
foarte greu de a găsi un om special să o predeă cu cunoştinţă: absolută de cauză, şi de a desvoltă cum. trebuie
spiritul studenţilor, * pentru ca ei, cari nu au cunoştinţe aşa

de întinse, să poată
mintul

primi

un folos oare care din .învăţă-

acesta greu şi subtil al. economiei politice.

| :

Dar. zice D. “Boerescu: vă cer numai elemente. . Apoi
„aceasta este tocmai "greu; caci, dacă este.o ştiinţa a căreia elemente sunt încă discutate, este tocmai ştiinţa economiei politice. Fac apel la.toţi aceia cari. s'au. ocupat cu
această materie, dacă . asupra - definiţiunii elementare, care
compune această ştiinţă, sub toate „punctele de vedere, discuţiunea nu este încă deschisă, nu s'a tranşat absolut nimic. Vă pot aduce 20 de volume scrise cari vor diferi toate
în. opiniuni. Aşă de, exemplu, D. Garnier, un om foarte au'torizat, vine şi zice că toţi. economiştii, cari au făcut definiţiunea

"vine

creditului

cu o noua

pînă

acum,

n'au. ştiut ce

zic ;

definiţiune care este mai bună

şi .câ

el

decit cele-

lalte ; şi astfel se atacă unii pe alţii.
„Aţi văzut că roşii zic

că. Statul

nu e în drept a face

conversiune, şi alţi economişti pretind din contră. Aşa, asupra capitalului, asupra rentei, asupra populaţiunii, asupra
tuturor acestor

chestiuni,

miei

discuţiunea

politice,

cari

este

constituie

cu

elementele

totul - deschisă.

econo. .

Prin

urmare tocmai în privința elementelor, pot zice, se. cere
aci o cunoştinţă mai . perlectă
ca să ne putem orientă în
,

)

Sa
acest

dedal de

definiţiuni şi de

e
teorii

contradictorii,

cari

nau găsit o soluţiune definitivă, pentru că ştiinţa care s'a
crezut că se poate predă în mod abstract, ca toate celelalte
ştiinţe, este

o ştiinţă cu totul

practică.. Prin

urmare vedeţi

cit de greu este de a se zice că să se predeă
_mente pentru licenţă
|
Acum,

după ce. vam

spus

pentru

numai

ele-

ce ştiinţa economiei

politice este în sine o ştiinţă foarte grea, vin şi la pericolul ce ar puteă

naşte,

dacă

noi vom da elementele

de

eco-

„nomie politică la nişte tineri cari n'au încă mintea coaptă.
Şi să vă dau un exemplu, liberul schimb. Economiştii sunt
împărţiţi în' două: liber schimbişti şi protecţionişti. Acum,

D-lor, toate aceste teorii, ca unele. ce.nu sunt de cit rezumatul unor fapte reale, pot fi folositoare sau vărămătoare. după starea în care ne găsim. Este evident că Anglia, care produce, cere liberul schimb; pentru ce? Pentru
-a impune producţiunea ei celorlalte ţări. Astfel nu veţi găsi
„nici un economist englez 'care să nu zică. nu în mod special, nu că este bine pentru Angha. căci atunci ar da arme
adversarilor, dar 'care să nu zică în mod absolut: cănici
o.ţară -nu poate progresă dacă nu va fi liberă schimbistă.

Ei bine, D-lor.

dacă

liberul schimb

produc, este! ucigător pentru ţările
Să admitem „acum. că avem
liber

schimbist;

să

admitem

mai

e bun pentru ţările cari

cari nu produc.
un profesor care

departe,

că

avem

este

un corp

legiuitor care.-este compus numai de liber schimbişti; de
şcolarii acestui profesor. Ei. bine... ştiţi care are să fie rezultatul practic? Ca acest învăţămînt ar condamnă ţara
aceasta a rămine totdeauna o ţară: agricolă, adică, după
mine,

O ţară

săracă.

|

Prin urmare, vedeţi cum că dacă Statul trebue să fie
mai aspru,el trebue să fie acolo unde primejdia este mai
mare; şi consecința este. că noi trebuie să fim cu mare privighiere, şi dacă.nu avem un om. cu totul serios care
să
predea această materie, să preferim de a nu face cursul

econoiniei politice pentru a nu

expune

tineretul:

la un în-

„Văţămint falş, care poate să fie. periculos chiar desvoltărei
| Statului. De aceea, în proiectul de lege, din cauza prudenţei, sa zis că această ştiinţă să se predeă la spirite
mai
mature, şi sa pus în cursul superior, în loc să se pue
la
cursul

inferior.:

Acum,

D-lor,

ie

noi nu avem
+

i

destui

oameni

i

serioşi

cari.

să: poată predă în ambele: universităţi această ştiinţă; şi de
aceea s'a zis că va fi o catedră de economie politică la
Bucureşti, şi nu va fi la laşi. Şi aci să-mi permiteţi să tratez chestiunea şi sub alt punct de vedere, şi să. urmez şi
pe D. Maiorescu, şi pe D Boerescu în. argumentele. lor.
« Cind D.. Maiorescu va spus: eu, D.lor, sustrag eco-:
nomia politică de la universitatea din Iaşi, nu din cauză că
poate nu aş puteă găsi un profesor bun, dar din cauză că
cîmpul săn de activitate, atmosfera în care are să se mişte
acest profesor, este putredă; şi'dacă vom urmă : înainte

astfel, Statul singur: are să ajungă propagatorul 'unei stari
- bolnăvicioase.
La aceasta D. Boerescu.
întiiu ne zice: dacă veţi aveă
se cade, la înălţiinea misiunei
şi va fi numai folosul.şi al
prin râu. La întîiul argumeur
dată

ce atmosfera

sor este bolnavă,
mare,

cel

mai

în care

răspunde: două lucruri ; mai
pe acea catedră un om cum
sale, pericolul:nu mai există
doilea: câ răul se lecueşte
al D-sale, voiu zice câ de în-

acel

nesănătoasă,

solid,

cel

mai

profesor

de

ar

va

fi

el

trăi ca

omul

profe-

cel

mai

învăţat,'el nu va putcă schimbă

- acea atmosferă, şi că lucrurile. chiar cele sănătoase, pe cari
el le va spune de pe catedra sa, au să fie intervertite de
acei cari îl vor ascultă, în cît şi cu un asemenea om re" zultatul va fi tot acelaş ca şi cind pe acea catedră ar.fi
un om puţin serios ca ştiinţăşi ca cugetare. Prin urmare
cînd Statul vede că .orice măsuri -s'ar luă, în condiţiunile

actuale, o. catedră de economie
"de

cît ca

răul

să

se

.politică

lăţească'

din

ce

la. laşi.nu ar face
în

ce

mai

mult

în

contra sa, în' contra existenţei sale; cînd Statul vede că de
s'ar pune pe acea catedră orice profesor, ori cit de bun sau
rău, starea răului de acolo va. fi aceeaş, Statul este dator

a suprimă acea învăţătură

de

acolo,

pînă cînd

starea ac-

tuală în care se află spiritele din acea localitate.se va schimbă. .
În cât priveşte teoria generală emisă de D. Boerescu,
câ răul prin rău se lecueșşte, eu cred căD. „Boerescu,

cum

în momentul cînd a zis aceasta, şi-a adus aminte numai că
este profesor şi şi-a uitat cu totul că D-sa este şi om de
Stat. Un om de Stat nu poate să -crează şi să zică nicio-

dată, că răul într'o
„pe

D.

societate prin râu

Boerescu .să- mi

toria lumei

arate

cînd vre-odată

un

un

se, lecueşte, Desfid

singur exemplu

rău

să se-fi

în.toată is-

remediat “prin

rău, cînd vre-odată abuzul de libertate. să se fi înlăturat

08
prin libertate. Exemplul lui Catilina nu a. împedicat pe
“ Claudiu: de a face ceea ce a făcut, şi fapta lui Catilina a
produs la Romani anarhia generală,și a făcut ca națiunea
speriată să se arunce în braţele unei dictaturi. Un singur
exemplu este în lume, cînd revoluţiunea nu a adus după
sine anarhia şi ca concluziune dictatura; acela ni la dat
Englitera. Dar în capul revoluţiunii aceleiaa fost un Cromcare

wel ; eră Cromwel

D-lui

teoriile

nu aveă

Boerescu,

ci

care, cînd a dizolvat parlamentul englez, a zis că alaturi de
libertate este şi pedeapsa, că alături de libertate “este și
represiunea licenţii. Citiţi discursu lui de atunci, el este un'
|
i
Aa
„monument de cumiaţeni€ politică.

„Este evident, D-lor, că noi nu putem sta indiferenți
Jă ceea ce se petrece în Moldova. Rog pe D. Boerescu ca
să

în “Moldova

meargă

să

studieze bine starea: spiritelor de

acolo şi apoi să-mi spupă, dacă acolo este o descreştere iar
nu o creştere a credințelor. subversive în contra Statului şi
societăţii chiar? Care este datoria Statului în asemenea stare
de

lucruri?

zică .ca

Să

să
fiecare

facă

cum

după

îi place?

. ceea ce se poate
Nu cred ca D-voastră să 'voiţi aceastaTot
„cere este ca Statul, în represiunea sa, să nu treacâm arginile libertăţii fiecărui cetăţean. In ce' trecem noi însă 'de:
aceste margini, cînd zicem că nu voim să avemo catedră

de economie

politică la laşi?

pe I).. Boerescu

să.mi

In nimic. Şi apoi eu aş rugă

arâte pe

numit astăzi profesor.la acea
Boerescu

că. spiritul

omul

catedră.

care

ar putea

Imi poate

acelor şcolari. va .fi

aşa

să

fie

probă D.

de desvoltat,

în cit nu vor luă în adevăratul sens ceea ce le va predă
profesorul lor de economie politică, şi nu vor interverti

adevăratele principii cari li se vor comunică? Aceasta, însă
nimeneanu mi-o poate; probă, şi de aceea sunt convins de
mai înainte că atunci cînd D. Boerescu se va pătrunde de
acest adevăr, D-sa va fi alături cu mine,
cc
Acum,

D.lor,

care

D-voastră

este

calea

ce

trebuie
să

urmăm?

Dacă,

voiţi să introduceţi în mod obligatoriu eco-

nomia polică în materie ce licenţa, ar trebui cel puţin să
drept
de cursul
facut
de acolo,
Lo, cae vor.aa voi
să aa
urmeze
de economie politică, să vie la Bucureşti. “Şi aceasta nu
„cred că va. fi O greutate. pentru diînșii, de oare ce este ştiut
|die lasi. Şi | scolariin

că studenţii din Germania schimbă univers ităţile numai pentru:
ca să asculte pe profesorul cutare. Cu
modul: acesta! veţi

"109 — |
scăpă pe acei nevinovaţi şcolari de a locui într'o atmosferă
putredă. Prin urmăre cred că nici sub punctul de! vedere:
ştiinţific, nici sub punctul de vedere al. datoriei Statului nu
se poate susţine, câ trebue să avem în licee o catedră de
economie politică, Şi rog. pe D. Boerescu să modifice amen- damentul D-sale în sensul ce am avut onoarea să vă spun,
adică să lase enciclopedia dreptului şi cursul de medicină
legală pentru facultatea din laşi şi sa menţină economia

politică numai la facultatea din Bucureşti.
Mai 'am un cuvint şi voiu termină. S'a zis că redac.ţiunea acestui articol, așa cum este, nu ar. fi bună. lată,
.D-lor, ce zice articolul:
|
de
cursun:
aveă
puteă
i
mai
va
drept
de
« Facultatea
ştiinţele de stat, etc.».
Sa zis: va mat putea aveă, pentru că nu şi la laşi,
și la Bucureşti

are

să

fie aceste

cursuri de studiu superior;

"Sa lăsat, e drept, facultate în $ 159 de a alege unde are
să fie; dar legea de faţă în paragrafele ulterioare face alegerea. şi se hotăraşte pentru Bucureşti. Aceasta aveam de zis pentru moment, şi sper că
D. Boerescu va modifică amendamentul D-sale în sensul
„explicaţiunilor ce vam dat.
i
In şedinţele următoare mai vorbesc în aceeaș chestiune deputaţii
G. Brătianu, M. D. Cornea, şi Gr. Ventura. Acestuia din urmă îi răs- :
.
punde în

Şudinţa
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D.P. Pe. Carn, ministru de culte- şi instrucţiune
“publică, D-lor, îmi veţi permite de a răspunde şi eu ciie
va cuvinte la rîndul meu unora din. diatribele cari au fost
îndreptate direct şi personal în contra mea. Răspunsul meu
va ușura cred discuţiunea, şi mă va scuti de a' răspunde
“vre'o dată la acei cari . împărtăşesc ideile D-lui Ventura.
Tărâmul pe cari s'au pus D-lor se imparte în două: o parte
pur personală, şi'o parte politică, deşi chiar aceia are un
caracter personal.

In cît priveşte partea politică, nu voi trata-o de cît
“sub punctul de vedere al punctului atacat în persoana mea ;
căci răspunsul dar de onorabilul nostru: preşedinte al consiliului a tost destul de desluşit, Incep însă cu partea pur
personală. D-lor, am tost acuzat cum că eu sunt nihilist;

— 10.
am fost acuzat că voesc să sfârim familiile; am fost acuzat
cel
că n'am, nici.un soiu de credinţă şi că materiâlismul

mai brut şi cel. mai sec sunt credinţele vieţei mele

şi politice.

D-lor,

ţara. mea.

dacă
poate

a

am

că

ajuns
viaţa

a fi de
mea

două 'ori

atit

private

ministru în

politică
cit şi privată

îmi da un drept la' sprijinul D-voastră, şi că aţi voit să
recunoaşieţi că în timp de zece ani de cind mă. ocup cu
politica în această ţară, am luptat totdeauna cu energie
„pentru interesele marelui partid conservator; şi cind astăzi
vine cineva şi mă acuză că voesc.să răstorn tot ce este
baza unei socieiăţi, îmi permit mai întîi a întreba pe ce

fapte se întemeiază cînd zice aceasta? Şi al doilea, dacă
este permis într'un parlament serios — fâră nici un temeiu,
„făra

nici un fapt, care să vie în sprijinul

acestei acuzaţiuni,—

“să se arunce lucruri pe care nu le pot primi de cit ca
nişte objurgaţiuni parlamentare. Voiţi D-voastră să se contrazică aceste obiceiuri
în această ţară? Bine! Dar eu vă
tog să îmi permiteţi să va spun că nu pot primi lupta pe
acest tărăm. Viaţa mea este cunoscută de toată lumea.
Dacă

am

pe

Dumnezue

pe

buze

sau

ba,

este

indiferent;

dar nu poate să 'mi arate nimeni un singur act al vieţei
mele care ar proba. că ideia marelui Creator
nu este totdeauna intipărită în inima mea (aplauze). Cred că sunt în

dreptul meu să
şi cred

de

răspund acestor acuzaţiuni câ sunt nedrepte;

asemenea.că

motivele

ce împing

pe adversari

sunt

o așa natură, în: cit le putem trata cuo rece nepăsare:
» Sa vorbit, D.lor, de chestiunea Evreilor; s'a zis că

venirea mea

la minister

ar.fi spre

a da

drepturi

politice

Evreilor, D lor; şi ca pubicist şi ca deputat: m'ani pronun„ţat în contra ideei de.a se da drepturi. politice Evreilor ..

(aplauze).

Ca publicist:

probă

scrierile

mele;

ca deputat:

procesele-verbale sunt faţă ca sa vă probeze cari sunt opi-.
niunile mele, şi nu

veţi gasi

un

singur

cuvint; dar

veţi

gasi că am afirmat, că sub punctul de vedere. politic,
nu
sunt de opiniune a se acorda drepturi politice Evreilor.
„Sub punctul de vedere economic, ce am
zis? Voiţi
să -luptaţiCU cu Evreii?:' Munciţi, » SIşi fitiÎţi siguri
sicuri că
DIS
OI
pe
acest
târam
„veţi fi biruitori! lată tărâmul pe care voiesc.
să se -puie
această ţară în faţă cu acel: element care oferă, o recunosc
ŞI eu, o stare anormală.
|
Sa
Ceia ce nu voiesc nici ca deputat,
NICI Ca ministru,
!

1
este:

ca nu prin

măsuri

—
excepţionale
să -voiţi a lovi într'o:

parte a populaţiunii, fără nici -un folos, nici. pentru D stră,
nici pentru

ea.

lată ce. cred

în

aceasta

chestiune şi per-

miteţi'mi să repet că sunt în adevar.
|

Viu acum la partea direcțunii nouă. Acolo s'a zis că
sunt extremă dreaptă ; s'a zis că la laşi nu-este decit o.
luptă între două miasme: miasmele lui Barnuţiu și mias“mele lui Schopenhauer, şi am auzit aplauze la aceste cu- -

vinte, Îi aşi întrebă însă pe cei cari

aplaudau:

cititu-au. ei

"vre-o dată. pe acest Schopenhauer? (răsete). Acest miasm
“Schopenhauer este „cel dintiiu filosof al timpului modern.
Şi voieşte D. Ventura să zică.că nu este acolo la laşi de. cît o luptă între miasmele lui Barnuţiu şi Schopenhauer ?

Apoi este demn,

este

permis să se vorbească întrun

par-

lament astfel de un om, care ori cum îl vom judecă,
sub punctul

de

vedere

umane?

filosofic

Şi apoi

va

răminea o podoabă a

Schopenhauer

nu

a fondat

inteligenţei

o școală poli:

tică; el este un filosof care'şi are teoriile lui ca foţi filosofii.
Nu “împărtâşeşte

ce vă

D.

Ventura

acele

tirăţi pe tărămul acesta? Şi

teorii? Bine,

dar pentru.

pe ce vă bazaţi D-voastră

„ca să ziceţi, că acei cari sunt de şcoala lui Schopenhauer!
-- sunt din extrema dreapta? Cine v'a spus D-voastră câ sunt
_în extrema: dreaptă? Unde aţi văzut D-voastră în viaţa mea
politică că sunt contra libertăţilor? .Voiţi să ştiţi ce combat?
Combat falşul „liberalism, acela care a adus decăderea, nu a

României,

dar a ţărilor

mult mai

puternice de cît Româ-

nia. Şi dacă astăzi Francia se zbuciuma în frâmintări neproducătoare, aceste frămintări nu sunt de cît consecinţa unui
asemenea falş liberalism: Nu veniţi dar să: cereţi dela mine"
„să refac o experienţă pe care a făcur'o alţii” deja.
Eu retrograd? Dar nu sunt unul din acei cari la 11:
Fevruar au contribuit, pentru o mică parte este drept, dar
"în fine care a contribuit a fi o. tribună liberă în această
ţară?: Nu, D-lor, nu este serioasă acuzaţiunea, şi nu va putea

surpa reputaţiunea
Revin
„este

ea.

la

mea.

direcţiunea

Direcţiunea

nu

|
nouă.
este

nouă

D.

Maiorescu

va spus

pentru D-voastră

ce

de aci;

direcţiunea nouă este 'nouă pentru cei de dincolo.
Aci nu vine nimeni să zică.câ dinastia trebuie-răsturnată,

„un

că ţara

Domn

trebuie

nu

va

fi niciodată fericită

dacă, nu von avea

pămintean ; aci nu vine nimeni să zică, că familia

organizată

astfel, precum a fost

în timpii primitivi
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la Greci sau' Romani;
tot

teritoriul

trebuie

nostru

împărţit

urmare,

aci nu vine

nu

formează

între toate

dacă avem

|

|

nimeni care să zică; că
decît

părţile

unager

public, care

român:

Prin

cu noi generalitatea ţării, şi dacă

la poporul

din-

colo de Milcov, Moldova este împărţită în doua tabere, cum
ni se zice că nu avem majoritatea ţărei cu noi, cînd susţinem o luptă pentru ideile ce la D-voastră: sunt general.

minte admise de toată lumea? (aplauze). Cind suntem acuzaţi că noi, reprezentanţii direcţiunei. nouă, nu facem decit
rău

ţărei,

atunci

se

acuză întreaga.majoritate.

a acestei ţări,

sau cel puţin “unanimitatea de aci şi jumătatea de dincolo
„de : Milcov. Prin urmare, această acuzaţiune, ce: ni s'a iîn-

dreptat, nu tinde absolut la nimic.

|

Dacâ

voiţi D-voastră să ajungeţi la un rezultat practic,

atunci puneţi-vă
ca fiecare, om,

pe un alt teren.
are

greşelile -sale;

Recunosc

că un

recunosc

că chiar

guvern,
voind

binele ţării, menţinerea: noastră la -putere nu este poate
oportuna.: Puneţi-vă pe aceşt 'tără şi să discutăm. |
Pentru astă-zi Camera nu va lua în consirderaţiune aceste

„acuzaţiuni nefundate şi nedrepte, şi, permiteţi-mi să zic, puţin

serioase și-cu atit mai puţin serioase, că ele vin din partea
unui Om. care în curs de cinci ani a susţinut acest guvern,
carea fost alături cu mine pe acele bânci, şi care nu afost

niciodată în vreo

dezbinare cu- noi

în

privinţa

principiilor

- generale:
Aa
|
„Nu, D-lor, partidul .conservator este încă acoperămintul
sub care.se adâposteşte ţara aceasta; el nu are nevoe de
reparaţiune, cum o pretinde .D. Ventura ; îi lipseşte însă
ceva: acestui acoperămint, îi lipseşte: o girantă, şi în locul

ei vom

pune pe D, interpelator (aplauze).

| Şedinţa de la 17: Proruarie
|

a

1876

Discuţiunea legei învăţămîntului urmează, si în
vice-pr

"1876;

|

zi

i

eședintele' aminteşte că s'au prezinta
a e ARYA
unui de deputatu
C. Brăiloiu, altul de deputatul M. ui
Cornea și al te Fiate,o
de deputatul B. l.Boeresc
u.

Intervine în discuţiune deputat
ul” G. G. Mei.
tani, căruia deputatul T. Maiorescu îi dă
un răspuns amănunțit.
er
Cum; insă, deputatul B. Boerescu combat
e reforma, învățau
lui
pe care o urmărește proiectul, îi răspun

de:

mur

D. P. P. Carp, ministru de culte

şi instrucţiune
publică.. D-lor, îmi „veţi permite a răspunde
-în scurt:la
lungile observaţiuni ale onor. D. Boer
escu: Mai întîiu iau

act.de declaraţiunea
.

.

|

care

a. făcut-o:

în

privinţa:
o

mea!
-

cum

3
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că-mi recunoaşte lipsa de uri personale.
declaraţie,

lau act de această

dar cu o singură condiţiune, ca: D-sa niciodată să

nu amestece convingerea cu ura şi de cite ori ne vede-că
luptăm pentru o idee, Şi că în lupta aceea lovim pe' indi„vid, să nu ne zică că suntem împinşi de patime personale;
aceasta nu o admit,

şi de aceea rog ca. aceste

acuzaţiuni,

să nu se arunce niciodată nici mie, nici amicilor mei, „căci
nu este exact.
Voiu vorbi în treacăt şi de modul cum crede D. Boe- rescu că trebue apărată. dinastia în ţară. Zice D-lui: dinastia nu s'a atacat; căci nu este un singur romîn care să

“nu fie pentru“ dinastie; ca cum ar zice:

nu este un singur

român care:să nu fie onest 'în ţara aceasta; toţi suntem
nişte îngeri, şi toţi. voim binele: ţării. Ei bine, D-lor, nu
este un mod "de a apără dinastia astfel.

O. voce. Nu

e vorba

de dinastie aici.

D. P. P. Carp, ministru de culte şi - instraoţiune
publică. Vin la cestiune. Imi zice D. Boerescu:- economia

politică este o ştiinţă controversată; dar care
controversată?
“Așa este, în toate ştiinţele
verse. Cînd într'o ştiinţă oarecare ajungem

unor serii de fapte, putem să tragem

știință nu este .
există controla ' cunoştinţa

în mod abstract legi -

generale de o natură diferită ; arupra faptului însă toată
lumea 'e de acord.
Ei bine, în economia politică nu este aşa. Controversă
nu există asupra legilor generale, ci' asupra faptelor însăşi
“din cari are să decurgă pe urmă: teoria. Vedeţi dar o deo:

sebire enormă

care este de natură: a zdruncină. încrederea

“ce avem, în această ştiinţă. Că această - neCunoştinţă: a faptelor este periculoasă o zice' D. Boerescu. singur” şi ne-a
citat ca exemplu Spania. ”,

Dar cereţi

D-voastră de la mine cu acest

argurnezit

să supui ţara mea la pericolele prin cari a trecut Spania?
(Aplauze) Pentru'că Spania este ruinată din cauza aceasta,

"D-voastră faceţi apel la mine, ca şi eu: să supun ţara mea
să. treacă 'prin acelaş pericol? Apoi unde” este logica argumentelor. D-voastră ?
Mai zice D-sa, că cursul dreptului administrativ tratează
mai mult despre - politică de cît economia politică, şi ar fi

„prin

urmare

mai primejdios. Nu: este tocmai aşa, câci ceea

„ce este periculos în'politică, nu este partea pur politică, ci
partea socială, care: este de domeniul «conomiei politice.
CLI7

II

|

|

8.

.

.

4

—

De aceea susţinem că ea trebuie încredinţată întîiu unor
"oameni maturi, şi al doilea trebuie predată
unor spirite mai
mature.

D-voastră aveţi

ştiinţele

de stat pentru doctorat,

şi

totodată trageţi din jurul economiei - politice tocmai acele
ştiinţe ce o complectează. şi o fac să o înţelegeţi bine. In
adevăr,
nanţe

dacă
şi de

nu cunoaşteţi
drept

celelalte

administrativ,

„ merateîn lege pentru doctorat,
nu 'veţi înţelege

„

şi

materii
toate

de Star,

cele

ce

de fi-

sunt enu-

D.v. niciodată şi niciodată

ce este adevărata

economie

politică.

:Economia politică:am învăţat-o şi eu şi D. Boerescu;

dar am înţeles-o cind? Cind am ajuns în maturitate,
„ne-am ocupat cu afacerile Statului:
atunci numai am

cînd
înţe-

les adevărata. ei valoare, greutatea ei (aprobări).
Este. adevărat că toate teoriile în fine sunt posibile;

este adevărat că în mod

“care să nu se traducă

în

absolut

nu este

realitate;

nici un lucru

însă'sunt

momente

de

acelea în cari societatea are drept, din spirit de conservăţiune, a pune o piedică teorielor contrarie.
Legea creştină, — şi cine
nu este convins, astăzi despre!
adevărul legei creştine? Legea creştină a fost aceea care
a distrus

imperiul

roman

şi

civilizaţiunea
sa

care

într'un

„spaţiu de ro secole a făcur fericirea unei lumi întregi; şi
cine este acela care ar acuza lumea antică că s'a opus
lăţirei acestei legi ? Aşa şi la noi poate că teoriile fracţiunei
să fie bune în. alte timpuri şi în alte' locuri; pentru astăzi
însă, şi.la locul acesta, ele-sunt subversive, şi instinctul
de conservaţiune mă

împinge a nu le primi, ci a le combate.

Să nu-mi vorbiţi aci despre idei abstracte, cari sunt
bune a fi emise de pe catedră, dar care pentru realitatea
lucrurilor

nu

au o

valoare

absolută

;

căci, atunci

vă voiu

zice că nu înțelegeţi ceea ce este o adevărată "organizare
socială.

|

De

Sa

„Prin urmare, D-lor, să lăsăm la o parte teoriile cu
totul abstracte. Am zis şi vă repet: Noi ne găsim în faţa
unei situaţiuni

care

are

dreptul

la

premeditarea

Dv.şi

în

care Statul nu se poate desinteresă, cum cere D. B; Boerescu,
i
V'am zis că, economia politică find legată cu ştiinţele

„înalte de Stat, ea nu trebuie luată din acest cerc ce o complectează. - Şi: cînd D. Boerescu:a făcut apel la
părinţii
noştri, cari au zisun cuvânt foarte adânc că economia
politică este îndeplinirea dreptului,

D-sa nu a avut dreptate
cită acest cuvânt al părinţilor noştri, căci acest cuvânt este. îna

— 115—,

”

favoarea mea Ei aveau instinctul lucrurilor; darse vede că în D.
„ Boerescu teoria ori alte cauze au distrus acest corolar ne„cesar al fie căreia. activităţi.
:
Ni se mai aduce acuzare că voim a dărima ştiinţa; cănu

voim a introduce o catedră Dar ştiinţa, ca să întrebuinţez.
"un .cuvânt al lui Shakspeare, ştiinţa merge singură? Ştiinţa
mânîncă ? Ştiinţa bea? Zas/ vaut V'homme, tant vaut
“ chose! Şi oare cind veniţi de -vorbiţi în n imele ştiinţei

da
şi

o încredinţaţi în minele unui ignorant, ce faceţi decît tocmai :,
a darima ştiinţa ?
|
D. B. Boerescu. Nu cere nimeni aceasta. Concurs!
_.
DD. B.P. Carp, ministru de culte! şi instrucţiune
publică. Concurs? Dar nu aveţi exemplu de concurs, unde

'S'au admis

concurenţi care s'au înţeles

de mai

înainte şi

au învăţat pe de a rostul materia asupra careia era să
- dea concurs. Au eşit brilianţi la concurs, fără să ştie ceva !
Nu vă pot spune numele aci; dar dacă voiţi, putem trece dincolo “în camera de alături ca să vă spun, Prin urmare nu
_maiziceţi conturs.

|

-D. B, Boerestu. Eu primesc şi concurs.
D. P.P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune
publică. D.lor, va rog un lucru. Să nu credeţi că este o
ură” personală ; să credeţi că ştinţa economiei politice, astfel

cum. propunem

noi, este la locul său,

alte ştiinţe de Stat cu care se află
Economia politică se va predă la

„. numai

pentru

încunjurată de

universitatea. din Bucureşti,

solut - obligatorie. În cât cum, vedeţi
mâne numai pentru : Bucureşti, fiind
cursul de doctorat,: acolo acest curs
rămîne absolut necesarie, obligatorie

cele

într'o strinsă legătură.
cursul de doctorat şi

şi aceasta

ab-

economia politică ră-că pentru laşi nu avem
nu se înființează. Aci
după art. 174 din lege,

dacă veţi votă această lege; “daca nu, se. înţelege că o să
rămână

cum

este

D. 1. Agarici. La Cernăuţi este!.
D. P. P. Carp, ministru. de culte
publică.

_-D.

Maiorescu,

_puns,
D.

Agaria

D.

tot întrerupe.

asemenea

întrerupea.

şi “instrucţiune

Adineaori,

D.

când

Maiorescu

vorbea

i-a răs-.

zicându'i câ nu este competinte. D. Agarici s'a măniat.

Agarici

mă

întrerupe

şi pe mine.

Eu

nui

răspund

ca

Sper că nu
D. Maiorescu. Eu îi voiu zice: eşti competinte
.
te vei i mâhni.

pe

D.1. Agarici. “Dâcă nu eră şcoala din
picior nici D-ta, nici D. Maiorescu.

D.P.

P.

Carp, ministru

publică. Dacă este așa, mă

am

învăţat

cari

trebuie să decline competinţa

„„*

Dilor, nu desfinţam

erai
|

de culte şi instrncţiune

rog să

ceva, -şi aceia

laşi, nu

nu uitaţi ca în acea şcoală

nu

au

acelor

învăţat

cari au

nimic

invăţat

nu

ceva.

absolut nlmic. Insă nu dau o ca-

„tedră'ce nu produce un bine pentru ştiinţă, dau catedră pentru

* doctorat la Bucureşti;
nu
Aceasta este adevărat.

o

D 1. Agarici. Ţara:dă;

nici nu

dau

D-ta

pentru
a

licenţă la Iaşi.

nici nu poţi

să o ei,

poţi să o dai (sgomot).

D. P. P. Carp, ministru de culte şi insrruoţiune
publică. D-lor, după cele ce am ; zis' cred că am' pus în
„evidenţă

care

este

părerea

guvernului

în: această

materie,

Eu vă rog să nu primiţi amendamentul D-lui Boerescu,
ci să primiţi amendamentul D lui. Cornea, pentru că el.satisface toate. cerinţele ştiinţei, cu toate cele ce s'au zis în
contra acestei idei de D. B. Boerescu, care în numele unei
_ştiinţe imaginare nu, face -de cit să susţie nişte interese, ce

pu au nici un drept la _consideraţiunea
.

noastră.

" Adunarea a! adoptat cu 4]. contra 3% Voturi amendamentul propus de “deputatul B. „Boerescu,
ME
-

ASUPRA UNUI PROIECT DE. ÎMPRUMUT .
„

Sedimfa Camerei dela 26 Froruarie

7876 ă

In şedinţa Adunărei deputaţilor dela 25 Februarie 1876 deputatul .
_B. Boerescu a combătut legea pentru regularea deficitului prezintată
"de minisirul de finanţe Strat, spunând între altele,că acesta împreună
cu ministrul Carp fac ca ministrul președinte Lascar, Catargiu să-şi renege trecutul.
.

D. P. P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune
publică. Cer cuvintul:
„D. Preşedinte. Voiţi să vorbiţi înaintea D-lui Maiorescu? .
....
i.
D. B.P: Carp, ministru de culte şi instrucțiune

“publică.

Da, pentru că este cam greu a vorbi după Dinu .

_ Maiorescu:
:
|
D. Preşedinte. “Atunci aveţi cuvintul
D. P. P. Carp, ministru de culte şi instrucțiune
publică. D-lor, vă rog să mă iertaţi dacă iau: cuvintul
spre a mai prelungi o “discuţiune care : continuă: de patru
zile; însă sunt obligat a face aceasta, pentru că onor. D-nu
. Boerescu eri a zis că de:la venirea mea şi a' D-lui Strat

la minister; s'a modificat sistemul guvernului şi 'că noi ca

nişte sirene ademenitoare am 'voi să aducem
„targi pe un prăvâliş periculos.

pe D-nu: Ca-

D: B. Boerescu. Cer cuvintul.
D. P. P. Carp, ministrul de culte şi instrucţiune
publică. Dacă am înţeles bine, argumentarea D-sale se

„poate

reduce

la trei puncte

esenţiale;

1) O chestiune - de sistem financiar; 2) la .«o chestiune

"de aplicaţiune financiară, .şi al
credere generală 'în politica cea

guvernul. de la venirea

3) la o chestiune de înnouă pe care o urmează

noastră la' putere. Îmi veţi permite

dar a elucidă aceste trei puncte: Deși D-nu Boerescu nu
a urmat în mod sistematic cu desvoltarea lor, deşi aceste
,

ue
puncte se împleticeau în toată cuvîntarea
lui, însă. pentru
că D-nu Boerescu a început a zice că nu cautăla cifre, ci
se uită numai

la sistemul

prin noul element
: D-sa, repetând

financiar

o frasă a D-lui

voiu

este

frumoasă; însă,

nimic.

cînd

o

este.

azi introdus

începe cu sistemul.

Cantacuzino,

am înlocuit sistemul economielor
- semnează

care

al cabinetului,

prin

traducem

D-nu Boerescu

a zis că noi

împrumuturi. .Frasa
în

fapt,

ea

zice să acoperim

nu

în-

deficitul

anului 1875 şi 1876 cu economii.. Economii asupra ce?
Asupra anului 1875? Apoi. exerciţiul anului 1875
: este în“Chis. Asupra anului 1876? Atunci va. să zică ca să aco- perim deficitul a doi âni cu economii facute numai asupra

unui "buget.
buget

de

Apoi

vam

95. milioane,

făcut

deja

scăzind

46

acest calcul:

dintr'un

milioane anuităţi, rămîn

51 milioane în cazul cel mai bun. Apoi, dacă asupra acestei cifre am face o economie de 24 miloane, ar rămine
bugetul numai cu 27 milioane. Intreb dacă este serios de
a cere o reducţiune aşa de mare din bugetul anului 1876?
Prin urmare, sistemul D-lui Boerescu, cînd ajunge a nu mai

fi o frâsă goală şi a: se traduce în fapt, este un sistem imposibil, fiind că nu se pcate admite că cu 27 milioane am
putea să mergem
înainte.
a
i
„Aşa

dar,

dacă

nu

putem

face

această

economie,

este.

evident că o parte din acest deficit, fie evaluat la 24
milioane, cum au zis D-nu Cantacuzino şi: D-nu Strat, fie
la 20 milioane, cum zicea D-nu
Mavrogheni, are să se

acopere prin
. ceva, şi, pentru acoperirea deficitelor nu sunt
de cît două mijloace, afară de împrumut, mijlocul econo-.
mielor şi. crearea de noi resurse. Acum vedeţi D-v.:în
ce contradiţiune

de

astăzi

cu

se

pune. D-nu

Boerescu,

în: o piniunea

ceea

ce a rostit

cu

au şi ele marginea

lor, şi acea

margine este evident

sa

ocasiunea

discursului

că

economiile

Tronului... Atuncia D-sa a susţinut ca şi noi,

mo-

mentul în care economia aduce desorganizarea. Rămînea
crearea de resurse, Dar cum cere D-nu Boerescu
de la

D-nu Strat, 'ca în opt zile să creeze noi resurse,
pe. cind
“predecesorul D-sale nu le-a. putut creă într'un -an
ŞI
jumătate, el care cunoştea deficitul tot aşa .de bine ca şi D-nu

Strat, aceasta 'o putem probă cu acte; şi cind zic
că cereţi
creare
D-v

de resurse

cereţi ca

în opt

D-nu

zile, aceasta

Strat să vină
>

-o

deduc de acolo, că N

cu. bugetul

ânului

1877.

49

Apoi pe. deoparte
cereţi

—

ne cereți economii, şi, pe de. altă parte -

să venim cu bugetul pe 1877. Nu putem zice că nu vom face economii; aceasta este.

„ceva pozitiv; însă trebuie să creăm şi noui resurse, pentru
că altfel nu

veţi

puteă

eşi

din

situaţiunea

aceasta . finan-

ciară. Insă, D.lor, pentru
a creă noui resurse, trehuie o .mo_

dificare radicală a' unor părţi din organizaţiunea ţării, şi nu
„puteţi pretinde ca în curs de opt zile să facem o organi- . .
zaţiune radicală, să
ce na făcut. intr? un

facem într'un timp aşa de scurt, ceea
timp de 18 luni D-nu Cantacuzino.

O 'regret și: eu împreună

cu Dv.

dar,

repet,

nu este

vina noastră. Noi nu suntem miniştri ai împrumuturilor, precum nu aţi fost D-v. miniştri ai economiilor; dar noi suntem
din nenorocire .lichidatorii unei situaţiuni care a provenit
în parte din împrejurări neatîrnate de voinţa omului, . dar
în parte din incuria predecesorilor D-lui Strat. Prin urmare,
D-lor, unde vedeţi D-v. culpa noastră? Noi am găsit o si-

tuaţiune unde există un deficit asupra unui exerciţiu, în care
economiile

mai

nu sunt cu putinţă,

şi pe cari le vom

dis-

cută mai în urmă, şi vă cerem mijloace de a satisface trebuinţele Statului. Şi D-v., în loc să ne daţi mijloace, ne aminaţi
la economii pe care le ştiţi.că în momentul de faţă şi în
împrejurările actuale sunt imposibile. Prin urmare, aceasta

nu este decît un mijloc de a ne zice: nu aveţi încrederea
D'lui Boerescu şi a tutulor acelora cari combat proiectul. „Aceasta, D-lor, se poate zice cu alte argumente, nu
cu argumente de acelea pe cari le aduceţi D-v.; şi D-v: dacă

„aţi fi în locul nostru, nu a-ţi puteă să faceţi altfel. "Ar fii bine să
se introducă odată în ţara aceasta ca ministerele să nu se răstoarne de cît asupra unor idei la a căror aplicare să fie obligaţi

acei ce. răstoarnă;

niciodată

însă

să

nu

se răstoarne

un minister pe nişte cerinţe pe cari suntem siguri de mai
. înainte că nimeni nu le poate înfăptui. Știu: foarte bine că
D-nu Boerescu, viind la putere, are să facă tot ceea ce facem
noi; are să ceară şi D.nealui, nu să se acopere deficitul prin.

economii, ci tot prin: împrumut; dar atunci. are să zică:
ce-mi pasă, /2 four est faif. (Aplauze).
D. B. Boerescu. Judecaţi lumea după D-voastră. ,
D. P. P. Carp, ministrul de culte şi instrucțiune |

publică.

D-le Boerescu,

vă adresaţi

la o rea adresă. Eu în -.

timp de cinci ani am susţinut guvernul fâră a aveâ nici oaspiraţiune de a veni i la minister, am combătut ministerul -

|
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D-lui Brătianu,

=

ministerele Gogălniceanu şi loan Ghika,

dar

nu am combătut niciodată:un minister conservator; D-v:
însă aţi combătut şi ministerul D-lui lepureanu, care eră

conservator,şi de cînd D-v. aţi eşit din minister, a-ţi început
„să combateţi acest guvern, care este, şi el un guvern con-:
servator.

.

a

D.'B. Boerescu.

ţinut doi ani. .

ae

Mai înainte de a

fi ministru

DE

lam sus:

D. P. P. Carp, ministrul de culte şi instrucţiune
publică. Pentru că atunci aveaţi speranţe pe cari astăzi nu,
„le mai puteţi aveă.
|
|
|
"
„ D. preşedinte. D-le Boerescu, vă rog nu mai întrerupeţi.
_D.

B. Boerescu.

Intrerup

cînd

D. P. P. Carp, ministrul
publică.

Eu

permit

D-lui

deosebire între mine şi D-sa
Am'vorbit
pînă

aci,

trebuie.

culte şi instrucţiune

Boerescu să mă

voi. Cu cit va da D-lui un rău
_

de

întrerupă

(aplauze)..

D-lor,

cît va .

exemplu, cu atita va fi o
de

Sa

chestiunea

pur

teore-

“tică a bugetului, şi v'am dovedit că noi nu suntem miniştri ai împrumuturilor, ci suntem. miniştri economiilor, şi
vă promitem să facem acele economii ; însă numai acele
economii cari -nu vor face să sutere întru nimic serviciile
„Statului, şi să se zdruncine întrun mod real acele servicii.
Şi repet că aceste economii nu se pot face în 24 de ore.
Vă rog să nu cereți dela: noi, ceeace nu este cu putinţă
să facă nimeni.
|
|
.
|
Viu acum la partea. politico-financiară, şi acum mă
întreb: pentru ce D-nu Boerescu a atacat o chestiune care
nu: eră în discuţiune? Pentru ce a atacat propunerea D.lui
Strat, care s'a modificat pe urmă de comitetul delegaților,

şi la care modificare a uderat
şi: guvernul? Guvernul aderind la modificările majorităţii comitetului, aceasta :a devenit acum opiniunea guvernului, şi pe: aceasta trebuiăsă o
atace D. Boerescu; dar D sa a crezut că face un mare act
de

teorie . financiară, acuzind

pe

D-unu Strat

de

o

erezie

fi-:

nanciară, D.nealui zice: este o erezie financiară de a veni
cu două feluri de împrumuturi, unul cu rentă pentru Stat,

îrezia? Nu vede Pisa că tonleauisa nai Pine), ande aste

«
intre oamenii financiari
s'a făcut o deosebire între împrum
utul făcut pentru Stat și
între acela făcut pentru drumurile de fier, chiar
atunci cînd
ele se fac de către Sirat.
a

a

=

Imprumutul pentru drumul de fier este
«
totdeauna amo:
tizabil, pe cînd împrumutul pentru Star este cu totul altfel
De aceea s'a întîmplat foarte bine tocmai în momentul
faţă ca să vie cu un împrumut pentru drumul de fier

garanţie, şi totdeodată

cu un

împrumut cu

de.
cu

rentă pentru

Stat; şi dacă voiţi, vă pot da exemple că această mare:
erezie s'a făcut şi în alte ţări.
„ D-v.. ziceţi că unde am mai auzit un Împrumut de rentă
cu garanţie
Apoi, dacă. voiţi să ştiţi, s'a fâcut de! către .
Austria între 1864 şi 1868, nu ştiu anume anul, cu ga:
ranţie specială..
Pentru ce veniţi D-v. dar să anunțați asemenea cuvinte,

că ceeace vă pretindem noi este o erezie, un lucru nepomenit şi neauzit? Apoi, dacă este să zicem numai aşă lesne.
«erezie», atunci
financiar, un

în modul

mare om de

cel mai uşor suntem
Stat,

etc;; tranșăm

un mare om
toate

chestiu:

nele. Dar nu v'ați gindit că se poate găsi cineva care să
vă poată 'demonstră eroarea, şi atunci ce rămîne? Nu ră-

“mine alt nimic decit poziţiunea uhui om. care afirmă în necunoştinţă 'de cauză. (Aplauze).
Prin

urmare,

D.-lor,

deşi

guvernul

a. părăsit

primele

sale proiecte şi s'a unit în parte cu ideile comisiunei, nu
se poate susține nici sub punctul de vedere teoretic, nici
sub punctul

de vedere

practic, că

vam

propus

ceva

care

nu ar fi bazat pe nicio ştiinţă, pe nici o practică.
î
„O a doua idee practică— căci D. Boerescu a tratat
chestiunea sub toate punctele de vedere — este aceasta:
„Ne zice: vă dăm împrumutul de: 42 milioane, însă numai

pe curs de gr 0/,. Ei „bine, să lăsăm

toate

vechemenţele ;

fac apel la D.: Boerescu, să ne spuie dacă în momentul
actual se poate face împrumutul cu 91 cu dobinda de 7%/p?..

Evident.că
face,

nu.

şi eră bine

Acest
să

nu

împrumut nici

atunci

să fi putut face;

căci

fericire pentru'această ţară, dacă nu se emitea
şi această părere nu. 0 am de astăzi.

„Cînd

s'a discutat

nu sa

putut

ar fi fost

o

renta cu 65,

în secţiuni în privinţa imprumutului

cu rentă, dacă este bine ca el să se facă. în înăuntrul ţărei
sau în streinătate, m'am pronunţat în contra idei de a da împrumutul cu rentă în streinătate,. şi fac apel la D. St.
loanide şi D. Cantacuzino, membrii secţiunei, să vă spună,
că în discuţiunea ce am avut'o in privinţa .aceasta, chiar:
de pe atunci ziceam că veţi face o mare „greşeală, dacă veţi

.

=
cu

da împrumutul
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rentă “în

veţi

dovedeşte de cit că acei

65? Nu

dovedeşte

Ce

65,

nu

ce ziceam

Ceea

pus ca bază a creditului

Ia adevăr, ce s'a făcut? Sa

nostru

pentrucă

străinătate,

creditul: nostru.

aveă nici o bază pentru
atunci, s'a realizat.

„ce au luat ă forfait, s'au înşelat. Şi cînd s'a emis împru:
- mutul, publicul nu voia să ia renta cu 65. "Ce se întîmplă ?
Că pe deoparte.am avut pretenţiuni inai mari de cit acelea
ce le puteam aveă, şi pe dealtă parte că publicul străin,
ne putind 'să ia nouile ' noastre titluri, nu aveam: o bază
scrisă pentru cteditul nostru, în cit. astăzi ştim - care este
creditului

băza

necunoştință

nostru.

renta

Astăzi cu

este adevărata

în' absolută

suntem

la noi nu poate zice, care

de cauză, şi nimeni

bază a creditului. Rămine cel vechiu ? Acesta

numai este. Cel.nou 'de 65? nu este nimic absolut alta
decit o rea speculaţiune. Şi cînd veniţi să impuneţi un lucru
căci

de notorietate. publică.

este

care

o

este

Ar

|
cauză

să

că.

dovadă

s'au inşelat cei ce au făcut împrumutul cu 65, cu
ne puneţi în imposibilitate de a face imprumut.

această
.

fi fost mult mai corect dacă D.v. faceaţi aşa : eu din:
de. încredere, refuz împrumutul acestui minister, şi cer

vie la guvern cei cari-mi inspiră mai multă încredere,
Nu voiu mai, trată punctul incidental al chestiunei Zarifi.

Aceea este o chestiune pe. care. o cunoaște D. Boerescu,
Eră cine-va în ţară care nu aveă drepul de a spune ceva

asupra chestiunei Zarifi; :D. Boerescu îl cunoaşte mai bine.
D.. Boerescu cunoaște împrejurările acelui imprumut şi
ştie pentru ce şi cum sa făcut: atunci.
Aceste insinuațiuni au loc în jurnalele <opoziții, Acolo
se pot zice şi vrute şi nevrute. Aş dori însă ca cel puţin,

cei. ce cunosc lucrurile, să nu facă acuzaţiuni pe care le ştiu”

a priori” nedrepte ; ; căci atunci 'vă întreb: în ochii celui'ce
ştie înprejurarea, ce autoritate morală poate aveă acuza:
ţiunea, D-lui Boerescu?
D.

B.

Boerescu,

Am

aflat

de

el

gazete

pria:

ca

şi

D.ta (intreruperi).
D. P. P. Carp, ministru
"publică. Nu este adevărat; am
|
cea

D. B. Boerescu.
mai formală;

Eşti

rău

de culte şi instrucţiune
martori şi voiu- probă.

informat!

Dau

desminţirea

D. P. P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune

publică.

Intre

desminţirea

mea, cred că a mea

D-lui

Boerescu

va prevala.! (Aplauze).

şi. desminţirea

—

D, B.

Boerescu.
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Ştiţi prea multe;

camaraderia vă face

„ca să vorbiţi aşa de presumpţios:
„D. P. P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune
publică. Faci

mereu

chestiuni personale.

- D. B. Boerescu. Eu n'am. facut . chestiune personală,
de ce nu-mi urmaţi exemplul.
_D. P. P' Carp, ministru de culte şi instrucţiune

publică. Fac

chestiune

fac la adresa

noastră

personală? Cind de patru
de cit insinuaţiunile

cele

zile nu se .

mai

prefide, .

_D-w.

voiţi să încrucișăm braţele şi să tăcem?
D. B. Boerescu. N'am fâcut eu chestiune personala.
D.P.P. Carp, ministru de culte şi instrucţiune.
publică. Dar ce ai zis alta, de cît ai insinuat: din nou, ceea
ce s'a zis şi de alţii, că noi n'am venit de cit a face îm-

prumuturi care nu sunt în interesul Statului? Ce va să zică
aceasta,

decitcă

D.

gheşefturi ? .D.B. Boerescu.

Strat şi noi n'am

Nam. zis'o eu

_D. Preşedinte. Numai

venit

decit să facem

-

(sgomot).

întrerupeţi,

vă rog.

D. P. P.- Carp, ministrul e culte şi iustraoţiune
publică. Puteţi da multe brevete, dar niciodată nu veţi puteă
„da brevete de onorabilitate, chiar” cînd veţi aveă alături cu

D-v: autoritatea morală a D-lui Boliac. (aplauze).
»
DD, B. Boereseu. Autoritatea morală” nu va fi alături
„cu: D-ta şi D. Strat.
Faceţi mereu personalităţi;

acestea

dovedeşte

slăbi

ciunea în care vă aflaţi (sgomot).
D. Preşedinte. Nu mai întrerupeţi, D-le Boerescu.
D.

Cesar

Boliac. Cer

şi eu

cuvintul, fiindca

este o

"chestiune personală.
D..P. P. Carp, ministrul: de culte şi instrucţiune
publică. Procesele-verbale sunt :faţă,—şi fac apel la: toţi
D-voastră, dacă noi am ridicat vre-o chestiune personală.

-D. B. Boerescu. Necontenit.
D. P. P. Carp, ministrul de culte
publică.

Cind

însă suntem

atacați,

şi instcucţiune

voiţi ca noi ză nu

răs-

_'-pundem, absolut nimic?: Recunosc că un ministru trebuie să
vorbească

totdeauna

liniştit; .însă sunt chestiuni în cari nu

„putem da deoparte chestiunea personală. Nu noi am dat
exemple de personalităţi. D v. ne-aţi tîrit pe acest tărîm, şi
nu puteţi cere dela noi, ca să nu respingem cu toată indig„națiunea nişte, insinuaţiuni ce nu sunt la locul lor (aplauze).

|
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luă procesele- verbale ca să vă convingeţi.

Puteţi

D. B. Boerescu.

Aceasta

dovedeşte

slăbiciunea

D-v.

D. P. P. Carp, ministrul de culte şi instrucţiune
publică. Slăbiciunea “noastră ca' guvern seva dovedi pe.
urmă care este. Slabiciunea noastră ca persoane aceasta nu

- se discută astăzi. Vav veni timpul cînd vom

|

discută

şi aceasta.

Întreruperi),
Am mîntuit şi cu partea practică. a sistemei financiare şi
cu.cea personală. pusă. înainte de D.. Boerescu; căci m'am

pe toţi în cunoştinţă de cauză. Viu acum la

silit să vă “pun

de

„chestiunea

de

atinsă

chestiune

încredere,

D-sa intrun

mod incidental,. zicînd că D-sa nu. încredinţeaza guvernului
actual contractarea unui împrumut şi. cere ca sa vină înaintea
Adunărei din nou, ca adunarea să trateze ea despre acest

împrumut.
Părerea. mea

în această privinţă

este dejă cunoscută de

D-v. Am susţinut cu ocaziunea discuţiunei concesiunei Crawley că

nu admit

licitaţiune în' Adunare.

D. B.-Boerescu. N'am zis-o. eu aceasta.
D.P. Pe. Carp, ministrul de culte şi instzacţiune
publică. Sub nici un cuvint şi nici într'un' caz nu admit
aceasta. Şi chiar admiţind. D-lor, dacă se poate bănui ci-.

neva cu afaceri de asemenea natură, prefer ca bânuiala să
cază pe un ministru decit pe o: Adunare întreagă (aplauze).
„

Atunci

cînd

cade pe un ministru, ţara îşi declină respon= -

sabilitatea, zicînd: aceasta a făcuto un om în care aveam
încredere, dar m'am Înşelat ; cnd însă cade asupra întregei

Adunări,

atunci nu.mai puteţi D-v.

izolă „chestiunea de ni-

velul

moral al întregei ţări.
Pentru mine, D.lor, dacă este să fiu obligat a face un.
imprumut, şi am: alternativa de a-l face cu o Cameră sau

cu “uri singur om,
nu

cază

asupra

prefer să-l dau

Camerei-o

bănuială,

asupra acelui
cum

că

om,

ca să

se întîmplă

aici

ceea ce s'a întîmplat îîn America, unde; toate afacerile de bani. .
se tratează în Camera şi se rezolvă nu prin darea, ci
prin predarea de voturi, câo marfa vindută de mai înairte.
Aceasta aveam. de zis şi nu am în afaceri. de asemenea na:
tură nimic, dar absolut nimic nici de aranjat, nici de schimbat:
"Au mai vorbit asupra proiectului de îm
„rescu, B. Boerescu, D. Ghica ministru 'de prumut deputaţii: scai
consiliului Lascar Catargi sii delegt după șase zile de esa ersie
dintele

volează
conlra). I paoicetele

majorităţii
J
ți

delegsaţilor, (8 Voturi

a

au fost pentru, 32

ASUPRA UNEI MOTIUNI DE ÎNCREDERE"
Şedinţade da 19

Aprilte 1876
4

„Noul minister era format din. Generalul IL. Em. Florescu, preşedinte al consiliului, ministru de războiu și ad-interin la interne, Generalul Chr. Tell. ministrul financelor, P. Vioreanu, ministrul justiţiei,
Cornea, ministrul afacerilor străine, Al. Orăscu, ministrul cultelor.și
“ imstrucţiunei publice, Generalul
. T. Gherghel, ministrul agriculturei,
comerciului și al lucrărilor publice. Deputatul C. Văleanu, întrebare despre imprejurările cari au mobvat formarea noului minister, căruia, ii a
răspuns preşedintele” consiliului. In urmă deputaţii Al Lupescu, B. Boe" rescu, IL. Pală, Cesar Boliac și G. Meitani au prepus o moţiune de incredere în minister, care ar reprezinta principiile conservatoare. Au luat
-- parte la discuţiunea acestei prepuneri deputaţii A. Lupescu, G. Manu,
A. Lahovary și
"
.
-

__"DP.P.

— -

!

Carp. Pină acum, D-lor, nu s'a pus chestiunea .

au zis
pe adevăratul. ei tărim; unii din D-nii preopiuenţi
„că ar fi un act revoluţionăr, de a se cereîn momentul ac-:
„tual încrederea Camerei de către guvern; alţii că, votindu-i
încrederea, am face un act de înalt patriotism. Eu cred că
mar fi bine-să exagerăm chestiuni de asemenea natură,ci
să discutăm cu sînge rece chestiunea constituţională, atit
în teorie cit şi în aplicâţiune. În asemenea privință explicaţiunile date deD. general Florescu sunt juste. Este evident că Măria Sa are dreptul de a refuză încrederea. sa
unui cabinet, căci sunt trei factori în ţară cari contribue

cabinetului: Senatul, Camera şi Măria Sa. Ceva la formanea

mai mult, Constituţiunea recunoaşte Măriei Sale nu numai
“ dreptul de a numi guvernul, dar și dreptul de a aveă o

înriurire în formarea cabinetului. Un 'om. politic care nu a

ştiut să cîştige pe lingă încrederea ţării şi increderea Su- .
veranului, nu poate, după Constituţiune să pretindă la gu-.

vern, și nu cred că

“asupra

acestui

e nevoea

punct. Insă,

intră în mai multe amănunte

Domnilor, eu

am fost -totdeauna :

196
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de: opiune, că esenţa ruagiului constituţional este domnirea
„partidelor, şi nu voi susţine de cît ministere de partid.
Acum naşte întrebarea: guvernul actual este el reprela .
zentatul partidului conservator? Acest partid. la adus
“putere? Eu cred că cu “greu sar puteă susţine aceasta,
pentru că. cabinetul care se adusese la putere de partidul con-servator a căzut, şi nu partidul conservator legalmente conla formarea

a contribuit

stituit

de astăzi. Cind

cabinetului

însă vine un guvern, care nare petru dinsul prezumţiunea
că reprezintă partidul conservator, trebue oare .noi a priori
Eu zic că nu. Pentru a
să-i dâm un vot de încredere?.
ne pronunţă

întrun

fel sau altul,

trebuie să aşteptăm fapte.

pui în ipoteza cea mai favorabilă cabinetului actual,

- Eu-mă

căci dacă ar. fi contrariu partidului conservator, atuncea

desaprobă

de la

început.

Fără

să merg

aș

însă pină acolo,

nu pot 'să i-o dau pină ce nu voi vedeă faptele, şi iată
cuvîntul pentru care mă simt obligat să-iau această atitudine.

Să: luăm personalul aceastui minister, Am încrederea,
în general Forescu şi D. Cornea; dar pe D-nii. Ghergheli și Vioreanu

nu-i

cunosc;

cit pentru

găsesc în' domniile lor doi

D-nul Tell

adversari.

Acum,.

şi Orăscu,:

deşi am

în-

credere în doi, ceilalți doi îmi sunt adversari; rămîne a se
şti, cu cine au să fie D-nul Ghergeli şi D. Vioreanu, cu D.Flo-

'rescu sau cu D. Tell şi Orăscu? Pentru aceea trebue să aştep- :
tăm, să vedem faptele, ca să se ştie de ce priincipiu are a fi
călăuzit acest

minister.

punctul:de

Sub

nimeni nu va puteă contestă justiţia acelor
adică că, pentru azi ne este imposibil
asupra

încrederei

sau

ca să ne aducă mai

vedere

arătate
mine;
pronunţă
a ne de

neincrederei,. ci trebuie

întiiu cevă fapte, ' din

| dacă trebuie săi arătăm
D-lor, aceasta este teorie

al teoriei,

să

care

aşteptăm

sâ vedem

încredere . sau. neîncredere. Dar,
şi vin acum la aplicaţiune.. La

aplicaţiune ni sa zis adineori de D. Lahovari,. că nu ştim
„ce va face Măria Sa şi Senatul. Este evident că nu ştim,
însă

nu putem,

ci trebuie

în politică, să mergem

în perpetuă

să tragem din oare care prezumţiuni,

conducătoare...

logice ce vă vor servi de busolă

neştiinţă,

consecinţe

a, apesi nel tree Dlui Lupescu mu dice a de si
mentele

opuse,

da
e
trebuie să dâm

ul. conservator. cu
increderea. ca.o arm

i în mîna gener alului Florescu,
-ternică
Dacă

este așa,

eu aşi rugă

pe

D.

pentru,

Florescu

a puteă
să

ele-

â pu:
birui,

se re tragă
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şi să

vină

un

alt guvern

în adevăr

conservator, şi

acelui

guvern să îi dăm această armă puternică, ca să se lupte.
Şi cred D-lor că nu priveşte pe nimeni, cînd susţin'că în

partidul conservator sunt multe alte: persoane cari

pot să

reprezinte mai bine partidul de cît D-sa. Mai este şi un alt
„argument. Este bine ca în această lupă -sa mergem prea
departe şi să ne susţinem ca partid întrun mod
prea

absolut la. putere? Eu cred din contra, că din timp în timp
e bine ca un partid sa facă loc celuilalt la putere. In ori
ce caz, chiar dacă

opoziţiunea

ar fi să mai

aştepte, nu re-

prezentaţiunea actuală a guvernului mă poate satisface. Căci.
dacă Senatul va da o majoritate din opoziţiuine, şi nevoind să
ne plecăm

dizolvă

înaintea

Senatul?

ei, am dizolvă Senatul;

ne întrebăm cine

Va dizolvă Senatul acest minister care faţă

cu partitul conservator este un minister fără coloare, asupra
opiniunilor căruia mulţi din noi sunt în dubiu, sau dînd votul
de încrederea

un

minister

ce

mi

se cere

acum, Senatul se va

este

căruia nu

âsupra

nici o

dizolvă de

îndoeală?

După

“mine, D-lor, guvernul actual nu poate: să facă alegeri noui, |
pentru că nu reprezintă nici unul din partidele cari se numesc
dreapta sau stânga şi cari sunt stilpii pe cari se reazimă
intregul edificiu' constituţional. Prin: urmare, dizolvîndu-se
Senatul de către acest guvern, poate să se 'expue de a

aveă în Senat o

şi

opoziţiune

mai

D-lor, numai pentru că noi am avut
vot de. încredere uâui guvern care
determinată.

Pentru

am
aceste cuvinte:

Repet

dar şi conchid,

puternică,

și aceasta,

imprudenţa de a da un
nare o coloare bine
ii
SI

onoare

a propune o mo

i
ţiune în coprinderea următoare :
pronunţă asupra
se
a
«Camera, nefiind în pozițiune
la ordinea zilei».
trece
_încrederei sau neîncrederei în minister,
P. P Carp, St. Fălcoianu, G. Beldiman, A. B. Ştirbez,
a
T Bag
că pentru

ca să pot

da

încre-

derea mea guvernului actual, trebuie să 'aşteptăm fapte din
care să rezulte lămurit, că 'acest minister reprezintă: prin_cipiile dominante ale partidului conservator (Aplause).
Manu

Au mai luă! cuvântul deputaţi: G. Brătianu, Cesar Boleac, G.
și B. Boerescu şi în cele din urmă Adunarea volează cu 58 con-

tra 27 voturi moţiunea
B. Boorescu etc.

de incredere
.

prezentată de deputaţii Al. Lupescu,
!

_GONVENTȚIUNEA CU RUSIA
|

1877

Apritie

17

din

Senatul

In această ședință urma să se înceapă desbaterea convenţiunei
încheiate cu Rusia pentru trecerea armatelor acestui imperiu pe teritoriul român.

Senatorul

Dim.

Sturdza

vorbeşte

contra

„_conjură pe senatori a vota conlra ei, de oarece înainte
votului Camerei,

armatele ruse au

convenţiunei

şi

de a fi supusă

trecut fruntariile României, fără ştirea

guvernului. Mai vorbeşte şi de .proclamaţiunea comandantului suprem - al armatei ruse, tipărită, în limba rusească, ca în timpurile grele şi umilitoare

înainle

de

1828.

de a rămâne nculrală,

Convenţiunea- aceasta.

face ca România,

devine ostilă. Apoi a vorbit

raportorul

în loc

proiec-

tului, senatorul Dimitrie Gr. Ghica, care, combăltând pe cel dintâiu, a
arătat că, este o chestiune de onoare ca România să aibă curagiul=pe
care îl reclamă momentul crilic.
..
-

D. B.P. Carp. D.-lor senatori. In grabă aleşi, în grabă
rerea,

suntem

după

astăzi în grabă chemaţi

o'liberă

şi

ţiunei de faţă. Chibzuirea
despre

aceasta

sunt atiţi

matură

va fi de sigur
iluştri

bărbaţi

Adunări, şi aţi avut dejă un exemplu
D. Ghica, în
tuziasm cam
D. Pr.
D.P. P.

să ne dăm

chibzuinţă, asupra

matură.
din

pă-

conven-

Garanţi

sînul acestei

în discursul prinţului

care experienţa virstei se uneşte cu un en_
|
juvenil.
îmbătrinit.
mi-a
Dimitrie Ghica. Inima nu
Carp. Cît pentru liberă, aceasta o neg cu energie.

Ori care ar fi votul D-v., fie pentru, fie contra, el nu poate
fi liber. atunci cînd 300,000 baionete se află pe teritoriul
nostru, şi
zultă din
punderea
şi ori cît
priviriel
tul nostru

3245

ori care ar fi răspunderea materială ce va re:
votul nostru, eu resping cu toate .puterile răsmorală a unui act făcut în asemenea condițiuni.
de slab ar fi glasul meu, sunt sigur că în aceste
va răsbate dintr'un unghiual ţărei în altul. Vonu va fi de cit un copil mort născut, ce lasăîn

-

-

9.

.

convocați,
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spiritul mamei sale amintirea durerilor de facere, luînd însă
cu dinsul visurile de fericire ce ea făcuse pentru el (aplause).
“Că votul nostru nu poate fi dat de cit sub presiunea cea
mai

aceasta

dureroasă,

o

cit:un

nu este alta de
se zice țărei că,

însuş

mărturiseşte

mesagiul

care

prin

care

lung țipăt de disperare
să
fost siliţi

<părâsiţi de toţi am

căm în braţele Rusiei». Nu

mă îndoesc deci cum

ne arun-

va “fi vo-

de situaţiunea

seama

tul, dar este bine să ne dăm

.

în care

ne aflăm, şi asupra cui cade răspunderea acestei situaţiuni.
Ni se zice că suntem obligaţi la această alianţă pen:
tru că am batut la toate uşile Europei, cerind să ni se garanteze neutralitatea, şi că peste tot locul nu am găsit de
|
cît răspunsuri negative sau o tăcere îndărâtnică. .
“Aş dori să ştiu însă pentru ce am pus întrebări. cînd
ştiam de mai înainte că ele nu puteau aveă răspuns? Am
cerut să ni se garanteze neutralitatea, însă nu ne-am dat
" bine seama de poziţiunea în care se află astăzi Europa în
mijlocul evenimentelor orientale. Europa se interesează ca
şi noi de soarta creştinilor ce vreă să o amelioreze şi a
”. dobindit convingerea că Turcia refuză aceasta. De aceea a
şi consimţit 'ca armatele Rusieisă treacă Prutul şi să
meargă în “Turcia, şi cînd: Europa urmăreşte această ţintă,
_cum voiţi să ne garanteze
ea neutralitatea, 'să zică : » Vreau
să ameliorez soarta creştinilor, această ameliorare să fie

obţinută prin
neutralitatea

armele ruseşti,
Romîniei

cerea Prutului».

şi

voiu

dar tot

o dată

face un

casus

voiu

apără

belli din

tre-

Dar nu vedeţi că ar împedică tocmai

rea-

“ lizarea ţelului ce este' comun şi Europei și Rusizi? Prin
urmare, cînd aţi cerut să ne garanteze neutralitatea,. aţi ce-

rut un lucru pe care nu puteă să. vi-l deă. Cestiunea

neu-

tralităţii noastre nu trebuie pusă acum, ea trebuia pusă!
atunci cînd Rusia ar voi să tragă din victoriile sale alte
consecinţi,

cînd

ea

nu

sar

mărgini:

la 'ameliorarea

soartei

creştinilor, ci ar voi'să dobindească o întindere de teritoriui |
o mărire de putere, o modificare în formațiunile politice,
din Orient. Atunci numai ar fio diverginţă de interese în„tre Rusia şi Europa, şi atunci numai putem să ridicăm şi
noi cuvintul. Să nu credeţi, D-lor, .că aceasta: este o simplă presupunere. Pârerea mea este bazată pe însăşi declaraţiunea Lordului Derby şi a comitelui Andrassy. De sun- :

“tem deci sau nu părăsiţi, nt o putem şti de cît după războiu şi ţipătul de durere pe care aţi. aruncat în ţară nu
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„este

pentru

min€ de

că vreţi să speriaţi
de alta: .

cit dovada

că ori vă speriaţi uşor, ori

pe alţii, şi. “poate

dovadă

şi de una și
,

Să vedem, D-lor, ' ce “obţinein noi. prin neaşteptarea
noastră, cind 'noi, înainte de vreme, 'am părăsit singurul
tărim

pe

pădăm

care

puteam

să

ne

punem, şi

am

de tratatul de Paris şi cerem ca Rusia

ea singură garanţia care ne-o

da pînă

zis:

«Ne

le:

să înlocuiască

azi şapte

puteri?»

Cine vă garantează însă în contra Rusiei? Absolut nimeni!
Şi nu înţeleg ce fel de speranţă poate cineva întemeiă pe
această convenţiune, cînd disproporţiunea de putere este
aşa de

mare,în

cit

ori. cite

sar

zice,

nici

o dată

nu

am

fi pe un picior de egalitate! Ştiţi care este poziţiunea care
se face Romîniei prin această convenţiune? Este întocmai
poziţiunea care o fâceau Romanii popoarelor pe jumâtate

cucerite,: şi n'am nevoe să amintesc aci care a fost soarta
aşa numitelor soczz fopu/i romani.
Aceasta îusă nu este destul. Dacă ar fi numai atita
că noi, părăsiţi de toate, am fost siliţi să ne apucăm de

singura ramură
voia

ue-a

de

scăpare care ni se întindeă,

silit să încheiăm

poate că aşi tăceâ; dar

această

şi că ne-..

convenţiune,

tot

însă

nu este aşa. Pentru mine conven-

ţiunea de faţă nu este de cit începutul unei politice pe
care eu nu pot s'o aprob, —nu este de cit începutul unei

alianțe care are să se sfirşească cu _cooperaţiunea
„noastre

dincolo

de: Dunăre;

armatei

—şi atunci voiu întrebă,

ce

fo-

loase putem; primi noi din o asemenea alianţă, ce ne va impune sacrificii enorme ? Intinderea _teritorului? "De sigur că
nul Întinderea de drepturi? „Vedeţi că nul — căci convenţiunea aceasta nu ne dă mâi mari “drepturi de cît tratatul
de Paris. Trâtatul: de Paris ne da şapte garanţi, pe cînd
această

convenţiune

astăzi

nu

ne

dă

de

cit

un

protector.

Prin urmare, pentru ce am jerfi banii noștri şi siagele sol“daţilor noștri, cînd în loc dea mări drepturile noastre. noi
le micșorăm ? Că aceasta însă va fi rezultatul politicei de
faţă, aceasta cade sub simţul cel mai comun. Gindiţi oare

C1 armata rusă va toleră concentrarea a 50,000 Romini

la

flancul ei, fără să ceară ori cooperaţiunea ori desarmarea
lor ?— căci atunci cînd fiii Rusiei îşi vor vărsă singele, se

vor luă toate măsurile ca nici o surprindere'să nu li se poată
întîmplă.
Asemenea surprinderi s'au văzut în istoria noastră dese
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dacă nu 'mă înşel

ori. Ast fel un. general 1romîn,

al preşedintelui
"armele

—

nostru D.. Manolache

sale contra

Kostake,

de şi la început

Rusiei,

unn străbun

a îndreptat
aliatul «ei.

eră

D. Kogălniceanu, ministru de externe. Câre eră acela?

-

deunăzi a fost

D. Carp. Acela care pînă mai

mat

bleste-

în toate. bisericele ruseşti.

D. ministru de externe. Nu a fost hatman, a fost
ministru de justiţie, logofăt mare, numele lui eră Lupu Koszake (aplause). V'o spune istoria.
D. Carp. Poate să mă înşel asupra poziţiunei lui, faptul însă e istoric. Suntem deci în drept a ne aşteptă să ni
„se opună din partea guvernului rusesc această alternativă.
O_repet însă, nu înţeleg pentru ce noi âm merge pină a
vărsă sîngele nostru pentru interesele altora? Prinţul Dimitrie Ghica vorbea de simpatiile pe care trebuie sâ le
avem pentru populaţiile creştine de peste Dunăre ; se poate
însă să aibă dreptate D-sa, dar nu suritem nici destul de
bogaţi, nici destul de fericiţi, pentru 'ca să putem face fe-

ricirea altora; abia de ne ajung toate forţele pentru a ne
asigură o înceată desvoltare..'Resping dar, D-lor, ori ce încercare de alianţi. Inţeleg preocupările ce nasc din intrarea.
Rusiei cu armata pe teritoriul romin, şi eră de datoria
guvernului să facă ca populaţia să sufere mai puţin; dar

„atunci "trebuia
doua

guvernul

a convenţiunei

să. se

mărginească

şi nu trebuia

la

partea a

să atingă cestiunea 'drep-

turilor noastre prin părăsirea. drepturilor pe care le am avut
pină acum, căci faptul de faţă este o alianţă, și aceasta ca
toate alianțele este. supusă şi la

bune

şi la rele, şi chiar de

ar fi aceasta expusă la- bine, tot nu ne poate fi de nici un
folos, nici: material nici moral. Mă rezum, E-lor, votez contra acestei convenţiuni. pentru că ea, fără nici un temeiu
schimbă bazele pe cari tratatul de Paris a aşezat. starea
politică a Rominiei. Votez .contra acestei convenţiuni, pentru
că este primul pas al unei
mari, <acrificii nu ne va da
Ministrul

de

externe

alianţe
nici un

care în
folos.

Mihail

Kogălniceanu - susţin

contră,

10 voturi.

schimbul

unor

După ce mai vorbesc senatorul Manolache KSostache cecen Sea
de finance Vasile Boerescu şi nrunul-ministru Ioan C. Brătianu, Senatul

adoplă

convenţiunea

cu m

:

_

"RĂSPUNSUL LA MESAGIU |
Senalul 23 Aprihe

7877

„In şedinţa de la 23 Aprilie 1871, după ce raportorul G. Leca, a citit

proiectul relativ la recensământ,
aminare este

cerută

votat de Alunarea deputaților,a cărui

de senatorul

Dim.

Sturdza,

raportorul

N. Rosetti-

Bălănescu citeşte proiectul de răspuns la discursul tronului. Senatorul
“ Dim. Sturdza, declară că nu se -unește cu răspunsul aşa cum este alcătuit. Senalorul D. Ghica vorbeşte pentru răspunsul la, adresă.

D.

P.P.

Carp.

<Ori

care

romiîn care nu are alte pre-.

ocupaţiuni, va vorbi cum am vorbit noi în această adresă».
lată ultimele cuvinte ale D-lui Dim. Ghica. Sunt deci obli-

gat să mă apăr din capul locului în contra acestei acuzaţiuni; nu suspectez intenţiunile nimănui, dar revendice pen- +
tru fie-care dreptul de a se crede tot aşa de patriot ca
cei-alţi, şi întrun moment în care D-sa, adversaral guvernului, vine să-l susţie, să-mi fie permis mie, . care nu sunt

combat.

adversar al D-lui: Dim. Ghica, să-l

Imputările fă-.

cute de D-sa la scurtele observaţiuni ale d-lui Sturdza nu
m'au convins de loc, şi credeţi că nu vin aci să fac o discuţiune de stil; căci, cum zic scriitorii acestei adrese, s'a în-

de faţă raţiunea oamenilor celor:

" tîmplat ca în evenimentele
mai

prevăzători
Voiu

cutului.

în faţa 'necunos-

a trebuit să se oprească

votă

în

acestei

contra

incon-

adrese din cauza

herenţei de idei care. văd într'insa. | Această iinconherenţă
de idei nu poate fi bine văzută nici chiar de guvern ; căci

guvernul, cînd s'ă adresat ţării,-ne-a zis ca săi indicăm
linia de purtare care trebuie să o urmeze. Adresa de faţă n'o
face aceasta ; voiu

aveă

onoaresă v'o probez, că ea spune

şi albu şi negru întrun singur cuvint;
poet,

trebuie

să'te

fereşti 'de

şi cald şi rece. Adresa nu

sagiului

Domnesc,

prin

acela

este de

urmare

din

şi după zisele unui.
a. cărui

gură

iese

cit o parafrază a Me.-.

nu o pot

critică

fără să,
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ating Mesagiul Domnesc şi să vedem întru cit acel mesagiu
|
exprimă el aceea ce este.
Punctul cel mai important al Mesagiului Domnesc este
că Rominia ste părăsită de toţi, că este redusă la proprile ei puteri, si că nu mai poate comptă de cit pe sine; aces-"
tea mi se pare că sunt propriele expresiuni ale acelui Mesagiu.
Suntem dar în dreptul nostrusă ne întrebăm, dacă este aşa,
şi dacă avem dreptul -a ne crede atît de părăsiţi, cum binevoeşte ao zice guvernul— și cu această ocaziune voiu apără

pe D. Sturdza în contra unei imputări fâcute de D. ministru care ziceă, că nu este chemat de a'luă apărarea
Ea
Europei. _ Este evidentcă aşa
ment;

poziţiunea

dar

economică

un Stat mic, cum

Nu

este.

la

şi starea

geografică

noastră

are un drept

suntem

nostru în acest eveni-

chemaţi a ridică glasul

noi, suntem

noastră

Europei, fiind că

solicitudinea

interesele ei: comerciale 'sunt angajate. In această cestiune nu avem să ne preocupăm în acest Senat de ceea
ce a zis Europa şi de ce are să zică Europa;şi nu cred
că eră politic şi prudent să aruncâm acuzaţiuni Europei,
cum că ne-a părăsit. Am avut onoare a spune cu ocaziunea
votării convenţiunei ruseşti, pentru ce campania politică în:
cepută de guvern nu eră la locul:ei, şi pentru ce nu putea
să obţie nici un 'rezultat, cum şi că toate chestiunile acestea

trebuia ridicate la !ncheiarea păcii. Sprijin această idee, căci

de atun i a venit răspunsul dat de Dnu Lasser, ministrul
Austro Ungariei, la o interpelare
care i sa
făcut, D-sa a

zis:

esă pa se crează că imperiul Austro- Ungariei nu este

Breocupal de ceea ce se petrece da fărmurile Dunăvei ; însăn'a

venit tinapul să luăm apărarea intereselor noastre, şi numai
când va vend momentul, Austria va şh să-şi apere interesele.

sale». Şi
aveam

celelalte

altă campanie.
Cogălniceanu

puteri

cind

dreptate

doresc

că
ziceam

S'a crezut că
nu

tot în

oameni

ca

vor fi făcut asemeni

de aceea este „permis

modul

acesta,

şi

ID nii Brătianu

şi

mai

va începe

a presupune

greşeli.

de vreme
Eu

că greşală n'a

a fost un pact, făcut cu intențiune ca să se
tul răspunderei ; pentru aceasta aţi început
că nu ne susţine, ca mai tirziu, să daţi
ce voiţi ca guvern să urmaţi. Aţi zis că

o..:

cred .că

fost, ci

pue la adâposa acuza E aropa
loc la acţiunea
suntem Bărăsiți

de FLuropa, ca să deveniți beligeranţi. Să dea Dumnezeu
ca evenimentele să mă desmintă; dar sunt sigur că
aveţi

_15—
să treceţi ca aliaţi peste Dunăre.. Şi mă întreb, cari sunt
foloasele care le putem aveă. din aceasta? Tot ce putem.
speră. este,

la

aci

ţin

la încheierea

puterile,

că

va

Acesta

sfalz-gzo.

noi

zică, că men-

păcii, să

rezultat

fi. singurul

posibil al politicei de acţiune a guvernului zctual, şi: atunci
mă . întreb, eră nevoe de acţiune?..Eră nevoe, pentru a
ajunge la acest rezultat, d'a cheltui banii ţării şi a vărsă .

sîngele Rominilori Eu zic că pu eră nevoe, pentru a. ajunge o gara”ţie
la acest rezultat, de a părăsi, înainte de vreme,
|
27/ațera/ă.
garanţie
o
cu
înlocui
o
a
colectivă şi
în
votez
să,
mine
pe
fac
ma
Toate acestea, D-lor,
adrese,

acestei

contra

Tronului.

fraza discursului
fi făcut,

care,

este de cit

Sunt convins.

că

departe

ce .este

posibil

tot

adresa,

cum-zice

para-

nu

o repet,

de a

: Rominia

ca

să nu devie teatrul războiului, guvernul din contră a fâcut
ca Roninia. să devie

"tot ce este posibil

războiului,

teatrul

zis la început,. D-lor, că este. oare care inconhe-

Am

rență de idei în adresa, de faţă. După ce în prima parte a
acestei adrese se “aruncă acuzări Europei,se aruncă acu-.
zări Turciei, vine pe urmă şi cere ca numai: de cit şi în

strictă neutralitate.

cea mai

menţinem

ori ce Caz să

Cînd

însă aţi făcut totul ca neutralitatea: noastră să devie impo“ sibilă, cînd aţi părăsit singuri tărimul pe. care ar fi trebuit

să vă puneţi, nu înţeleg, cum Senatul ar mai puteă recomanda guvernului să observe cea mai strictă neutralitate? !....
că este o

„ Vedeţi

de idei...

incoherenţă

-D. Raportor. Unde vedeţi în adresă că sa recomandă
-

neutralitate ?

a

|

_“D.B.P, Carp. Unde am văzut? Iată acest paragraf unde
Senatul,

se zice: Nu

o politică hazardoasă
Prin

urmare

va consiliă
corp mătur.şi 'moderator,

_D.
“cu

„de

Raportor.

totul altă

acea:cum-

recomandă Senatul ca. să avem

pănă pentru Rusia care o avem
D-voastră

„e

|

etc. (citeşte).
pentru imperiul

Otoman.

daţi altă tălmăcire,

aci

este
,

e

ideel

D.B.P, Carp. Se înţelege, D-le Bălănescu,că nu pot vorbi
cit cu inteligenţa mea şi cu modul meu de interpretare;

la rîndul

D-v.

veţi veni

cu

inteligenţa

Dv.

şi.cu

modul

D.v. de interpretare ; prin urmare să mă lăsaţi să vorbesc.
Zic, că nu aţi avut aceiaș cumpănă pentru ambele puteri
cari sunt

astăzi

în luptă,

şi aceasta

este

critica cea mai

acerbă care pot să o fac politicei guvernului de astăzi, căci

—

numai

aşa,

menţinind
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cumpăna

j

egală

între

ambele

puteri,

am fi putut să ne ferim de pericolele ce ne înzonjoară.
_Adăogaţi la 'stirşitul adresei că Convenţiunea încheiată
cu Rusia a micşorat îngrijirile. Da,

le:a micşorat, dar vă asi-

-gur că a mărit pericolele.
Mai este -un punct
ocaziune, - punct pe care

“

care. voiu să-l ating cu această
nu-l vEd trecut în adresă, însă

fiindcă este în mesagiul Domnesc, să-mi- permiteţi să-l ating
în citeva cuvinte; şi acesta este apelul

la înfrățire cel face

guvernul.” Aşa 'dar. să mă explic asupra acestui punct.
Acest

apel la înfrățire,

cred

că nu

cit o simplă hipocrizie; acest apel
încă în el şi o .acuzaţiune

este

alt

nimic

de

la înfrățire mai conţine

în contra

presupuşi: ai -guvernului actual.. Să

adversarilor

reali sau

ne întrebăm însă, care

este datoria cetăţenilor? Datoria cetăţenilor este de a spune
părerea lor ăşa cum o cred ei, şi atunci cind părerea lor

este reprezentată prin: majoritate, .ceilalţi să se supue deciziunei sale. Nu ne veţi asigură că numai pe această cale
„aţi voit să aduceţi această înfrățire, căci: nu noi am
este un alis înfre- coroană şi fară...
|

“D. Vice-preşedinte.
D. N. Păcleanu.

zis

că -

D-le Carp, vă rog. -

Aţi eşit din cestiune.

-

|

'D.P. P. Carp. Cind răspund la discursul Tronului, sunrîn
drept

de

a spune,

că nu

noi

am

trimes

răspuns,

că

„nu vom ajunge la putere, sîngele va curge....
Şi dacă acel apel la infrătire, Zic, se înţelege,
uităm tot ceea ce sa practicat ; să uităm
daţi în judecată cari aşteaptă justiţia... .

D. Al.

Geani.

Țara

că

i-a dat în.judecataă.

sunt

dacă

ca să
oameni

|

“D.P.P. Carp. Ţara|! Biată ţară! ! Dacă în sensul acesta „se face apel la înfrăţire,. cred, ca şi mulţi din amicii mei
politici, că nu putem răspunde. la „apelul. ce se face, Am zis.
Mai vorbesc în urmă

răspunsului,

D.

Ghica,

nolako Costake lepureanu.
uri conlra

senatorii N.

ministrul

Roselli- Bălănescu,

de externe

M.

raportorul

Kogălniceanu

Proiectul răspunsului se primește

și Ma-

cu 31 vo-

»

ă EMISIUNEA
Şedinţele Senatului

BILETELOR
de la 31

IPOTECARE

Matu, 1,

2 şi z Tune

1877

Senatul era chemat să se pronunțe, în şedinţa de la 31 Maiu 1877,
asupra proiectului pentru emisiunea unor scrisori de Stat în sumă de
30.009.000 lei, menite a Inlătura criza în care se afla tosaurul. Introducerea biletelor ipotecare, cari urmau să se retregă din circulaţiune cel

mai tirziu Ja 1 lulie 1880, fusese adoptată de Adunarea deputaţilor în
ziuc de 10 Maiu 1877 cu o majoritate de 55 voturi. contra 15, fiind şi 2
abţineri. Senatorul D. Sturdza, care nu sa pulut uni nici cu proiectul
prezentat de guvern, nici cu acela primit de majorilatea delegaților —
identice:în principiu
— își expune vederile asupra situaţiunci financiare,
studiază cele două proiecte şi propune un alt proiect, molivat şi expus
în mod amănunțit, care tinde să, excludă introducerea monedei de hirtie.
Senatorul Nicolae Drosu se declare contra emisiunei biletelor ipotecare.
Ministrul-preşedinte Ioan C. Brătianu sprijinește proiectul prezinlat de
“ministrul

financelor

Vasile

D. P. P. Carp.

Boerescu.

D-lor, avem

înaintea noastră, în afară

de legea. guvernului, trei proiecte: unul al D-lui Cămărăşescu, neînsoţit de nici. o expunere de motive, ca să putein
şti pentru ce D.sa, ca reprezentant al secţiei V, a modificat proiectul votat de Adunare; alt proiect este al D-lui
- Boerescu, şi al treilea este al D-lui Dimitrie Sturdza. Voiu
lăsă la o parte proiectul D-lui Cămărăşescu, fiind că aş dori
mai înainte să cunosc cari sunt temeiuriie.pe cari s'au bazat
ca să producă neînsemnatele modificări care s'a adus proiectului votat de Adunare. Voiu desbate deci numai proiectele D lui Boerescu şi Sturdza, cu atît mai mult, că proiectul D-lui Boerescu, deşi îşi dă aerul unei ameliorâri foarte
însemnate

a proeictului

votat

de

Adunare,.

tot acelaş.
"

Voiu

cari

.căută,

D'lor

senatori, la înlătură

ar puteă fi interpretate în sensul

a unei
versar

„. metite
St

nu

este

de. cit

|

al

cînd spiritul

partidului astăzi

de

partid

cuvinte

unui antagonism sau

animozităţi în contra guvernului
cunoscut

orice

actual.

Sunt

ad-

la putere; sunt însă moi

trebuie

cu totul înlăturat,

şi

|
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cînd trebuie să ne dăm mina ca să urnim ţara din răul în
care-a intrat; cu toate acestea trebuie să ne dăm seamă

care

este

mijlocul cel mai

nemerit ca să eşim

din

acest

impas şi să nu luăm cel dintii proiect pripit şi să zicem;
«Hai să scăpăm ţara, fără să ne gîndim nici la prezent, nici
la

viitor,

încurcînd

mai

vre-o ameliorare.
.
Proiectul primitiv
D-lui

Boerescu,

mult

lucrurile

prezentat

de

cit

de Adunare

pentru mine,.au

aducîndu-le

o
şi proiectul

un mare inconvenient, care

este de a'fi, nici mai: mult, nici mai puţin, decît o declarare de faliment!
aşa poziţiune,

Naşte acum

în cît am

căutat

întrebarea dacă 'am ajuns în.
toate mijloacele

care

sar

puteă găsi pentru'a scăpă de acest faliment și nu leam
putut găsi; eu susţin că nu sau câutat toate mijloacele şi
că Sar fi putut găsi altceva.
|
e
a
Ce

altceva

este,

nimic

D-lor,

hirtia-monetă ? Hirtia-monetă

nu

de cit un refuz de plată şi înlocuirea

este

unei

valori prin un apel la un credit forţat pe un timp oarecare.
Statul datoreşte, s..es., un galben unui cetățean, şi în loc *

săi deă acel galben,
zice:

«Eu

galben».

te silesc,

îi substitue
creditorul

meu,

o

bucăţică de

hirtie

şi

să consideri aceasta ca

Prin urmare, s'a substituit un lucra imaginar unei

valori certe. Se înţelege că aceste noui valori.—dacă este!
permis să întrebuințez acest termen, —trebuie să capete valoarea lor numai de la încrederea şi de la poziţiunea în
care se află Starul; fiindcă însă, din nenorocire, Statele n'au
avut recurs la asemenea mijloace de cît atunci cînd poziiunea lor eră sdruncinată, negreşit că primul punct de pornire al hirtiei-monete nu este de cît discreditul.. La început
această discreditare variază, pentru că oamenii trăesc cu
speranţa și cred că poziţiunea cea grea are să se amelio„reze; şi cu cît se depărtează momentul în care se lichidează situaţiunea, cu atit discreditarea merge înainte şi cu
atit Statul este silit să aibă recurs la noui emisiuni, şi 'aşa.

din ce în ce discreditul merge înainte. Ca sa vă dau'exemplu:.
cînd s'au făcut asignatele, în Franţa, difeţenţa de ago între
asignate şi napoleon eră de 42 fr.; peste un an napoleonul
nu se puteă: cumpără de cît cu 19.200 fr, în astonate şi
o ocade piine variă, între 250 şi zoo fe. Acesta. este un
lucru istoric, care se poate constată din toate cărţile statis-

tice; n'am, nevoe a
cunoscute;

intră în multe probe, căci sunt lucruri

chiar şi aceia

care

se ocupa

în mod

elementar
1

|
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cu materiele acestea nu pot să mă-combată. Prin urmare,
aveţi să începeţi cu un discredit mare, şi aveţi să fiţi obli-

gaţi a face o îndoită emisiune. voluntară

de hirtie. în

ţară

şi o ex-emisiune involuntară de aur afară din ţară.
In alte ţări pericolul deşi a fost mare, deşi au avut
loc catastrofele cele mai mari, totuşi răul.nu a fost aşa de

mare cum: va fi
o industrie dejă
vreă să aducă
aur”şi,

la noi, pentru că în țările acelea este
stabilită şi în ţările acelea, aceia care

producte:
din

neputindu-l

găsi

de

ţări straine trebuie să cumpere
cît scump,

erau

siliţi să aibă

"recurs la industria naţională şi moneta.hirtie eră ca un soiu
de prohibiţiune, de protecţiune la graniţă pentru intrarea

industriei - străine. De aceea voiu 'aduce un exemplu, care
deşi: nu se potriveşte cu totul în cazul de faţă, însă explică ideia mea. Industrialii cei mari din Austria, dela Briinn şi
din Boemia, sau opus să plătească datoria. băncei şi să se
restabilească valuta, căci aceastale serveă ca un fel de protecţiune în contra industriei străine ; şi de aceea cînd guvernul Austriei voiă să plătească datoria de .80 de milioane,
a găsit în acea mare industrie puternice opuneri tocmai din
cauză că starea valutei eră un fel de protecţiune în contra
industriei străine.

La noi industrie nu avem de loc, prin urmare nu putem

spera nici această despăgubire minimă; ci din contră gri: nele noastre au să se. plătească chiar de străinicu monetă'hîrtie

pe care

au

să

o

să importăm întreit şi
care suntem siliți să le
ori care va fi curagiul
puteă face să cred că
duce

o industrie

oare

cumpere

etiin. Noi, din contră, avein

împătrit produsele industriei străine,
aducem din străinătate, cu aur, căci,
industriei romîne, nimeni-nu mă va
în ciţiva ani are să se poată introcare

în ţara

aceasta.

Cum zic, proiectul D-lui Boerescu este mai tot acelaş
'ca al guvernului, pentrucă nu înţeleg care sunt deosebirile.

'este şi aceea, a D.lui
Hirtie-monetă

Boerescu;

hirtie-

monetă este şi proiectul guvernului ce mai este reprezentat,
cum am zis, într'un mod fâcut şi de proiectul Dlui Cămă" răşescu. DD. Boerescu ne zice în raportul său cum că în-

N

"crederea acestor titluri depinde de la veracitatca ipotecelor. “
Dară bine, asignatele nu erau verace? şi nu erau intemeiate
tot -pe moşii cari erau ipotecate şi cari serveau la asigurarea şi garanţia acestor hirtii 1— Este “iarăşi un lucru istoric şi nu'l va contestă nimeni.

—H0 >
Ceea ce ridică şi susţine creditul nu este numai veracitatea garanţiei, este posibilitatea ce are! hirtia de a fi
transformată în aur, adică de a fi mobilizată. Cînd eu am
un efect chiar de nu este ajuns la 'scadenţă, însă dacă ştiu
„că în fie care moment pot să-l schimb pentru bani, şi prin

urmare
tro

pot mobiliză capitalul meu care este imobilizat în-

valoare

oare

care, se înțelege

că asemenea

efect se

bucură de credit. Cind am de exemplu un bon rural deo
sută de franci, dacă ştiu că acel bon rural nu l-aș puteă
la fie care

moment

să-l schimb

- nevoe, este sigur că cursul
de

mare

cum

ar

trebui

să

în aur,

acestei
fie.

Ei

casă

îndeplinesc

o

hirtii nu are să fie aşa
bine,

tocmai

aceasta

se

întîmplă la hiîrtia-monetă, pentru că chiar baza ei este.
„aceasta că se prezintă cu următoarea declaraţiune: eu mă
impun ca valoare ce nu se poate preface în aur, şi aurul

este înlocuit prin cursul forţat.
Prin urmare,
însemnate,

mai

este de a -aveă

vedeţi că

mult

de

|

una din

cit veracitatea

condiţiunile cele mai
de

dreptul de a transformă,

care

s'a

vorbit,

de a mobiliză o

„valoare, iară nu a o ţine în ladă şi a aşteptă 30 de ani
pentru ca să o schimbe în aur. Aceasta tocmai face: cre- |
ditul valorei, şi tocmai aci de la început hirtia-monetă nu

împlineşte

această „condiţiune,

astfel

că din capul

locului

este lovită de discredit, şi acest discredit se lăţeşte din ce
în ce mai mult. Prin urmare, ceea ce zice D. Boerescu de
veracitate, eu nu o pot primi, şi'să vă dau un exemplu
financiar : să admitem că Statul are nevoe de un împrumut,

„şi se adresează la un grup de bancheri, —şi să presupunem
că ne bucurăm de un credit ca unul din Statele cele mari.
"ca Anglia,ca Franţa, — şi să zică: Am
trebuință de 30
milioane; nu fac împrumut cu rentă, vă dau atita la sută,
cu condiţiune însă ca aceste hirtii să nu le puteţi vinde,
ci să le păstraţi pînă la scadenţă. Cu această condiţiune

nu "veţi găsi, şi nu va
plătind o dobindă “nu
sută, pentru că nu vor
pitalul virit în această
de

credit

au de

bază

găsi nici Anglia, nici Franţa, bani
de:12 la sută, dar Chiar de 25 la
aveă posibilitatea de a mobiliză caafacere; şi de aceea şi instituţiunile
fundamentală

a

organizărei

lor

de

a

mobiliză cea mai mare parte din capitalul lor, căci, o mai
repet încă odată, creditul nu e posibil. de cît cu siguranţă
că putem în fie care moment mobiliză capitalurile noastre.

Aa

|
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Acum, D-lor, naşte “întrebarea, dacă putem să ne feriin
de acest rău, de emiterea hirtiei-monete?.
La aceasta cred ca şi ID. Boerescu, ca şi guvernul, că
dacă ar fi posibilitate de a'se face un împrumut, am preferi contractarea împrumutului. Nu sunt însă de părerea
e imposibil, şi că
D-lor, cînd susţin că un împrumut
trebuie să avem recurs la hirtia-monetă. Şi ca probă câ un asemenea împrumut nu s'ar puteă face, este râspunsul D-lui
ministru de finanţe la opiniunea emisă de onor. D. Drosu;
a zis că bonurile de tezaur, care au o dobîndă de 10 sau
2 la sută, nu se urcă de cît la suma de 7—8 milioane.
Aceasta să-mi permită D. ministru de finanţe să zic că nu

argument,

este un

pentru

că este evident că, bonurile de

tezaur, ne fiibd o operaţiune fixă între guvern şi împrumutători, împrumutătorii nu au înaintea ochilor lor de cît.un
plasament provizoriu; şi se înţelege că prin asemenea mijloace nu veţi: puteă D-voastră găsi o sumă. foarte mare, şi

nu se poate

urmare

prin

plăteşte o dobindă

că se

aduce

în discuţiune

argumentul

de '10 sau' 12 la sută pentru o

sumă de un împrumut cu bonuri de tezaur, şi că aceasta ar
aveă relaţiune cu un împrumut aşa de mare ce s'ar con-

tractă şi nu am
Eu

cred,

plăti o aşa de mare dobinda.
D.lor,

că projectul D-lui

litatea unui asemenea

împrumut:

Sturdza

în alte

are posibi-

imprejurări

aş fi

fost contra şi acestui projecr de - lege. Cînd a fost vorba,
în Adunarea de sub ministerul Catargi, a se face un : împrumut cu rentă, au venit unii din Domnii deputaţi, şi au
propus a se face un împrumut la Creditul fonciar, eu atunci

am fost contra acestei idei, pentru motivul că nu este bine
ca această
tului,

instituţiune să-şi amestece

şi m-am

opus, -prin

urmare,

creditul său cu al Sta-

atunci;

cînd însă sunten:

într'o stare atit de anormală în cît suntem siliți sau de a
aveă recurs la un faliment, sau de a aveă recurs la unul
din mijloacele ce ni se propune, atunci mai bine să facem
un împrumut cum este acel de la Credz/z/ fonciar, care mai
are avantagiul' de a ne da o normă fixă pentru interesul
ce este de plătit,
- Dacă de exemplu ne-am duce la un grup de bancheri.
să ne facă un împrumut, ei vor voi să beneficieze de starea
în

care

se află

Statul,

spre

a cere,

afară

de

interes ' care

este legitim acum a fi mai mare, şi o pricină de. asigurare ”
"în contra eventualităţei unei stări politice, în care noi putem
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aveă încredere, dară în care străinii nu pot aveă. Prin Credilul fonciar însă ne adresăm' da dreptul către public şi
ne scăpăm de acei intermediatori cari în tot deauna, s'au
în care se află o ţară; paguba
pentru Stat, dară, ceea ce mă

folosit de - împrejurările grele
în adevăr poate să fie mare

nelinisteşte în cestiunea aceasta şi de care scăpăm .prin
"proiectul D-lui S urdza este discreditul şi pierderea indirectă
ce are a aduce hirtia-monetă asupra avuţiei naţionale.
Această

pierdere

nu se -poate

care

indirectă,

evaluă

dinainte la noi, în Franţa a fost atit de mare, în citea sa
evaluat la a patra parte de nu chiar la jumătate a întregei
Prin

averi a ţărei.

prin sistemul D-lui Sturdza avem

urmare

să compromitem cel mult 4—5 milioane, pe cind cu sistemul celalt avem să compromitem 1/4 parte din averea

năţională.

.

Şi atunci această datorie nu se mai acopere cu o pierdere de 4—ş3 milioane, ci cu sute de milioane.
Prin urmare, D.lor, din toate aceste consideraţiuni, voiu
aşteptă să vad.cări

hirtiei-monete.

sunt argumentele care se dau

D-lui Sturdza.

tului D-lui Boerescu şi susţin proiectul
Aş

în lavoarea

Cit pentru mine, eu mă pronunţ contra proiec-

aveă

fac şi o altă

să

propunere,

însă

ca

şi că îi trebuie

că nu are.timp

guvernul să nu răspundă
mijloace imediat.

tem

mă

lată care este măsura care aș fi voit-o eu: am pornit
de la următorul punct de vedere: că, ori de cite oria fost

să se lichideze într'o ţară oare care o situaţiune financiară
aceea

ca

prin

creiazi

se

care

hirtie-monetă,

de

emiterea

aceasta nici o dată nu s'a putut face direct de către Stat,
ci a trebuit să se facă numai intervenind d'a dreptul creditul
public şi

culaţiune.
asemenea
pede,

să

că- atunci

comerţul

prin

se

fiinţă

Dar

de scompt şi cir-

încredinţeze

de

ei emiterea

hirtii;

se înţelege

nu se va emite sub forma de hirtie-monetă, ci sub

forma de bilete de bancă.
|

unei bănci

crearea

De aceea aş crede că, dacă s'ar fi putut faceo
bancă de scompt şi circulaţiune în timp foarte re-

poate

mi

o asemenea

bancă

de

-

:

obiectă

se va

scompt

cum că pentru a se înşi

circulaţiune

trebuie

un capital, un stock, şi că în străinătate D. ministru .de finanțe declară că nu se poate găsi ; ei bine, părerea mea
ar fi cum că acel stock mtalic, acest capital. bănesc ar
trebui să se ia din ţară prin mijlozul unui impozit forţat.
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Să se impună

1/4 sau

1/2 asupra averilor, însă cu condiţiune

“ca fie care din aceia cari dau banii aceştia să devină ei
acţionarii -acestei instituţiuni şi lor să li se încredinţeze ope-

raţiunea de bancă şi ei să tragă profitul.

Ă

“lată 'cum înţeleg eu că s'ar puteă scăpă situaţiunea.
Fiind însă 'că această bancă astăzi cu greu sar puteă în"fiinţă înainte de' una sau două luni, voiu votă pentru

proiectul D-lui Sturdza.
-

Senatorul

Cămărășescu

Am
iși

zis.
sprijină

Se
contra-proieclu,

susţinut

în

„comitetul delegaților, iar senatorul Al. Orăscu, impărtăşind vederile acostuia,

combate

moneda

de hârtie şi recomanda,

un. împrumut

intern. Pri-

mul ministru ia din nou cuvintul combatind mai ales pe d. P. P..Carp,
care la rindul lui îi răspunde in modul următor; -

D-lor, voiu lăsă la o parte toate anec-

D. P. P. Carp.

că situaţiunea "este

“dotele; cred
Cutăm

ce a

putut spune

sau nu

.-

giu D-lui Brăuanu.

prea

spune

i

gravă

ca să

D. Barbu

dis-

Catar-

.

Protestez: încă în contra intenţiunilor ce-mi atribue că
|
am combătut proiectul, contind pe ignoranţa auditorului meu.
N'am făcut aceasta, căci cind am înaintat-ceva, am înaintat şi
cifrele pe care le-am bazat. Am fâcut aceasta pe baze po-

zitive, şi, dacă voiţi, miine vă voiu aduce. anume tabelele
statistice cari arată cînd au început scăzămintele şi cum au
|
|
mers...
dinanul
în
Franţa
în
că
zis
Aţi
ru.
_D. Prim-minist
a
tiiu napoleonul a costat 19.000 franci în asignate,
napoleonul
ajunsese
sfirşit
D.P. P, Carp. Eu am zis că la
19.000 franci. -Asemenea voiu rectifică şi eroarea care-mi-o
imputaţi cu acele 8oo milioane ale bâncii. Austriei. N'am

vorbit de fel de hirtia fiduciară a Austriei, nici nam. vorbit .
de cifră, dacă sunt opt sute milioane sau mai multe. Şi îmi

pare rău câ tocmai D-voastră, care îmi daţi lecţiuni de cifre, să
cădeţi însuş. în eroare. Am zis că este cunoscut că banca
austriacă ar puteă relua plăţile în aur, dacă Statul ii ar plăti
datoria de 80 milioane, şi că industria cea mare din Aus-

tria se opune la desființarea valutei, căci găseşte în agio
.
o pratecţiune în contra industriei străine...
acuzaţiuni,
înaintâm
nu
să
ca
bine
fi
ar
"Prin urmare

“atunci

cînd

noi singuri avem

ţele noastre...

.

.

asemenea

lacune

e

în conştiin-

* - D. Ministru-preşedinte. Făceţi cea mai mare eroare
cînd afirmaţi că Austria are numai 80 milioane hirtie-monetă.
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de suma emisiunilor
D.P.P. Carp. 'Repet că nu am vorbit
„austriace, ci de datoria de So de milioane ce are Statul
la bancă. Austria nu are hiîrtie-monetă în sensul D-voastră...
D. B. Boerescu. Are peste 8oo milioane în hirtiemonetă.

D. P.P. Carp. Eun'am vorbit despre cifra hîrtiilor de Stat.
zis:

a mai

ministru

D.

cifră”

de o

trebuinţă

am

Mai

oare-care pentru

transacţiuni şi n'am aur, trebuie dar să fac

hirtie ; şi nevoia

este atit de

simţitoare

fidu-

lucru

an

de

ciar pentru transacţiuaile noastre, în cît nu mai putem merge
înainte pe o cale atit de grea, trebuie un: semn. transitoriu
între! preschimbarea mărfurilor, şi nu fac alt nimic de cit
vin în interesul ţării ca să creâm acest miljoc de schimb.
Dar nu ştie D-sa, că ce dă cu o mină, ia cu cealaltă; că

cu cît

ese în ţară moneta- hîrtie,

tocmai

țelul

ce-şi

propune

nească transacţiunile,
greunezi,

tocmai

D-le ministru,

aurul

fuge. din ţarâ? Şi

nu-l ajunge.

În

loc

să

le îngreunează.

Ai

să le în-

tocmai

prin

aceasta,

ioles-

că străinii au

să cumpere de la noi cu hîrtie-monetă, au să ciştige la agio,
şi noi avem să
dinşii mărfuri.

Apoi

pierdem cînd

avem

cumpărăm

să

de Ja”

de ce D.sa confundă hîrtia- monetă cu biletele de

bancă? Biletele de bancă circulă în tot momentul cu mare încredere, pentru că acelea reprezintă o valoare pozitivă. D. prim-ministru. Unde?
"„
D.P.P.Carp. Oriundesunt bilete de bancă, hîrtia-monetă
nu circulă. Iar oare voiţi să comparaţi hirtia noastră cu.
biletele de bancă austriace
?..
a
D. Prim-minisiru. Ferească Dumnezeu ! ale noastre
au

să aibă

o

valoare, pe cind ale Austriei nu pot avea acea

valoare.
D. P. P. Carp. Hirtia-monetă nu reprezintă o valoare,
ea nu face de: cît a reprezentă un credit oare-care. La

început, poate să steă la un curs oare- -care; dar cît va merge
-are să scadă

valoarea;

şi: aceia

cari

le vor -primi, vor

luă

un agio mai mare, corespunzător: cu valoarea reală.
Prin urmare, D-lor, toate obiecţiunile ce a pus.D. -Brătianu,

eu

cred

că nu au o valoare

mare;

cele ce am spus

eu, sunt bazate pe experienţa tutulor popoarelor ; şi nu cred
că D-lui

ne

va putea

convinge,

câ

noi

să facem

hirtie-monetă,

activează

industria

de făcut,

este ca

traceasta

se

singurul

noastră

lucru

ce

şi că

naţională,

este

prin-.
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D. Prim-ministru. Nu am vorbit de aceasta.
|
D. P. P. Carp. D.lor, mă rezum şi zic că măsura .ce
ni- se prezintă astăzi atit prin proiectul guvernului cît şi
acela al D.lui Boerescu, nu este de o necesitate
- absolută;
_acel project poate fi înlocuit cu acela al D-ui Sturdza, cari
"este mai .puţin vătiimător..
.
o
Acum naşte întrebarea, dacă numai'suma de 30 milioane .este necesară, şi dacă după D-v. această sumă are

„să

facă

Statul

de

inocentă

această

are. în afară

16

hirtie-monedă.

de aceste

milioane, pentru

Este

evident

zo milioane, rămăşite

alte 20 milioane

că

numai

are alte plăţi;

apoi cheltuielile de resbel se pot urcă la o sumă de
50 milioane, astfel că” totalul se urcă la 80 milioane, şi, |
dacă vom fâce o proporţiune, are să trebuiască 140 mi-:
lioane

în hirtie-monetă.

Şi

se înţelege,

cum

veniţi. astăzi

a

cere această lege bazîndu-vă pe forţa majoră, şi atunci. aveţi
„să puneţi înainte o forță majoră şi mai mare, şi rezultatul
“va fi, nu sporirea. mijloacelor de schimb, ci .ruina ţării |
In ziua de 1 lunie-s'a
biletelor ipotecare

la care

discuțiunea

continuat

asupra

emisiunei

au luat parte senatorii :-Zisu, Leca, D. Sturdza,

Primul ministru şi ministrul financelor, In şedinţa de la 2 Iunie senatorul G. Leca, discută din nou proiectele prezintate şi'se pronunţă pentru
proiectul Camerei, la care va prezintă cite-va' amendamente.

D. P. P. Carp. D-lor senatori! D-nu Boerescu, în discursul. D-sale

- de Cameră,
cum

probeze
lor

cu

este

de eri, recunoscînd ca şi noi că proiectul. votat

că hirtia-monetă este o calamitate, a căutat să
că proiectul D.sale şi al majorităţei
totul

delegaţi-

ci este

hirtia-mometă,

este

altceva; că.nu

— în urma multor îm-.
o monetă. fiduciară care nu va aveă
proiectului Camerei — efectele debunătăţiri ce s'a adus
care 'le are

zastroase

proiectul

DI

guvernului.

_: Argumentaţia D-lui Boerescu, prin .care probează că
proiectul: D-sale este contrariu cu. cel al guvernului, se îmîn trei puncte:

“parte

“1,
gaţilor,

Că: măsura .primită. de, majoritatea comitetului delenu

este. hîrtie-monetă, ci

este

monetă

fiduciară.

2. Că are o posibilitate de circulaţiune mai mare de cit hir-

tia

creată

de guvern, şi 3. Că după

măsura luată de D-sa,

împedicînd o a doua emisiune, va împedică totdeodată și
discreditul cel mare care. îl. prevede D-lui, dacă se va
adoptă proiectul guvernului. După
- 3245

aceea

D-sa

a

trecut la
10

048
combaterea proiectului D-lui Sturdza. Tot de odată D-lui a arun-

cat acuzaţiunea cum că noi nu procedăm de ciît-cu aserţiuni,
- Eu, D-lor, la prima mea cuvintâre am crezut că nu„mal

e nevoie

a explică

ce este

moneta

fiduciară şi ce este

hîrtia-monetă,; :fiind însă că suntem acuzaţi d'a pune înainte
simple aserţiuni, să-mi permită onor. Senat a intră în oare
cari mici lămuriri.
Sa
ae
La început,.în timp de barbarie;, omul îşi 'producea
singur tot: ce-i' trebuia pentru nevoia lui. Aceasta este
starea

-

primitivă.. Cu

produs

ceea ce

înaintarea şi multiplicarea

se

numeşte

diviziunea

nevoilor,

lucrului.

s'a

Fie-care,

avînd numai o parte din producțiunea generală, şi ca să
„se poată bucură de toate producţiunile, a alergat la schimb,
"adică: da din aceea ce producea el, ca să capete ceea ce
producea altul. Acest mod de schimb în natură fiind foarte
dificil; oamenii au căutat să : găsească un alt mijloc prin
„care să îşi poată da producţiunile unii altora, cu mai puţine
dificultăţi ; pentru acest scop au căutat un object bun trans:
misibil prin care să fie cu putinţă a'şi face schimbul şi care tot-

de odată să aibă şi.o valoare. intrinsecă...
S'a luat aurul și

argintul, care: este ştiut de toată lumea. că însuşeşte . toate
- condiţiunile şi că areo valoare intrinsecă
; și fiindcă s'a citat
_D. Bonnet, îl voiu cită şi eu tot pe D. Bonnet. Iată ce zice.
«Argintul şi aurul au în afară de înşuşirea lor ca
«mijloc

de

schimb,

„«din urmă însuşire

şi-o

valoare

ca

marfăşi pe

tocmai este întemeiătă

„lui de a figură ca mijloc de schimb».

această

posibilitatea auru- -

Venim acum la moneta fiduciară
. care este un bilet de
“bancă al cărui credit este bazat pe: aceea cum că ştim că în
cutare ladă aurul 'reprezintă pentru hirtie. Cind însă vrem
să introducem o monetă care 'nu are 'nici. o valoare întrin-

„ secă, nici la dosul ei o marfă
cu siguranță

preschimbată

moneta
de aur
"moneta hirtie,

sau

argint
-

sau o

valoare 'care :să fie

îndată, atunci

sau

monetă
e

contineşte

iară.
Aduciară,

d'a fi

ci.
î cs

Cînd însă
un lucru ce servă la schimb nu are,
ca aurul,

o valoare proprie, nu are, ca moneta
fiduciară, o. valoare
în dosul ei, se înlocuesc aceste două: însuşiri - prin cursul
forţat, prin impunerea unui credit care de “bună voie nu
ar exista nici odată; acest lucru este, 'ori care ar fi forma

sub care se presidă

Boerescu

zice

că

este

hirtia-monetă ; şi nu
fiduciară. -

DN

îrițeleg cum

D.

ai

a

17>,

-D. lui se întemeiază

cred, pe cuvintul că hirția D-sale

este obligatorie numai - pentru "Stat, ŞI nu pentru particulari;

dar aceasta nu. vrea să zică alt nimic, de cît că hirtia D-sale
este hirtia-monetă pentru transacțiunile Statului, .şi o simplă
fițuică, făţă cu publicul, dar nici într'un caz monetă fiduciară ;
căci această din urmă, o repet, trebue să aibă de “nu un

stock metalic,. dar cel puţin
ranţi: în dosul
Prin

urmare,

tiă-monetă

faţă

portofoliul. unei „bănci ca

ga-

ei.
hirtia-monetă

cu Statul,

a D- lui

Boerescu

nt. cu.publicul,

este -hîr-

|

şi ce are să se

întîmple de acolo? Statul zice: hirtia:monetă are curs forţat
pentru creditorii mei; suma. care o face, are să fie primită;
cînd însă publicul ar voi să treacă mai departe ceea ce a
primit de la Stat, şi:care prin curs forţat din partea Statuui îndeplinea pînă la oare care punct condiţia cutare, de
o. dată se vede că ceiace are în mină este o nevaloare ab-solută.: Un impiegat, de exemplu, are '300 franci şi trebue să

-

îi primească cu curs forțat; cind vrea să cumpere ceva, este
_ expus să moară de foame.
|

Aceasta

constitue

o adevărată

spoliaţiune,

şi mă mir

ca D. ministru de finanţe să primească proiectul D-lui Boe"rescu, și să dea mîna la asemenea măsuri dezastroase. Cu:
„cursul forțat general se făceau perderi, şi perderi imense,
dar tot rămîne ceva; cu sistema hermafrodită a D-lui Boerescu nu rămine în moneta -creditorului de cit o simplă

hirtie care nu are

nici. măcar

meritul

de a servi la con- -

fecţionarea unei modeste țigarete.
|
Trec la al doilea punct şi mă întreb, cum circulaţiunea
hirtiei D-lui Boerescu este mai mare de cit hirtia-monetă |
a Statului, cind din capul locului a lovito cu discreditul,
” dîndu-i o valoare faţă cu Statul şi o altă față cu publicul.
„Că

aceasta

va aveă

loc,

o ştiu;

să

o

decretăm

însă

noi,

a

priori, aceasta trece peste comprehensiunea mea. Asemenea *
este o eroare dea zice ca să înmulţim mijloacele -de schimb;
căci cu aceasta vom scâpă din criza în-care ne aflăm,

Credeţi D.v. şi crede D. Boerescu că
de schimb

nu.

înmulţind mijloacele

aveţi să îmbusătăţiţi starea materială?

Unde este ceva

de schimbat,

De sigur,

acolo. vin „mijloacele

de

schimb; unde producţiunea- scade, acolo scad şi. mijloacele
de schimb. Criza provine din . cei. doi ani răi din urmă şi:

cînd producţiunea noastră: va reintră în starea: ei normală,
şi mijloacele de. schimb, vor. reveni de la sine.
x

.

Avem

- exemplul Spaniei; -a cărei

mereu descrescînd,

deşi importă

avuţie a mers

tot

aurul din America şi mărea

mijloacele ei de schimb în mod exorbitant; şi nu uitaţi că
ea aducea aurul, adică un mijloc de schimb cu o monetă
intrinsecă
ear nu monetă.hirtie. “Nu putem mări sau micşoră
-după plac mijloacele de schimb, căci stau într'un raport cu
-producţiunea. Cu aceasta din .urmă cresc şi scad mijloacele
de schimb.
De
D. Boerescu a mai zis cum că măsura D-sale este o
măsură unică. Am spus dejă cum că această măsură unică
“nu

atîrnă

dela nici

una din

dispoziţiunile

care le veţi pune

în lege. Puteţi să amelioraţi legea cit veţi voi, nu va fio
măsură unică de cit dacă nevoile cari sunt astăzi vor fi unice.
Inţelegeţi prea bine că dacă nevoia de astăzi s'ar prezentă
miine,

aveţi

Numai

pentru:

să. cereţi încă o altă emisiune, cum

cereţi astăzi,

30 'de milioane să fie oare nevoile Statului?

Dar 31 de milioane .sunt numai rămăşiţele pe 1876 de
atunci încoace sunt iarăşi rămâşiţe de 17 milioane, adăo-

gaţi la aceasta cheltuelile de războiu pe. care nu le pot prevedeă şi: care' vor fi de sigur 20—g0 de milioane, adăogaţi

şi deprecierea acestor hirtii, şi -veţi -vedeă că nu cu aceste
"30 de milioane se pot menţine nevoile -guvernului şi aveţi
să ajungeţi întrun timp foarte scurt la suma de 140 sau
150 milioane. Atunci vă întreb: credeţi D-v. cum că dacă
aţi pus această măsură în lege, aveţi să ne convingeţi ' pe

” noi, că nevoile de astăzi vor dispare prin această măsură,
cînd noi ştim că miine suntem -siliţi să facem faţă şi la cele
alte “nevoi.

De

sigur nu.

o

|

„După aceasta, D. Boerescu a trecut la combaterea
- proiectului, D-lui Sturdza. Argumentele cari le-. pus înainte
în contra acestui proiect erau dejă zise de mine. Cînd am
explicat pentru ce susţin proiectul D-lui Sturdza, am spus:
şi eu că este periculos de a legă creditul: unui. aşezămint

privat

cu creditul Statului, fiindcă

tuaţiunile zilei; am spus că are să

este

fie un

expus

la

fluc-.

împrumutşi un

împrumut oneros; dar am:spus că prefera. legă creditul
băncei fonciare cu fi:ctuaţiunile zilei, prefer a plăti
o do.

bindă oneroasă
de cit a

_toate dovezile

cari

s'au

ajunge la o

adus,

n'a

avut

măsură. care,
de

după ”

cît rezultate

nefaste în toate ţările. Pentru aceasta am declarat că
prefer
a vota proiectul D-lui Sturdza. D-lui zice, că
la creditul

fonciar, după “calculele
+

aduse,

avem să

plătim:

15 la sută do-
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bindă ; calculele .mele

sunt mai mari; eu nu'admit că scrisu-

rile fonciare, cari sunt la '68. avem să le emitem cu 60, ci
mai jos; merg pînă la:-18, 20 la sută dobindă, dar fac apel
la D. Boerescu să spună că dacă ar fi venit cineva -să zică
că îi dă un împrumut cu 18 la sută, nu Par primi cu amîndouă miinile. Acum vine şi face obiecţiune la 15 la. sută,
interes şi a făcut un argument în contra proiectului "D-lui
Sturdza. Ni se zice: «cum voiţi D-v. însă casă admitem
noi cum că un institut privat are mai mult credit de cît

Statul» — Să vă dau un exemplu din Franţa. In Franţa
pe . vremea asignatelor ea nu eră singura hirtie ; mai
eră şi hîrtia
Paris,

unei

ori banca

bănci,

care se

de Paris,

nu-mi

chieama, ori. cassa

aduc

bine

aminte;

de

aceste

hîrtii n'a avut nici o dată depreciaţiunea care au avut:o hîrtiile Statului. Fiind că la fie care aşezămînt privat sunt două
lucruri cari susţin creditul hirtiilor lor. I-iu, acei care participă,

au ei singuri interes ca să nu

lucreze la” deprecierea

- tiilor, în vreme cînd faţă cu Statul ei au
şi al Il-lea, un credit de bancă are nu

_talic dar are şi portofoliul, care

hiîr-

interesul contrariu;
numai .stockul -me-

este în dosul hirtiei

fidu-

ciare. Chiar argumentaţiunea D-lui Boerescu vine în favoarea
“teorii mele. Ce am zis eu: am'zis că admit să fie emise

'de o bancă de scompt şi circulaţiune, pentru. că 'aceasta ar
aveă 'stockul său

metalic,

ar aveă

„O garanţie,

pentru. că

susţinerea

hiîrtiei. Mai 'are

emiţă hirtia cu curs
ptumut care îl face
sale care le are în
aceasta putem pune
împedicăm

de a merge

însă

una

piaţa

şi un. alt avantagiu:

comerciala

la

nu poate.să

forţat de cît numai în urma unui îmStatul, şi care face parte din efectele
portofoliu, astfel că - numai prin banca
friu la repeţirea unei noui emisiuni 'şi

“Cînd

mă

şi portofoliul - ei, care este :

interesează. pe

din emisiune

aflu față

în emisiune.

numai

cu

Statul,

n'am nici

din aceste garanţii, . că. nu are să meargă din emisiune

în emisiune şi că nici o garanţie nu ar pureă să împedice
deprecierea. acestor

titluri. Şi citaţiunea

Dlui

Bonnet

care

zice că pînă la oare care punct a putut face servicii -hîrtiamonetă,

cu curs forţat,

nu se.raportă

de cit la acele hirtii

„emise de băncile de scompt şi circulaţiune cari aveau! în
portofoliu iscălitura Statului pentru împrumut, dar care puteau
refuză cînd venea Statul să se împrumute pentru a doua
şi a treia oară,

Cestiuna această,

|

D.lor, a hirtiei-monetă

a fost des-
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bătută în ultimii “timpi: în
şi ea bintuită

America.

Ştiţi 'că

America este

de hîrtie-monetă ; ştiţi că “atunci

cind

a fost

lupta între Hays 'şi Filocn. .cestiunea principală care a fost
desbătută. de toate partidele a fost cestiuniea hirtiei-monetă
şi nu s'a găsit în toată America, acolo unde partidele sunt
'mai exaltate şi mai cutezătoare în materie de finanțe, nu

s'a găsit un singur candidat care: să vină să susțină hirtiamonetă,

şi alegătorii au făcut chiar dintr'aceasta: o condiţiune

pentru candidaţi...
a
|
D. prim-ministru. Aşa! a
D. P. P. Carp. Un singur om â fost, dar nici. unul
. din candidaţi n'a: zis că susţine. hirtia-monetă, din contra...
»“D: prim-ministru. A fost:un partid care susţinea.
_-D. B.P, Carp. Na fost nici un partid.
„_-Sa mai „plins D. Boerescu cumcă noi, combatind pro_iectul D-sale, am fi zis că ipoteca pe care o propune D.sa
nu este verace. N'am combătut veracitatea ipotecei, cu toate
că sub modul cum se prezintă în proiectul D-sala ar putea
să ne facă să ne îndoim derpre veracitatea ei; căci o ipo:
-tecă

nu este verace

de cit cînd obiectul

ipotecat

se poate

vinde în orice timp cînd nu se plăteşte. Şi cu proiectul
„ D-sale nu este aşa, căci comitetul instituit de D-sa nu are drep-

_tul.de a nu scoate bunurile din vinzare, dacă nu iese preţ.
Aceea ce am zis este că pe lingă veracitatea ipotecei
"se cere şi posibilitatea conversiunei ei imediate în -aur, şi
tocmai această o tăgădueşte proiectul...
|

Din toate acestea, D-lor senatori, conchid că proiectul
D-lui Boerescu, ca și acela al guvernului, este un proiect
de hirtie-monetă, prin urmare eu nu voiu votă nici unul,
nici altul.
i
o
Mai vorbesc în urmă

senatorul

Ioan

Ghica,

care

spune. că un

împrumut sar părea mai nemerii de cât această lege, senatorul D
Sturdza, care se apară de unele atacuri, ministrul de: externeM. Kogălniceanu şi primul ministru. Luarea în considerațiune a proiectului
votat de Adunareă deputaţilor se votează cu 27 contra, 17-voturi
In ședința Senatului de la 4 Iunie 1877, raportorul V. Boerescu
propunela, discuțiunea pe articole a proiectului- biletelor ipotecare un

amendament

la Art.

circulaţiune

a. biletelor,

2, care

prevede unele schinbări în ce

priveşte

sem-

năturile de pe bilete şi compunerea consiliului special. Senatorul. Cămă|
rășescu propune un alt amendament relativ la predarea, și punerea
în
respins

de

majoritatea,

delegaților

ca. făcind
arte din regulament. Senatorul Zissu se miră de'ce
Senatul'a respin
a început proiectul D-lui Boerescu şi acuma il
primeşte sub formă :de

amendamenl și cere ca cassele publice să fie. obligate
nela-hirtie, să dea și restul în argint. :
pe

ca, primind
a

?
Pno-

1
D. p. P. Carp. N'am Juat cuvîntul ca să cercetez. ca

D. Zisu

cauzele

cari au făcut: pe Senat să respingă

proiec-

tul D-lui. Boerescu ca proiect şi să-l primească în urmă ca

"amendament. -Eu cred că aceasta a provenit de acolo'că
„na voit partidul de la guvern :ca să datoreze scăparea. situaţiunei unui ministru dat în judecată şi care nu se ştiedacă.

miine. nu va merge la puşcărie! ŞI prin urmare tot tactul
a fost ca să se .respingă .ca proiect şi să se primească ca
amendament.. Aceasta cred.că a fost cauza respingerei
proiectului D-lui Boerescu. :
.. Voci, Nu eşti în cestiune,
D.P. BP. Carp. Voiu veni la cestiune. Art. 2, vorbeşte

de diviziunea acestor . hârtii. “Eu 'cred că o ţară nu poate
suferi o sumă mare de monetă divizionară, şi. cînd s'a făcut
bilionul care nu are valoarea reală, s'a luat calculele sta-

tistice din alte ţări, şi. cu toate, acestea ne-am suit ca monetă divizionară pînă la '30 milioane.
Acum că aceasta este o monetă bilion, adică că în
"toate ţările lumei. moneta' de un franc şi do: este divizionară şi prin urmare nu are valoarea reală, şi: aceasta con-

form cu convenţiunea monetară -încheiată în toate părțile
lumei, nu cred că are să iasă” din ţară, prin urmare cantitatea de .monetă divizionară nu este necesară ţărei noastre
fiindcă
"această

avem suficient; şi nu cred că e bine să'mărim.
cantitate de monetă divizionară făcînd aşa mari

diviziuni în monetă de hirtie. Căci ori ce va zice D. ministru de finanţe, că această monetă hîrtie va fi primită după
puternica sa expresiune: «ca piinea caldă» eu totuşi cred
că are să aibă o depreciaţiune oare care. Prin urmare hirtia-,

„monetă

de 5 fr. nu are să aibă

valoare de

ş fr. ci de 3

şi jumătate, mult patru, la început, şi în urmă are să devină
„o: pură monetă divizionară.
De aceea' eu cred că nu este bine să se facă -subdiviziuni

aşa

de minime.

“Mai este un alt cuvint

care

“subdiviziuni prea intinse; este
ar veni

oamenii

învăţaţi

militează

asupra acestor

că ori ce.s'ar zice şi ori cit

cu cărţi să demonstreze

că este

o

bine-facere pentru ţară hirtia-monetă, publicul. de jos, care
are a face mai
are

să

mult

impărtăşească

citească în cărţi. Prir
nete

cu subdiviziunile
aceste

de hirtie-monetă, nu

diviziuni, pentru

urmare,

chiar. primirea

de publicul de jos are să întimpine

că

nu are

să

acestei mo-

greutăţi prea mari.

3

mică

Asa dar este bine, ca sub diviziunea să nu fie prea
şi trebue

să înceapă

de la-3o

fr. în sus.

Mai este şi un alt pericol. -D nu

-

-

ministru . zicea. 'adi-

nioara, cum că, casele Statului au să înapoieze resturile în
argint, şi în acelaş timp ne. dă asigurarea că nu se va face
oa2-aa3asauaq-a emisiune. Primesc posibilitatea teoriei
D-lui ministru; dar dacă în practică va fi teoria noastră,
care credem în deprecierea acestor hirtii, atunci ce se va

întîmplă? Dacă aceste hirtii, vor scădea la 500/9? Ei -Dilor,
atunci o monetă de hirtie de 5 franci va reprezentă nu-

mai doi franci, şi cînd mă voiu duce să dau o telegramă
de 1 franc şi "jumătate, va trebui să-mi înapoieze trei “franci
şi jumătate, asupra unei hirtii depreciate' care-nu- valorează
de cît 2 franci.
„Aşa dar, după declaraţiunea D-lui ministru de finanţe,

are' să se vază întreaga Romiînie,

_tru

ca să ia o valoare

miai

dînd tot la depeşi,

mare de

cît are aceea

pen-

hirtie!

Fie'mi permis: şi mie, care nu sunt optimist ca D. ministru.
de finanţe, să fac, această comparaţiune, Ce va face dar
atunci

D.

ministru de finanţe cu asigurările D sale de astăzi?

Negreşit absolutamente .nimic.
De

aceea

dar, D-lor, eu cred ca sub-diviziunea monetei

aceştia să nu fie prea mică, şi dacă nu mă inşel,
era chiar şi opiniunea D-lui raportor.

aceasta

RĂSPUNSUL LA
Şedinţa
Raportul
tronului.

MESAGIU.

Senatului de ia 26 Noemurie
Al.

Giani

,

citeşte
:

proiectul

1877

de răspuns
N

la mesagiul

|

D. p. P. Carp. D-lor senatori, dacă un mesagiu domnesc

“nu ar fi, conform. cu uzurile şi datoriile parlamentare,

un

act eminamente politic în care Domnitorul vorbește către
ţară de: ţelurile bine definite ale politicei sale, de speranţele pentru viitor, şi ar fi numai un imn răsboinic, n'aş aveă absolut nimic de zis. Ca fiecare Romin, sunt -mîndru' şi eu
de, vitejia armatei noastre şi fiţi: convinşi că nu este nimeni

între noi cărui să nu i se înalțe inima de faptele sâvirgite,
dincolo de Dunăre. Cind ne punem însă întrebarea, dacă vitejia este sufi_cientă pentru a ne destăşură înaintea noastră o situaţiune
politică,

trebuie

să

răspundem

cu

negaţiune; căci

o

vitejia

poate să fie pusă la serviciul unei bune, precum poate să
fie pusă la serviciul unei rele cauze. Vitejia poate să serve
în fapt ideile pur naţionale şi poate să servea realiză nişte
idei ce nu sunt. conforme cu tradiţiunile ţării.
Nu

am

nevoe

a merge

departe

în istorie ca să vă arăt

că asemenea' lucruri se pot întîmplă. Nu am nevoe de cit
să vă amintesc că batalioanele Hanovrei şi ale FHessei s'au
luptat pe cîmpiile Americei pentru cauze care nu aveau.
nimic a face cu soarta patriei. lor.

Nu zic
rolul acelor
nu constitue
O dată

că armata noastră joacă dincolo de.- Dunăre.
batalioane, dar este evident, că vitejia în sine
un act politic.
aceasta stabilit, naşte intrebarea :. pentru ce în !

proiectul de răspuns- la discursul
absolut nimic nici de situaţiunea

tronului nu se vorbeşte
politică a ţării, nici de
.

—
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planurile care le avem, nici de speranţele ce ne sunt per'mise pentru viitor? Eu cred că aceasta nu sa făcut, pentru
"că guvernul singur este în neputinţă de a o şti; pentrucă
el s'a aruncat în. această întreprindere, calificată de primejdioasă chiar de D.
vor fi consecinţele.

Ministru

de externe,

fără să ştie care'i

Cind în primăvara trecută mi-am luat libertatea, cu oca. ziunea adresei, a vă zice: că interesul ţării nu 'este d'a
aruncă

armata: într'o

acţiune

ca

aceasta, care nu este în con-

formitate nici cu interesul şi nici cu puterile ei, D-tră aţi zis
că vă acuz: pe nedreptul, şi că dacă ar fi adevărat cele ce
zic

eu, apoi

în. adevăr

aţi fi vinovaţi.: Ei bine.

D-lor,

îmi

veţi permite. a cită propriile, cuvinte ale D-lui Ministru de
externe.
|
i.
|
«Dar, zice onor. D. Carp, că vrem să trecem. peste |
«Dunăre. A! Aceasta este altă cestiune. Dacă în adevăr
«sar vedeă un singur. cuvint prin, care s'ar impinge ţara de

«a nu răminea în, hotarele ei şi de a se incercă să primejdueiască ceea ce are, atunci onor. D. Carp ar aveă dreptate
„«să

vie

să

ne.acuze.că

am

«periculoase». |

aruncat: ara

în

eventualităţi

Vedeţi, D-lor, cuvintele nu sunt ale mele, ci sunt ale
D-lui. M. Kogălniceanu, Ministru de externe. Ce sa petrecut

de atunci şi pină acum, ca D. Ministru de externe să-şi modifice convingerile

“judecăm

aceasta

şi ideile sale?

şi

_să atac, nici. să acuz,
“că

nu

cu

toţii

nici

nu

vreau

ci. am venit

suntem . de

aceeaş

Nu
să

este mon'entul ca
ştiu!

care

cred

că, :dacă
politica

âm

noastră

am

să

venitaci

numâi ca să stabilesc cum.
părere

„. liticei pe care a începuto guvernul actual,
poate-că

Nu

în aprobarea

şi că

sunt

fi urmat o altă linie de
- naţională. ar

po-

oameni

purtare,

fi cistigat, mai

mult

de cit pină acum!
Tot din cuvintele D-lui Ministru de externe vă pot
probă, cum că guvernul actual a inceput această acţiune fără
să ştie bine ce “face.
Aa
|
„__

D-sa,

vorbind despre

întenţiunea

guvernului, ne. zicea:

„ce vreaţi. să facem? Sunt trei căi: una 'dea stă cu braţele
încrucişate, o altă cale să pregătim apărarea hotarelor -

noastre, şi în fine a

treia cale e acea care ne-ar povăşui să

trecem peste Dunăre.
Imi veţi permite şi aci a cită propriile cuvinte
e
ale onor.

D-lui Ministru de externe: «Nu vom luă. drumul ca să facem

.

185
«ceea ce a tăcut

—

Domnul Cantemir,

casă

ne

unim franc şi

«direct cu Rusia, să trecem Dunărea şi să luăm şi noi parte
«la emanciparea popoarelor. creştine din Orient. lată un
«drum care nu. ar fi de aruncat, cu condiţiune d'a cere şi
«obţine avantage ca independenţa, gurile. Dunării, Dobrogea,

«avantage pe cari le vede D. Sturdza dejă în convenţiune, dar :

„ «cari din nenorocire nu există. Am ales deci acel drum care
«constă nici în -a stă cu minele
în sin, nici în a trece Du«nărea cu Ruşii».
Pentru ce dar, îndată ce ați trecut Dunărea, n'aţi venit .
“să ziceţi: «Da, iam trecut Dunărea, însă în schimbul acestei
cooperaţiuni,

am "stipulat

cutare

şi cutare

avantagiu»?

N'aţi

zis-0, pentrucă r'aţi stipulat absolut nimic, şi situaţiunea. este
astăzi astfel, încit la încheerea păcei noi nu ştim dacă în .
schimbul

sacrificiilor făcute, vom

avea

acele

avantage

care,

chiar după cuvîntul D-lui Ministru de externe, ar îii putut
justifică trecerea noastră peste Dunăre.
|
Temeiul dat de guvern în mesagiu, că. dacă nu am fi.
- mers la Plevna, armata rusească biruită. ar. fi fost. silită să
treacă Dunărea şi astfel ţara noastră ar fi fost deschisă invasiunei Turcilor, nu are valoare, căci, dacă soarta armatelor ruseşti 'atîrnă de 30.000 de Romini, atunci or vom fi

"or nu vom

fi la Plevna, puterea Rusiei îmi pare prea slbă-

„pentru întreprinderea în care s'a aruncat. Dar nu este aşa, n'aţi scăpat armata rusească, v'aţi aruncat peste Dunăre fără
să stiţi nici unde mergeţi, nici unde aveţi să vă opriţi.

— Astăzi ştiu, după cum

trebuie -să ştie şi guvernul,

că

dacă sunt prin. Dobrogea - subscrieri pentru a se alipi pe
lîngă Rominia, nu e mai puţin .adevărat că și în Basarabia
romînă se fac .subscrieri pentru alipirea ei către Rusia.
Nu deduc! nici o. consecinţă. de aci, poate că această
ştire să fie fără. de nici un temeiu, dar nu este mai puţin
"adevărat că aceste vuete ca şi ştirile : venite de la Berlin,
în ce priveşte retrocesiunea Basarabiei, ne dovedesc că situaţiunea

noastră: este

astăzi

aşă

de

puţin. lămurită,

încît

ea

nici

să

dă loc la orice suspiciune şi la, orice îngrijire. Am

zis

atac, pentrucă

adinioară, cum

că nu

vin

nici” să

acuz,

fiecare acuzare şi fiecare atac politic trebuie

să aiba o ţintă - cînd este dirijat în contra guvernului, şi
acea ţintă nu poate fi alta decit înlocuirea guvernuiui 'şi a
politicei sale. Ei bine, aceasta nu se poate; căci astăzi Ro-
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a

minia nu mai are soarta ei în mînă; nu ea dispune nici de
forţele, nici de hotăririle sale.
In ipoteza chiar a D-lui Ministru de externe, cum
că pentru participarea la războiu peste Dunăre ar trebui să
primească în schimb Dobrogea şi gurile Dunării, tot avem
miinile legate.
Sa admitem că Imperiul Otoman ar zice: Aceasta
voiţi? vi le dau; să încheiem pace. Eil am puteă oare să
retragem oştirile noastre.de la Plevna? Evident că nu.
Repet
“sunt

deci, că nu

oameni

în

am

ţară—şi

astăzi .alt ţel decît a stabili,

aceasta

meu propriu, dar şi în numele
oameni

în ţară

care gindesc

o spun

nu

multor

amici politici, —sunt

cum

numai

în

că.

numele

că ar fi fost mai bine să

. aşteptăm atacul în ţară la noi; cumcă ar fi fost mai bine
ca să nu ne asociăm la intreprinderi calificate chiar de însuşi: D-nu Ministru de externe de primejlioase -și să înlăturăm astfel suspiciunea că în loc de a fi păzitori neutrali
a acelor guri ale Dunării, cari: voim să le avem, suntem
numai instrumentul mlădios ai unor interese care nu sunt

europene

şi cari

Ministrul

prin urmare nu

de Externe

afirmă că

pot fi romine.

nici în

|

Dobrogea,

nici

în

Basa-

rabia: nu putea fi vorba de vre-un plebiscit, justifică intervenirea armatei române la Plevna şi spune că contează pe marinimia, şi: onoarea
împăratului Alexandru al II- ea şi pe dreptatea Europei.

D. P. P.

Carp.

Nu

am

luat

cuvîntul decit

simplă rectificare.
Eu singur am zis D-lui Ministru
„o treabă
Dobrogea

mare
şi

ştirea .care am
Basarabia,că

de externe,

despre
este

pentru. o

că nu e.

ceea ce:se petrece

un

zgomot

ce

în

.circulă,

i pentru mine aceasta nu este decit un adaos la nedumefire
linişte

Cind
în

însă

aceste

spirite,

rău că D. Ministru
de anecdote.

lucruri: merg

permiteţi- -mi

de externe
a

a

pînă

zice,

tratează

Au mai luat parte la desbateri senatorii

Dim. Cracte, Const. Bosianu și Ministrul de

a produce

patriotică,

îmi

asemenea

N. Voinov,

externe

V.

o

ne-!
pare

lucruri

V. Boerescu,

Kogălniceanu

Proiectul de răspuns e fost încuviinţat cu 35 contra a 3 voturi,

i

_

ORFELINATE:

COPIII CELOR CĂZUTI ÎN RĂZBOIU
Şedinţa

Senatului

dela

q

Fobruarie

7878

,

Guvernul hotărise să, înfiinţeze 4 orfelinate destinate pentru creşterea și învăţătura, copiilor. soldaţilor morţi în luptele peste Dunăre sau
ai acelor cari, deși în viaţă, nu mai pot să-și îngrijască familia. Pro„ iectul de lege fusese votat de Adunarea deputaților în sedința dela. 7
Decemvrie 1877. La Senat, secţiunea a Il-a-a cerut să se înființeze două
școli primare în cari, după unele studii, cursurile să se bifurce în cursuri de agricultură și de meserii. Senatorul Giari crede .că ingrijirea.
orfanilor ar trebui lăsată

în sarcina

munelor

de

comunelor 'și că sistemul

interna-

telor este cu totul greşit, mai ales pentru copiii de săteni, cari, crescuţi
în internate, vor fi lipsiţi de ori-ce legătură atunci când vor dori să se
"stabilească într'o comună oare-care. Mai nemerit ar fi ca, acești. orfani
să fie crescuţi'
de locuitori, căror li s'ar puteă da subvenţiuni, pensiunea,
cuvenită, etc. Primul ministru apără 'instituţiunile pe cari le propune
uvernul şi internatele cari se poale. să fie de prisos în altă ţară, nu
insă, la, noi. Aceste şcoli-internate mai au însă 'și menirea de a da corurale

meseriaşii

cari

facă o agricultură, mai raţională,

au nevoie

și oamenii

|

cari vor şti să,

|

D. P. P. Carp. Inainte de toate trebue să ne deprin„+ dem să, înlăturăm din discuţiune ori-ce argument care.nu
stă nici întrun raport cu chestiunile.ce tratăm. Este evident
că aci nu este cestiunea despre centralizare şi decentralizare.
Şi D. Ministru de interne a avut tot dreptul să se mire
„de aceasta. Eu nu m'am mirat, căci am atribuit slăbiciunea

argumentaţiunei D-lui Giani emoţiunei sale, emoţiune firească
la un

om

care

combate

pentru

prima

ritate).
|
.
a
"- Întiia întrebare care trebue să

oară

guvevnul

(la:

Sa
ne-o punem este, cine

trebue. să vină în ajutorul orfanilor aceştia, căci asupra ne- |
cesităţii ajutorului
nu pot fi, două păreri, şi aci mă unesc.
şi eu

cu

cele

zise

de

D. Ministru,

că acei oameni

au făcut.
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sacrificii

şi

trebue, să

“barea, de unde

D. Ministru

li- se

dea

să se dea acest

ajutor;

cu un aer de dreptate:

Aceşti

oameni

au

dar

ajutor?

La

naşte

între-

aceasta

spune

că Statul.

făcut sacrificiile nu

|

pentru o anume

localitate, ci pentru ţara întreagă, este dar drept că ţara
întreagă trebue să le vină în ajutor. Apoi, dacă ar fi numai
atit, n'ar fi nimic de răspuns, dar naşte întrebarea, dacă
ajutorul care '] dă Statul este intr'adevăr un ajutor eficace
în modul cum se prezintă în legea actuală. Eu cred că
este bine ca discuţia să fie mai întinsă, ca să vedem dacă:
„se dă un ajutor real sau dacă în loc-de ajutor noi facem

prin aceasta un rău imens acestor copii. In ordinul acesta.
de

idei întiia întrebare ce trebue

să

ne facem este,

dacă

aglomeraţia de. copii, aşă cum are loc în internatele înfiinţate de stat, este un ce folositor pentru creşterea. morală
şi materială a copiilor sau nu? Părerea mea este că aglomerâţia de copii într'o scoală dirigeară de. Stat este un
lucru vătămător desvoltării morale 'şi materiale a copiilor.
Aci

D.

Ministru

du-se o asemenea

de

interne

a venit

şi a zis, că adoptân-

teorie, ar trebui să se suprime .toate in-

ternatele ; „şi aci sunt la. largul meu, căci pe cînd eram ministru al instrucţiunei publice, am cerut suprimarea radicală a internatelor.Şi Adunarea aprimit această propunere. Dacă
legea nu a devenit perfectă, aceasta a provenit din cauza

unor evenimente .ce nu aveau a face nimic cu teoria în sine,
„Ni se obiectează că legea de față nu face decit: să se

conforme

cu o stare de lucruri

reală

şi cu nişte deprinderi

înrădacinate în poporul nostru. Este drept că 'o lege, ca să
aibă o bază reală, trebue să ia drept
punct de pornire
starea prezentului. 'O lege trebue
însă totodată . să
aibă
în vedere viitorul, şi trebue să aibă drept ţintă de a înlocui

„moravuri

rele piin moravuri

ŞI de

interne care
ne

aceea

nu

admit

zice: vedeţi,

conformăm cu

bune.

argumentul

D-lor,

sistema din

D-lui

Ministru

că noi nu- facem

ţară,

căci: chiar

cari

pot ţine pe copiii lor în case private, îi dau în internate.

"Mi va permite D. Ministru de interne a i spune, "că acei
părinţi fac aceasta sau de nevoe sau că nu "şi înţeleg inte-

resul lor, căci aglomerând
capete

moravuri

pe copiii lor la un loc, „pot să

şi deprinderi

rele.

|

”

de.

alta decît

părinţii

-

i

Nu trebue asemenea să uităm; că cducaţiuriăa. factice
„ce o dă Statul în asemenea institute produce '6 adevărată

|
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declasare, creînd îîn mintea şi în caracterul acelor tineri nevoi şi
tendinți

cari

nu

sunt conforme

cu

starea "din! cari "au

eșit

şi cu starea în cari au să reintre. S-a vorbit mult de datoria
Statului, ca şi cum ar fi un bine cînd Statul ar forţă în mod

- sistematic lăţirea culturei. Datoria Statului este

de a înlă-

„tură numai pedicele cari pot: întîrziă rădicarea - nivelului
moral şi intelectual; el face însă totdeauna un rău cînd,

intervenind în mod sistematic, el alterează Îocul
forţelor intelectuale. și morale. -

firesc al
”

D-lor, s'au adus şi exemple din . alte ţări, că cum au
ajuns alte! ţări în.- starea în care se găsesc prin mijlocul
internatelor.

'Aci este o -eroare: foarte gravă. Din contia, acele State

nu datorează nimic internatelor, şi experienţa a probat, că
au avut să sufere 'atît-de mult din cauza lor, în cît a fost

o mare reacțiune în contra acestor internate.
Şi apoi, sistemul internatelor nu este general în Europa,

ci este exclusiv francez, şi francez modern, de atunci de cînd

Napoleon-cel-Mare aveă pe seama Statului o mulţime. de
copii ai căror părinţi rămăsese pe cîmpurile: *de răsboiu ale.

întregei Europi, şi cărora

trebuia

să li se dea:o

Atunci s'au creat internate nu numai

ci pentru

toată

lumea. Şi de atunci au'luat naştere în Franţa

internatele pe un picior mai mare.
|

creştere. i

pentru fiii soldaţilor,

“Nu puteţi însă susţine că

-

Franţa

lui

Lamartine

este -

mai' presus de Franţa lui Voltaire şi al lui Rousseau, pre-

cum nu puteţi susţine că Franţa
presus decit Franţa lui Turenne,

lui Mac-Mahon este mai şi este invederat că nu

putem face. nici o deosebire între rezultatele intelectuale
şi
morale obţinute 'astă-zi şi între rezultatele activităţii şi. inteligenței Franţei pe o vreme cind internatele nu erau în

Franţa, decît. la congregaţiunile religioase.
«În Anglia, de 'asemenea internatele n'au existat nici
odată în. sensul ce dăm. noi acestui cuvint. In Englitera sunt
“ internatele dela Cambridge şi Oxfort, dar nu în sensul nostru.

Acolo sunt interni “bursieri şi interni .cu pensiune dela
„_»
„părinţii lor; dar fie-care copil are odaia lui şi nu e „vorba
de

nici un fel de aglomeraţiune..
Prin

urmare,

natele engleze
noi

nu

putem

pune

cu cele franceze

astă-zi,.

In Germania,

pe

acelaș

picior”

şi care se „Propun

inter-

și

la

:

internate -n'au existat niciodată, afară de
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e

„

şcoalele militare şi de aşa . numitele Ritter-Academien. Încolo' în toată Germania n'au existat decît două: la Schulpforta
|
şi altul la Graue-Kloster în Berlin.
din Dresda.
internatul
şi
Este
externe.
"D. Ministru de

D.P. P. Carp. Vorbesc numai de Prusia. Schulpforta este

un aşezămînt numai pentru nobilii acelei provincii, unde ei sinDe aceea nu se.
guri, părinţii; îngrijesc de acest _aşezămiînt.
poate zice, că numai din cauza înternatelor Germania este
mai mult înaintată. Prin urmare, voi să înlătur cu totul din
discuţiune argumentul D-lui Ministru, că internatele produc

ceva pentru dezvoltarea unui Stat-şi că noi, dacă am pă-râsi acest sistem, am face o pedică dezvoltărei -noastre intelectuale. Eu susţin din contră, cum că internatele tocmai

sunt acelea cari împedică dezvoltarea reală a unei naţiuni,
pentru că împedică ca forţele să se dezvolte în mod firesc.
Viu la alt argument. D-lor, un copil, şi aci n'am nevoe
să intru în multe dezvoltări, un copil dacă ”] sustragi dela
căldura naturală a familiei, nici odațănu poate da un rod
bun, este ca o plantă pe. care D-voastră o luaţi din pămîntul ei firesc și o puneţi în pămînt artificial şi care nu
corespunde

cu natura ei.

a

unui copac

sănătos, ca să producă

Puteţi să forțați un prun să producă. fructe în doui
ani; totodată veţi secă forţele lui, .nu veţi obţine roadele
ceea-ce

natura a voit să

„producă... Ei bine, acest rău imens îl fac internatele şi n'am
trebuinţă să” aduc exemple. D. Ministru -ştie, că internatele
Franţei

nu sunt

decit o. şcoală

de

adevărată depravaţiune.

Prin urmare, de îndată ce am ajuns la convingerea că de :
şi Statul este dator a răsplăti sacrificiile făcute pentru
dinsul, „el, în cazul de faţă, cu sistemul propus, în loc dea
face

un

bine,

face

un

rău

acelora

pe

cari

vrea

Cer dar să se lase logica abstractă la o parte

să-i

ajute.

şi să pună

creşterea acelor copii în sarcina comunei; şiaceasta cu atit
mai mult, cu cît pentru Stat ar fio sarcină foarte grea, pe. cînd
pentru comună sarcina ar fi foarte ușoară, căci nu cred

să fie într'o comună mai mulţi decit 3, 4 copii.. Evâăluind că suma celor morţi şi răniţi se urcă la
10,000, ceea-ce nu este departe de adevăr, veţi aveă
maximum

30,000

de oameni, cari

au lăsat

copiii orfani. Ei

bine, avem 3000 de comune,şi chiar admiţind
că nu
fie-care comună ar suferi perderi, totuşi nu veţi ajungela
proporţiunea mai mare, decit 2. copii pe comună. Inţelegeţi

tii
"că. sarcina

nu, este. grea,- pentru ca comuna

“suportă.
Mă 'rezum .dar:

să nu o poată

din partea. Statului are să fie. o

cheltuială -mare. fără ' rezultat, din partea

fie o cheltuială mică 'cu mare rezultat. .

comunelor are

n

să

SE

„„._ "Vă rog să luaţi propunerea mea în serioasă discuţiune: SR
>
„Eu cer. ca educaţiunea să fie impusă comunelorşi totodată
„ca! pe. lîngă această. obligaţiune să-se adaoge şi cea-laltă
” Obligaţiune, ca creşterea aceasta să se facă în familie.
„2.

Senatorul Dim, Sturdza, relevă că proiectul de lege asupra orfeli-

- natelor.nu' prevede

nimic

asupra, instrucțiunei: care 'va urmă

să se dea

" copiilor” internaţi: Ministrul lucrărilor publice Aurelian zice că este vorba, „de o.operă
de umanitate şi apără înternatele proiectate, spunind că copiii.
nu vorfi scoşi din mediul lor, căci orielinatele se vor
“- prin mănăstiri...
„
.
E
,

„Proiectul se adoptă, cu 19 contră 11 voturi.

instală.la

ţară,

2
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Senatorul Dim. Ghica aminteşte că incă dela 7 Februariea depus
"o inlerpelare, cerind lămuriri dacă sau comunicat guvernului condi-.
ţiunile de pace in ceea-ce priveşte Rominia, cari sun! principiile cari au:
să conducă pe guvern faţă de viitorul congres și ce dispoziţiuui sau luat
spre a apără, pe calea diplomatică, interesele. ţării. In răspunsul său,.
ministrul de externe, Mih. Kogălniceanu, spune că delegalul Rominiei,:
colonelul Arion, n'a. fost primit la Kazanlic și Adrianopole, de oare-ce
Turcia refuză și de astă-dată să recunoască calitatea statului romin ca,
stat independent. Condiţiunile de pace prevăd independenţa Roniiniei și.
o despăgubire

terilorială indestulătoare ; dacă această despăgubire sere-. -.

*

feră la Basarabia, pe care o reclamă Rusia, atunci nu ne putem declară .
" mulţumiţi. La a. doua întrebare răspunde, că ne vom duce și noila con-" . -.
gres spre a apără drepturile și interesele noastre. In -ce priveşte acu- |
zarea că urmează politica, rusească, aminteşte că sunt imprejurări cari.
impun. părăsirea polilicei de sentiment și practicarea politicei de inte-:
“rose, Puterilor girante, în fine,li sa adresat rugămintea de a recunoaşte.
independența noastră şi a ne da dreptul de a, rimite un delegat în sinul
“congrezului.: La'unele

ohbiecţiuni

pe cari

le face

senatorul

Dim.

Ghica

"- răspunde din nou ministrul de externe, spunînd că nu: numai el, dar...
„nimeni din lume n'ar.puteă să facă pe o naţiune de 80-milioano să, renunţe

la realizarea,

unci

dorinţi, cum

este

revendicarea

Basarabiei.

Se

apără, de atacurile. personale ale senatorului Ghica şi arată ce a între=
prins pentru păstrarea Basarabiei.
7
|
Ia
i

„1

D.

Pe P.-Carp.. D-lor, "mi pare foarte, rău că D. mi: -

_nistru: de. externe.
cu. ocaziunea

personal.al

Principelui
Dimitrie

unui

cuvint, - recunosc

Ghica, a ţinut

cam .

la rindul'său

nu un cuvint,-ciun discurs întreg prea personal. 'Mi pare
„rău zic,' pentru .câ 'tonul şi singele
-de externe a răspuns întiiaşi dată,
'ranţie .ca.de astă-dată cel puţin nu
” în alte ocaziuni cestiunile cele mai
de multe ori periculos.
'entuziasm

rece cu care D. Ministru
eră pentru mine.0 ga- vom-trată cum am tratat
-.
vitale ale ţării, cu un: :
Vă aduceţi aminte cit de

grea eră discuţiunea. cu. actualul guvern
venţiunea cu Rusia;
„pe

banca

cînd s'a Votat:con-:

vă aduceţi aminte că argumentele jucau:

guvernului un

rol foarte modest,. dar ;entuziasmul:.:.

un rol foârte -mare, şi "primul :pas” în' politica guvernului;:0-:

0
“aveau nu interesele ţării, ci Mihaiu Viteazul şi Ştefan cel
Mare. Tot pe atunci se vorbea mult de Piemont şi de gloria
lui Cavour! Cu toate acestea ce su întîmplat? -S'a întîmplat cum că

deși

noi, eşiţi biruitori din acest'războiu, astă-zi,

departe de a ciştigă provincii, cum le-a cîștigat Piemontul,
noi suntem pe cale de a perde, şi: pentru ce? Pentru că

* Piemontul

a avut .multe

războaie: şi unele

nefericite;
dar

a

„avut o politică bună, pe cînd noi am avut un războiu fericit,
însă o politică neprevăzătoare. . .
Ne acuză D. Ministru: cum că noi nu ridicăm cestiunea
„la înălţimea la care trebue să o punem
şi. că noi facem

” cestiuni personale. Fuarie bine, Să discutăm principiile. Insă
“nu admiteți cum că principiile în politică, deodată ce s'a
discutat în mod doctrinal, trebue să se aplice
şi la oameni? | .

„Nu recunoaşteţi cum că atunci cînd se dovedeşte că cu idei
preconcepute, cu măsuri cugetate
de mai înainte aţi: urmat o
"politică care. are.să' iasă rea, D-voastră astă-zi nu mai -sun-

„tei în stare a pricepe o politică contrarie, fiindcă ea este:
opusă la intregul ordin de idei ce au'luat o formă în creerii
„D voastră? Prin urmare cit pentru mine unul, deşi voiu dis-

;cută principii, rog de nai înainte pe guvern
„dacă

voiu

aplică

aceste

principii. la

purtarea

să mă ierte

lui și dacă

îmi

-pun întrebarea, de aveţi în ţâră şi în Europa destulă auto-.
„Titate “morală ca să. duceţila bun sfîrşit politica de astăzi?
„Aceasta o pot face cu atît mai uşor, cu cit D.; ministru
ne-a

zis:. ne-am -adresat la.Rusia şi nea zis. «luaţi:vă calea care.
vă va conveni». Sfatul vine cam tirziu, însa..îl primesc, şi!

vă rog. să discutăm împreună, care este calea: care convine
.
Romîniei. S'a vorbit de politica naţionălă, să
fim cu toții

Romini.

A repetat D, Ministru de externe

o. frază: care a.

_zis”o Cu ocaziunea convenţiuneică:
,
«ne vrea binele şi să nu:
credem că nu va avea inimă romînă», Dară
şi atunci aţi.
avut tmimă'-romină și sa dovedit : că Vaţi înşelat;
şi acum...
aveţi

:

Inimă

romînă

şi iarăşi aveţi

să-vă

înşelaţi..

D.N. Voinov,- Atunci nu s'a: înşelat. „_D; P. P. 'Carp. Prin urmare, să: lăsăm

câci nu

suspectez.

nici

intenţiunile,

e
intenţiunile,

nici patriotizmul

nimărui, :

dar să vedem, care sunt adevăratele - interese
ale: ţării
noastre? Care este politica . naţională a țării?
Şi cum se
practică ea? Aci, D.lor, -din :nenorocire
sau
poate
din feri'cire pentru ţara noastră,
care: ne, impune

datoria

noi avem o poziţiune „geografică:
dea fi, cum am: zice, dricul unăi:
=

.
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mare! principiu istoric al acţiunei Orientului contra Occiden“tului şi a reacţiunei Occidentului contra Orientului.. Acest
-rol grandios L-a jucat Grecia. în vremile trecute; atunci is:

toria se mărginea numai .în bazinul. mărei Mediterane,
atunci rolul principal înî jocul acesta de acţiune şi reacțiune

„între Orient şi: Occident îl aveă

„misiunea şi, de şi un
| zaţiunei antice.
Acum
întins,

nu este bazinul

interesele

Grecia,

şi ea îşi a înțeles

popor mic, “a fost în - fruntea civili»
a

s'au

Mediteranei, “acum”

lâţit şi Europa

lumea

întreagă . se

s'a

află . as-

tă-zi în faţă cu Asia, ' De aceea punctele * de contact s'au
înmulţit şi rolul care îl juca -Grecia are să se. joace astă- zi :
la Dardanele şi la Dunăre. . - e:

Din punctul acesta de -vedere să tratăm
pun

argumentaţiunea

mea

cestiunea, şi

la adăpostul unui mare diplomat,

al generalului Schweintz, care îmi zicea într'o zi, cînd discutam
cestiunea Orientului : Ei, D le Carp, voiţi' să faceţi politică”
bună? mai înainte de toate, studiaţi . harta D-voastră geo-

grafică ; numai ea trebue 'să vă inspire». Să studiem dara
şi - atunci veţi -vedeă că Rusia este mare - mijlocitoare între
Asia şi Europa, şi este în interesul ei să aibă totdeauna în.
mina “ei marile căi de comunicaţiune care au să mijlocească.
raporturile comerciale între aceste două părţi ale lumei, să
închidă pe de altă parte cele-lalte câi care ar puteă să-i facă !

„concurenţă

In. două

cuvinte: deschiderea Dardanelelor, în-. -.

chiderea Dunărri, iată cheia „politicei ruseşti. Odată acest
“principiu stabilit, care. eră interesul nostru? Interesul nostru
eră—şi aci se înşală D. Ministru de externe, cind crede
că îl acuzăm de ce:nu a. putut să oprească pe Rusia. Nu,

dar se înşală că interesele noastre sunt evident opuse celor
„ruseşti, eră evident

că

eră antinaţional

de

a

facilită

Ru.

siei reali: area politicei sale tradiţionale. Aceasta vă explică
„pentru ce în loc'de a trage foloasele care le aşteptaţi,
D-voastră

veniţi. astă-zi 'şi. recunoaşteţi

că

suntem

pe

calea

-de a perde o provincie. Căci să nu ne înşelăm, D-le Mi-:
nistru de externe, cind afirmaţi câ cestiunea Basarabiei nu:

este o cestiune de interes, ci o.cestiune
comiteţi. o eroare 'şi o nedreptate
Gindiţi D-voastră că. Rusia, după

alăturea cu dinsa, după ce am pus
ţiunea -ei,

după

ce în

mizile noastre

-. mult decit se aşteptă Europa

de amor propriu,

în contra. Rusiei. Cum?"
ce ne-am . vărsat singele

toată. ţara
puteri

am

la: dispozifâcut

mai

întreagă,— D-voastră - credeţi

06

>

0

că “pentruo cestiune de amor propriu Rusia ar asumă asupra
ei greaua sarcină de a ne cere Basarabiat. Nu, D-lor; Ne
„cere. Basarabia pentru că este 'în interesul ei; ne cere Ba- sarabia

nu

D.voastră

de

astăzi,

însă

nu

ci de

ati tăcut

Poate
că Rusia nu
răsi această

revendicare

să nu 'uităm

niciodată

mult. Ea face politică rusească,

politică

rominească

va luă Basarabia

(aprobări).

Rominiei,.
va pă-

ca un sacrificiu ce va face Europei,

rezervînd cestiunea la altă ocaziune
că nu

mai

amorul

fericită.

Insă noi

propriu, ci

interesul

ei bine cugetat va fi cauza pericolelor ce ne eșteaptă din
partea ei.

Odată

opri

ae

a

aceasta stabilit, repet că de.şi nu aţi putea

pe Rusia, dar

nimic

nu

vă obligă

să angajaţi

viitorul

în detrimentul ţării noastre. Trebuie :să aşteptaţi .arbitriul
Europei, pe care suntem datori a o reprezentă: la gura
Dunării,

a

n

|

Sa

> Această acţiune pripită eră primul pas, prima greşală
din care au eşit toate celelahe. rele.
|
Sa
S'a obiectat adese-ori, D-lor, că eram siliți să facem
aceasta, că nu am putut să facem alt-fel; bine, rău, am fost
siliţi să mergem înainte şi să ne dăm,-cum zice Rominul;

în paza lui Dumnezeu.
îi
E
Aţi zis: <am făcut apel la toate puterile Europei, am
"bătut la toate

uşile,

şi nimenea nu

părăsiţi de toate puterile, am
braţele Rusiei».

Atunci

cred

ne-a părăsit,

că Europa

ne-a

fost siliţi

iar' am -observat.

numai,

deschis,

în cit noi,

să ne- aruncăm
D-lui

Ministru,

în
nu

nu 'se- poate pronunţă

decit atunci cînd Rusia va şti să tragă foloase din biruinţa

ei, care să strice echilibrul Europei
; atunci numai Europa.
va putea să dea .un răspuns care nu poate să-l dea astă-zi,
Prin urmare, pe de o parte vă daţi pe mina Rusiei, iar
pe de alta, părăsiţi de mai înainte ajutorul ce putea să-l
dea astă-zi Europa. Ei bine, eră un .plan “preconceput, ori. .

nu? Suntem

noi în drept, constatind

din fie-care pasal par-

tiduilui actual la putere, că s'a executat un program întreg,

“a zice:

că ce aţi făcut eră rezultatul

unei: 'voinţe

iară 'nu

a unei pevoii Să luăm şirul evenimentelor.
dela 1866
examinăm

demarşele

acestui

partid.

şi să
“răz-

boiul! Germaniei
1066,
după că „răz
IEI contra AustrieiCI, a
us:a cum
puterea Germaniei, o putere amică, mărindu-se, a venit mo-

mentul pentru dinsa, să deschidă

adică cestiunea

ei vitală.

Vedem

ea

atunci

cestiunea

Orientului,

că: se face .revolu- --

i i
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ţiuneă d: la Creta, cestiunea Bulgariei se ridică, „bânăe de:
bulgari. se 'organizează, şi vedem atunci pe. D. Brăţianu,, Să
adică pe “partidul liberal astă- zi. la - putere, amestecat:
aceste răsculări.: .
“Vine apoi 1870. După biruinţa Germaniei, iar .se fac
oare-cari încercări. Pe deopoarte D. _Ignatief ne cerea BaSarabia dejă de pe atunci, şi pe de alta, D..Brătianu, întrun
_cuviat

memorabil, zice

că

acolo

unde

este

ortodoxia,

este

“interesul Rominiei. Astă-zi, cind este
a se rezolvă cestia Orientului, tot D. Brătianu este chemat pentru a face o alianţă
cu

Rusia.

Prin

urmare,

“ şi tot-deodată. adaog,

eu

constat

o politică preconcepută,

că nu vă pot da aprobarea

mea

în

cît” priveştele consecinţele faptelor D-voastră, la caria ajuns
ţara. Mai
mine de

este un ultim considerent şi acesta. este pentru
o valoare capitală; trebue să ştiţi că nu m'aşi

plinge de perderea Basarabiei, dacă ar fi numai aceasta.
Dar mai este şi alt-ceva: ne poate luă Basarabia astă-zi,
-. dar ce 'iea sabia,
“împrejurări
dar pentru

sabia

poate să o reia, și

europene care să ne permită să
mine, luarea ei are o importanţă

miine vor veni:
o reciștigăm ; N
vitală, pentru.

“că implică o: scădere a conştiinţei naţionale. Şi notaţi: bine
„că, dacă noi avem raţiunea de a fi, avem raţiunea de a fi
numai prin conștiința naţională şi prin încrederea Europei.
Ei bine, încrederea Europei nu o aveţi, au dovedit'o aceasta

îndestul toate cite se întîmplă pe fie-care zi; conştiinţa naţională ce aţi făcut. cu dinsa?
Mai putem aștepta dela popor ac: st sacrificiu de singe
ŞI de! avere, atunci cînd atitea jertfe au drept rezultat scă„derea patriei. noastre. Căci un cetăţean cînd se duce să își
_expue viaţa, el nu merge ca un mercenar sau ca un student,
fără să ştie pentru ce. El vrea totdeauna, jertfindu- şi viaţa,
să-şi zică că o face pentru un interes naţional. Gloria nu
e suficientă,gloria o ia pentru dinsul; dar interesul na-

ţional satisfăcut îl lasă pentru copii ca moştenire al sacri- .
ficiului. lui.
D-voastră aţi perdut. pe deoparte increderea Europei,
iar pe de alta aţi surpat conştiinţa naţională. Şi. ce valoare are conştiinţa naţională, şi încrederea Europei, o pu-

teţi vedea din istoria lui Mihaiu Viteazu.
El cîştigase, cu eroica lui spadă, trei provincii şi cu
toate acestea a fost suficient ferul. unui lefegiu d'ai gene- ralului Basta ca să prâbuşească întreaga lui clădire, Pentru

108
!

ce? pentru că pe atunci nelipsea . conştiinţa “naţională; ne
lipsea încrederea Europei.
:
Sa
Astă-zi conștiința naţională era reînviată, increderea

>» Europei

începeam

“Ialta aţi perdut-o.

s'o avem. Pe

(Aplauze):

-

una a-ţi surpat-o,

3

“Mai iau cuvințul senatorul Nic.-Voinov,

pe

cea-

Sa
care a ără

guvernul şi

propune o moţiune de încredere în guvern ; senatorul
Dim. Siurdza, care
propune o moţiune cerind guvernului de a stărui pentru recunoușterea .
independenţei Rominiei, pentru reprezintarea ei în -viitorul congres, a
nu intră în examinarea sau tratarea
sideră ca «nule pentru Rominia ori-ce

cia fără

vre-unui
slipulații

schimb teritorial, a confăcute între Rusia, și Tur-

participarea, directă, a ţării şi a rechemă

armata romină de pe
dreptal
Dunării ; vorbesc apoi senatorii Manolache Costache lepureanu, C. Racoviţă, Dim. Ghica, B. Boerescu, G. Leca și primul ministru
I. C. Brătianu. După închiderea discuţiunei se pune la vot moţiunea, sub„Scrisă de senatorii Dim. Ghica, P. P. Carp, D. P. Vioreanu şi B. Boerescu:
«n urma interpelaţiunci prințului Dimitrie Ghica. Senatul, ascultind
ex„ plicările guvernului, declară că ministerul nu are destulă autoritate
rală pentru a apără adevăratele interese ale ţării, faţă cu viitorul mogres». Senatul a respins moţiunea. (36 bile negre contra, 16 bile conpentru). Senatorul Dim. Sturdza își retrage moţiunea, iar moţiunea, albe
senatorilor N. Voinov, Al. Mortzun și alţii, cari
declară .că au încredere
în guvern, se primeşte cu 39 bile albe cobtra a 6 bile. negre.
malul

_

.

.DISCUȚIUNEA ADRESEI

ap
Seadinţa Senatului

de Za 6 Decembre

18 78:

„7
_ * In şedinţa de la 5 Decembre, Senatul a inceput desbaterile asupra
răspunsului la, mesagiul Tronului. Senatorii Manolache Costake Iepureanu și P. Vioreanu se pronunţă contra răspunsului, acesta din urmă
făcind proces ministerului. Senatorul N. Voinov recomandă intercalarea.
unei

fraze

după

războiu,

în adresa

Camerei, referitoare

D. Sturdza, face o descriere
arată

care

amănunţită

la art, 7. Ministrul de finanţe,

a siluaţiunei politice înainte și

e soluţiunea găsită pentru

chestiunea

israelită

- Şi propune un nou -aliniat, în locul alinialelor 12, 13 şi 14, subscris de
Senatorii 1. Strat și A. T. Zissu : «Misiunea viitoarelor 'camere de revizuire va fi de a, lucră la rindul lor astiel în cit articolul din Constituțiunea, noastră, care nu mai este în acord cu tratatul din Berlin, să se
modifice în sensul cel mai favorabil - intereselor țării în care trăim, și

să vedem în modul acesta în curind restatornicindu-se relaţiunile dilomatice ale tuturor puterilor europene cu Statul român». In urma unui

indemn

al Senatorului

S. Şendrea,

senatorul

V. Boerescu,

membru

în

Comisiunea de redactare a 'răspunsului, apără, proiectul prezintat. In .
„Ziua următoare ieau cuvintul senatorii Al. Zissu. M. C. Iepureanu,
V. Boerescu şi:N. Voinov, care recomandă, o altă. redacţiune a aliniatului, care să recunoască că restricţiunea religioasă poate să, dispară
din Constituţiune, şi S. Şendrea care critică stilul şi unele afirmaţiuni
ale răspunsului, vorbind și despre administrarea, Dobrogei.

D.P.P.

Carp.

În şedinţa

de a spune: Senatului
contra

temeiurile

acestei. adrese, şi nu

aş

secretă

cari
mai

am

avut

onoarea

mă îndeamnă
aveă
: astăzi

a votă

nimica de

zis, dacă de atunci pînă acum, atit de pe banca ministerială,
„cit şi din partea comisiunei, nu ar fi intervenit nişte decla-

raţiuni

obligă “să iau

mă

cari

cuvintul pentru a

preciză

.poziţiunea noastră

faţă cu noua

situaţie ce se cieează

acele. declaraţiuni.

Voiu începe

cu

Sturdza

a zis,

câ D-sa

nu se

dar atunci,

dacă

ministerul s'a schimbat.
„_...„ O;cred,

schimbat-D.

guvernul.

schimbă,

a

D-sa

Brătianu şi dacă D-nu

"de a-și schimbă politica urmată pînă

Onor.

prin

D-nu

şi că nu D-lui,

|

nu s'a schimbat,

ăi

ci s'a

Brătianu are facultatea .

acum,

nu mai este,

E

s

cur pretind amicii -D-sale, rezultatul
mau

avut

puterea

de

a

se

opune;

unui. “virtegiu la :care'

ci,

cum

rezultatul unei. voințe preconcepute.
Dar'mi se va zice, că situaţiunea

O

pretindem

noi,

sa schimbat.! -Dar

atunci dacă situaţiunea s'a schimbat pentru D-nu Brătianu,
de ce nu s'a schimbat şi pentru D-nu Kogălniceanu? Vroiţi

a zice poate că D.nu Kogălniceanu a eșit din minister
pentru că eră singurul iniţiator convins al acelei politici
și că D-nu Brătianu a adoptat, pe timpul războiului, o po„litică contrară cu convincţiunile D-sale, numai şi numai ca
“să rămie cu partidul său la putere?
|
Vedeţi

dar .în ce dedal

de

confusiune și contradicțiune

„ne aflăm, dacă admitem declaraţiunea D-lui Sturdza ca program ministerial. Declaraţiunea D-lui: Sturdza n'o pot luă
de cît ca o convingere personală, dar nu pentru prima oară
vom vedeă convincţiuni adinci sfetindu-se neputincioase faţă
cu o situaţiune mai tare de cît ele. Adevărul e că D-nu
Brătianu, simțind că: situaţiunea îi scapă faţă cu ţara, are

nevoe de un doze dmissazre şi de o novă faţă. Le bouc
missaire este D. Iogălniceanu, noua faţă esteD. Sturdza.
Politica însă,

sistemul

guvernului, este! acelaş

Atiît în cât priveşte pe guvern.
mar

ca mai'nainte.

:

Vin la adresă şi la comisiune. Dacă comisiunea noastră
fi avut în sînul ei nici un membru al opoziţiunei, adresa

nu ni Sar fi părut de. cit o parafrază politicoasă, şi ca tot„deauna cam banală a mesagiului Tronului; însă de-odată
intră D-nu Boerescu în comisiune şi ceea ce în alte con-

diţiuni ar fi fost o parafrază banală, devine un act de politică superioară. Şi atunci, se înţelege că trebuie.să găsim
în afară de textul adresei, pe care puteă s'o subscrie orice.
„membru al'majorităţei, cauzele. ce au fost în stare dea
transformă o adresă nevinovată în un act de politică superioară, cum a. fost calificată de D. Boerescu. Prin urmare,

să ne

dăm

sine este un

bine

seamă

act de

de

adevărul

acesta, că

politică superioară,

dar

nu adresa în

ea pregăteşte

o situaţiune nouă, ea ne deschide un nouorizont şi trebuie să căutăm, -o repet, în afară de textul ei de ce natură să
fie oare âcest act de politică superioară. Din concluziunileD-lui Vioreanu, un amic politic al Dlui Boerescu, văd. că D-sa a cerut înlăturarea oamenilor tineri din Cabinet şi înlocuirea lor cu oameni maturi luaţi din toate partidele. In
această concluziune găsim un indiciu ce ne pune în stare

Ia
7

de a: intrevedeă | care este acea„politică
superioară ce neaș
teaptă. In alte concluziuni ale D-lui” Boerescu, care admite

posibilitatea intrărei sale în Cabinet, însă drept pe poarta
cea mare, cum afirmă D'sa, găsim al doilea indiciu menit
a ridică vălul ce acopere

încă noua

politică superioară.

Ei bine, eu nu cunosc nici o poartă, fie ea mare, fie.
ea mică, prin care centrul sau dreapta ar.puteă să intre în
cabinetul D-lui Brătianu. Cunosc porţi prin.care ar puteă
să intre cutare sau cutare

individualitate, dar'.o poartă prin -

care ar intră drapelul, onoarea partidului conservator, o asemenea

poartă

Să

nu. există.

admitem -o

|

ipoteză — căci înlătur

cu

totul

per-

-soana D-lui Boerescu, pentru care am cea mai mare:stimă—
să admitem că poarta cea mare ar fi o
„puterei. Să admitem că D. Brătianu ne
mare lealitate de a ne bucură impreună
„” ficiile, de înriurirea legitimă ce recunosc.

împărţire egală a
oferă cu cea mai:
cu D-sa de bene- .
că trebuie să aibă

„“puteiea . executivă, căci nu sunt numai om

de opoziţiune, ci

și om de guvern, că ne oferă zic -să împărţim prefecţii, de“putaţii, “senatorii, ministeriile (ilaritate). Aceasta ar fie oare poarta cea mare?
-

- Ei bine, noi, partidul conservator, care luptăm să venim
„la putere prin triumful ideilor şi prin tăria convincţiunilor
„noastre, nu cerşetoriin o înriurire'ce putem să o dobindim mine
prin propriele noastre - forţe. Vedeţi că nici în ipoteza
aceasta, care este” cea mai favorabilă, nu există o poartă
mare şi am fost silit să zic ceea ce am zis, pentru ca să

„desemnez bine poziţiunea actuală, să arăt că nu cunosc o
singură împrejurare în care noiam puteă da mina.cu partidul opus, îă- care noi am puteă încredință apărarea inte-

reselor noastre în alianţa comună cu. partidul advers.
“Dar trecînd la un ordin. de idei în adevăr superior,..
este în -interesul chiar al coroanei să aibă a face cu partide

bine

distinse, cu.. convincţiuni

ce:nu

slăbesc.

Măria

Sa, cind

voeşte a realiză cutare: sau cutare idee măreaţă, trebnie să
ştie unde să găsească oamenii convinşi ce'i pot servi: A
aveă numai: instrumente mlădioase poate să fie plăcut, dar
este. şi periculos, căci altfel se realizează un plan politic
cu

oameni

convinşi

arată netrebnice

şi altfel

tocmâi

în interesul coroanei,
îi

cind

cu

instrumente

criza

e mai

oarbe

mare.

cari se

ŞI vorbesc

cînd amintesc un cuvint 'pe care: un

182 —
om ilustru a adresat

lui

Ludovic al

16-lea

zicind:

on ne Sappute gue Sur ce Qui văszsle».
Eu înțeleg, şi fac această declaraţiune

«.Szze,

în modul

cel.

“ mai' categoric, înţeleg să depunem armele, înțeleg să zicem
guvernului: timpurile ordinare sunt rezervate. luptelor de
partid, şi fie-care partid vine la putere la rindul său şi realizează ideile sale, şi rezultatul general este binele comun;
dar. în timpurile anormale sunt chestiuni cari nu se pot rea-

-liză prin lupte de partid,
întîmplat
.la

noi

cum

spre exemplu

ceea ce s'a

cînd vine Europa” şi'şi însuşeşte realizarea

“cutărei sau cutărei idei, şi impune ca ţara întreagă s'o facă.
Atunci. nu mai putem zice că esteo cestiune de partid, căci
- nimeni nu poate revendică realizarea acestui lucru care: ni
se impune,cu condiţiune de a vedeă astfel chiar viitorul
ţărei în joc. Inţelegem în asemenea vremi să depunem armele, dar s'o facă şi guvernul, să retragă guvernul toate
proiectele de legi ce nu sunt în mina lui de cît arme de
partid, să nu se ocupe de cit de venirea Camerelor :de
revizuire. Dară

cînd-'se

foloseşte:

el de

cestiunea

evreilor,

cînd cere pentru moment înfrăţirea : partidelor şi cînd se
bucură de o situaţiune atit. de gravă, ca să ne ceară neutralitate, realizînd: însă tot odată ideile partidului său, atunci
de am depune noi armele, am face <un mâtier de dupes».
„Va depune D. Brătianu armele, le vom depune şi noi; să
nu rămînă la guvern D-sa de'cît pentru a se ocupă de
“venirea Camerelor
şi să amine D-sa
tiunea

evreilor,

pe

de revizuire;:'să rămînă.cum este astăzi
toate celelalte chestiuni, afară de chestimpuri

în

cari

vom

lupta şi atunci vom puteă zice în adevăr

puteă

reincepe

că am făcut cu toţii

“un act de politică superioară. Dar pentru aceasta nu avem
nevoe nici de alianţe, nici de poarta mare.
a
Vin acum la amendamentul D-lui Strat. Mie. 'mi este

” indiferent

ce

formă

se dă

ideei coprinsă

atît în adresa.

cit 'şi în amendament; totul este ca noi.să arătăm- Europei
că în principiu noi ştergem art. 7 din Constituţiune, şi că

ne punem în posibilitatea de a trata cestiunea evreilor...
Căci nu e-vorba de a zice cum avem să regulăm chestiunea,
ci numai de a şterge art.-7 din Constituţiune, ca să putem
„fi puşi în poziţiune de a o rezolvă .mai tirziu.
|
Acesta este sensul ce dau frazei din adresă, şi ca
ș
.
.
.
A
.
|
frază n'am nimic de zis. Acum însă, cînd vad că se voeşte
"a se înlătură, > înlocuindu-se cu o redacți
lacțiune mai i obscură,
>

>

-

” —
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dar care are acelaşi sens, eu cred: că ar fi mai bine ca
să lăsăm redacţiunea âst-fel cum este făcută de comisiune,.

pentru. că alt-fel
adresei

mă -tem să nu se

prin un ce mai

puţin

interpreteze

înlocuirea

precis ca un soiu de fn

ade

71071 Yecevoir.

-

D-lor,

noi

nu

ne

putem

arătă

în „faţa

Buropei”

mai

dirji de cît ne permit puterile noastre, şi numai arătind.
buna-voinţa 'noastră vom puteă: aduce pe puteri a nu cere
aplicarea strictă a conţinutului tratatului 'de la Berlin.

Tratatul

de la Berlin

ne

impune,

ne

pune în. pozi-

ţiune de a trată cestiunea evreilor şi a'i da; se înţelege, o
soluţiune conformă cu ideile moderne; dar negreşit. că noi
trebuie să căutăm să fie conformă şi cu situaţiunea noastră.
Ideile -moderne, D-lor, sînt un lucru' frumos, însă ele nu
pot schimbă în 24 ore -o stare. socială, .şi prin urmare nu „putem noi. aplică în” mod violent ideile moderne, cari în
„realitate ar puteă aduce o comoţiune atit de tare,.în cît ar.

periclită chiar temelia

pe care vroim să asigurăm ideile mo:

derne. Tot ce putem face este, întîiu să ştergem art. 7 şi
apoi să căutăm mijloace prin cari, în mod treptat, am puteă
schimbă secolul al XVI în secolul al XIX; pentru aceasta .

trebuie să arătăm o bună şi fermă

voinţă

căci altfel Eu-

“ropa, văzînd rezistenţa, va cere _mai mule de cît este dispusă
să o facă.
|
asupra amendamentului şi
mea
părerea
este
- Aceasta

„vă rog, D-lor senatori, să nul
interpretări
Camere de
Au vorbit

ce ar puteă
revizuire.
în urmă

să

senatorii

preşedinte 1. C. Brătianu, aceştia
ţiunile- senatorului

P. P. Carp.

primiţi, ca să ne

ingreueze

C. Bosianu, vV, “Boerescu,

doi din. urmă

ferim

de

sarcina . viitoarelor
ministrul-

ocupindu-se. de

obiec-

Proiectul de răspuns a fost luat in consideraţiune cu 40 bile albe .
A
.
contra a 9 bile negre.

CLAUZA PENALĂ:
4

Şedinţa
“Se continuă

Senatului de. la 29 Zannarid

desbaterea clauzei penale. La art;1089 din Codul Civil,

se propune adăogirea

următorului

„inainte şi în 'momentul
„țiune comercială,

1879.

aliniat: «Clauza

prin

care,

de

mai

formărei unei convenţiuni, alla de cit o conven-

seva

slipulă

dobinda

la dobinzile datorite

penlru.un

an, sau pentru mai puţin ori mai mult de un an, sau la alle venituri
viitoare, să, se declare nulă». Ministrul de justiţie, E.. Stătoscu, este de
părere că ar fi bine, ca să se ţie seamă de principiul conţinut în art. :
2 din legea Camerei, limilindu-se maximul și minimul dobinzii, (proiectul

-: Camerei stipulează 12% pe'an), aceasta din urmă la 130/,. Senatorul.
V, Boerescu, raportor, motivează procedarea comitetului delegaților care

„a şters art. 2 din proiectul Camerei, spunind că legiuitorul nu poate
fixă maximul dobinzii. Redacţiunea prezintată Senatului are avantagiul
a lovi în clauza penală deghizală. Senatorul D..Ghila inzistă de ase-.
menea, asupra inconvenientului fixărei dobinzii ; ceea ce trebue, e numai
de a pune capăt abuzurilor și spolierei ce se face cu clauza penală;se
pronunţă conira propunerei. Minislrului de justiţie. .

“D. P. P. Carp. D.lor. senatori, este adevărat cum

că

„experienţa a condamnat cu desăvirşire fixarea unui minimum
sau maximum a dobinzei, şi riu împărtăşesc temerea ace- ..
lora cari zic, că de vom fixă o dobindă oare-care, avem
să împiedicăm scăderea dobinzei. Legea în asemenea materii- este neputincioasă, atit în. plus cît şi în minus, şi dacă
capitalurile
ar fi atit de numeroase în cit să covirşească y
cererea, dobinda va scădea mai jos de cit acea fixată prin lege.
„Legiuitorul trebuie să se întrebe, dacă în anume cazuri,

diferenţa între

dobinda cerută și acea

fixată

de cerinţele

„pieţei nu este-atit de mare, în cît să constitueun caz de
imoralitate 'ce reclamă intervenirea Statului.
-- Prin urmare avem 6 îndoită ţintă înaintea . noastră.

"1),Să
"este

treaba

nu fixăm noi dobinda;
pieţei

nu este treaba

să fixeze dobinda ; şi

2) odată

noastră,

ce piaţa

a

hotărit o dobindă, nu permit nimănui să, aibă o dobîndă ce
nu este în nici o proporţiune cu aceea ce a hotărir piaţa.

— 0

NE

In ordinul acesta de idei s'ar. puteă „găsi oare una mijloc ca
să lovim pe aceia cari impun o dobîndă exorbitantă, care
constitue o diferenţă între dobinda stipulată şi dobinda fixată.
„de piaţă?-S'ar putea pune ca dobinda stipulată să-nu treacă
de

cît cu

un

sfert

sau

jumătate

pe

aceea

fixată. de piaţă;

cînd va trece peste aceasta, atunci legiuitorul să intervie şi
să lovească pe creditor. Să vă dau un exemplu: să zicem
că dobinda

fixată

de piață este

de -1o la sută; vine

uncre-

-

ditor care are 18 la sută; atunci judecătorul zice, diferenţa '
este prea mare; înţeleg să fie oare-care diferenţă ; “înţeleg
să

fie împrejurări în cari

un-creditor

să aibă

dreptul

lao

primă de asigurare în afară de dobinzi; însă nu trebuie să
- fie exagerată. Cînd dobinda cerută de creditor. întrece cu

„un sfert, sau .cu jumătate mai mult de cit cursul pieţei, atunci.

- tribunalul să nu pue puterea Statului la dispozițiunea acestui

- creditor.
N
|
“De aceia, Dior, eu vă supun ideia şi rog pe D. raportor s'o: discute şi să vedem dacă n'am puteă găsi o re-

dacţiune, prin .care să nu fixăm de fel o dobindă oare-care,

dar tot de odată să lovim toate acele dobinzi asupra căror ă
constatăm o diferenţă exorbitantă, între. dobînda fixată de
piaţă .şi dobinda fixată de creditor.
Mai vorbesc în urmă senatorul 1. Strat, Ministrul de justiție şii se“natorul V. Boerescu. Proiectul propus se votează cu 35 bile albe contra
a 1 bile negre.
N

„ REVIZUIREA ART.
Şedinţa

7 DIN CONSTITUTIUNE

Senatului d

la 26 Fe 2âruarie. 1879.

„In calitate de raportor citeşte
revizuirea, art. 7 din Constituţiune

D. P. P.

Carp.

D-lor

grave ale ţărei reclamă
finitiv noua

Berlin,
simțită
turi,. va
_pune la
În
misiune

poziţiune

raportul

şi concluziunea relativ

senatori,

interesele

cele

mai

în mod

de-

tractatul

din,

imperios să regulăm

ce ni se “creează

prin

la

şi guvernul, apreciind şi el această necesitate adinc .
de toţi şi “proclamată. de D-voastră, prin repeţite vofăcut, prin mesagiul domnesc, propunerea de a.surevizuire art. 7 .din Constituţiune.
urma acestei propuneri, D-voastră a-ţi numit. o COpreparatorie menită a stabili atît modul de proce-

dare în chestia de faţă, cît şi forma declaraţiunei' prevăzută
la art. 129 din Constituţiune. Lucrarea - acestei comisiuni
„vă este cunos-ută, și mă mărginesc aci numai de a aminti, că:

să urmăm

punctele principale ce trebuie

rezultă din pres-

cripţiunile” art. 129, care cere trei citiri din 13 în 1ş.zile
şi a se supune revizuirei numai acele articole din Constituţiune -

asupra cărora s'au întilnit voinţele Senatului şi a Camerei.
In privirea fondului, reamintesc asemenea că un membru
al comisiunei,

folosim

D.

de acest

B.

Boerescu,

a crezut

prilegiu spre a supune

că

este

bine să ne

revizuirei. şi

alte

articole din Constituţiune ce'i păreau: condamnate prin ex-.
perienţa trecutului.
Comisiunea. însă, dominată de ideia că în materii constituţionale o experienţă de 12.ani nu este suficientă pentru a ne formă convincţiuni contrare acelor ce au dictat: pactul
nostru fundamental şi că nu este bine: de a slăbi, prin
schimbări numeroase, încrederea ce poporul trebuie să:aibă

"în. Constituţiune,
3245.

a respins cu majoritate: de pâtru
Sa

7

propu-

48

18

nerea D. lui Boerescu
mai

art.

7.

Aceasta

trimisă

de

adoptat'o

=

şi s'aa mărginit a a indică irevizuirei- nu-

.

a fost pe scurt lucrarea comisiunei. Ea a fost |

D-voastră

în deliberaţiunile . secţiunilor,. cari au.

cu următoarele” modificări” extrase din prescriptele

verbale ale secţiunilor:
« Secţiunea Il a admis

opiniunea

majorităței,

a cerut

însă ca anexarea Dobrogei să se facă pe calea constituţională, modificindu-se în-acest sens art, 1 al.Constituţiunei,
"şi a nvmit delegat pe D. B. Bosrescu.
|
«Secțiunea

Il-'a dat un vot identic şi a numit delegat

pe D. Iacob: Fâtu.
|
„ «Secţiunea III a. primit în unanimitate opiniunea comisiunei şi a_ales delegat pe prinţul D. Ghika.
«Secţiunea IV asemenea a primit pur şi simplu pă!
- rerea comisiunei şi a ales delegat pe D. P. P.. Carp.
«Secţiunea V a fost unanimă a supune: 'revizuirei art.
|

7;

a

mai: primit însă

paragrafele.

1,

7 şi

„minorităţei şi a ales delegat pe D.G.
Delegații. D-voastră,

8 din

'opiniunea

|

Leca.

constituindu-se,' sub

preşedenţia

|

principelui D. Ghika, au "stabilit întîiu principiile” procedărci, NE
pe -care le supun aprobărei D.stră.
”
: 1) Fiind-că, după art. 120 din Constituţiune;: fie. Care:

din Adunări. trebuie să facă

o “declaraţiune

care. să

fie ex-

presia dorinţei sale proprii de a indică articolele 'din Cons-

tituţiune ce viitoarele! Adunări. au a revizui, “Camera ca Și
„Senatul ” şi fac în parte. şi izolat declaraţia lor” şi de aceea

declaraţia Sanatului nu: se mai

trimite la Cameră,

2) Odată ce declaraţia formulată de delegaţi se va de- .
pune -pe biuroul Senatului şi îi se „va da prima citire, se:
va face, după discuţia generală, o discuţiune specială asupra fie-

cărui

paragraf

Constituţiune

care va

ce

va

conţine- indicarea

fi propus. pentru

unui

articol din

revizuire.

Votul se va face separat: pentru fie-care pâragraf, căci
fie-care paragrat „se consideră ca o declaraţie” separată. ce.
are 'nevoe

a fi votată în

3) Amendamente
timpul

duratei

acestei

- Amendamente

total.

se pot. prezentă şi
prime

“citiri

nu se mai pot

„nici la a treia citire,

Ă

Ri

votă.: numai în

şi discuţiuni:

prezentă

nici la a. doua,
o

4) La a doua şi la a treia citir e a. declaraţiei « se va
face numai 6 discuţiune generală aasu pra fie-cărui para
graf

Do

|

IE

e

| —

179 - —

din declaraţie şi se va. vo atit fie- care - paragraf iîn
„cial' cît şi declaraţia în 'total,
_- Minoritatea

însă,

compusă

spe-

din D-nii |. Fătu şi G: Leca,

"a. propus ca.la fie-care citire să se poată prinii noui amen-”
damente.
Trecînd apoi la cestiunea de fond, delegaţiunea a: ho- Mă
_-tărît, cu majoritate de. patru, de a mărgini declaraţiunea
”

4

„. constituţională la: art. 7 şi a căutat să găsească
„este a se da acestei

forma ce:-

declaraţiuni.

„=... Asupra acestui punct au-avut loc lungi şi serioase desbateri. Unii din delegaţi voiau ca declaraţiunca să fie mo„--tivată, âlţii crezînd că Adunările de revizuire sunt singure
| competinte de a stabili. principiile ce au să -conducă ţara

„+. înv'revizuirea art, 7, şi că noi avem .astăzi căderea de. a .
„stabili numai ce se. revizuește, iar ru şi cum se revizueşte,
sau

pronunţat pentru o ' declaraăţiune nemotivată.
|
«Această din urmă părere afost adoptată de majori.
tate, iar. minoritatea, compusă din D-nii Iacob Fătu şi George a
“Lecca, şi-a dat -în scris deosebita socotinţă.
|

Asemenea alăturez, aici părerea D-lui. B. Boerescu, ce
vă este. dejă cunoscută prin raportul primei - comisiuni, și
“care conchide .la .revizuirea a opt articole din: Constituţiune,
". - la care

Disa

"amendament
.

voeşte

a mai adâogă

lată acum,

şedinţă

publică. un.

D.lor senatori, şi textul declaraţianei asupra

“cărui s'a oprit. delegaţiunea şi pe
„bărei D- voastră.

E

Daria
,

în

privitor la articolele relative la naturalizaţi.
care: o supunem

a

ă

apro:

pa

constituţională de revizuire

- Senatul, pe baza art. 129 din Constituţiune, declară că
3 estee trebuinţă dea supune la revizuire art. 7 din Constituţiune,
Raportor, P. P. Carp..

Senatorul G. Lecca citeşte declaraţiunea minorităţii, după care
sânaicsti P. P. Carp, „raportor, dă citire. opiniunei. senatornluiV. Boo„.-rescu asupra modi icărei mui multor articole din Constituţiune. Sena- .
- torii V. Boerescu şi P. D. Vioreanu propun diferite amendamente, pe
“cind senatorul N. Voinov recomandă, ca amendamentele să fie primite :
pină la ultima lectură a declaraţiunei de revizuire. Mai iau cuvintul se- natorii A Zissu,I. Strat, V. Boerescu, C.. Bosianu și Ministrul justiţiei
- „Eugeniu

Proiectul, în, total se primeşte
*
Stătescu.
p

fără nici, o schimbare

.

N

PROPUNEREA DE REVIZUIRE |

”

-

ŞI

.

"CHESTIA EVREIASCĂ
Şedinţa Senatului de la 28 Februarie 7879.
La ordinea zilei eră continuarea discuţiunei privitoare la. propunerea de revizuire a art. 7 din Constituţiune. Senatorul N. Voinov se
„apără în potriva acuzării de a fi ţinut,in ședința trecută, un discurs.de
efect. Exprimînduzși părerea 'că nu .poate nimeni să fie romin fără să
fie creştin, citează, opiniunea, deputatului italian Pierantoni care spune
. şi dinsul că Evreii nu se pot asimilă, aşă că nu poate fi. vorba de ali
se acordă drepturile politice. In urmă polemizează cu senatorul YV, D.
Vioreanu, care spusese că numai Constituţia. este în drept-a discută
cestiunea

art. 7, şi cu. senatorul

V. Boerescu

care

afirmase

că

art

7

trebue modificat spre a fi pus în armonie cu voinţa Europei dictată prin
art. 44 din tratatul de la Berlin. Se declară contra revizuirei.
Senatorul Manolache Costake lepureânu descrie starea deplora"bilă în care se află instituţiile ţărei, se plinge de guvernul bunului plac
instituit în ţară, şi justifică cererea unei revizuiri a Constituţiunei atunci
cînd există, o adevărată nevoie. Venind apoi la cestiune, recunoaște calităţile inerente populaţiunei israelite și aminteşte persecuţiunile
pe cari
au

avut să le indure'

în

Occident.In Rominia

ei sau

bucurat

de

cea

mai mare toleranţă. și de aceea au şi venit în număr atit de mare..Ei..
Sau stabilit întîiu formind tirguşoare, dar. în urmă sau întins și prin.
sate, şi de atunci a, început agitaţiunea. E de părerea senatorului Sirat,
că guvernul ar trebui să zică Europei: «am să. rezolv cestiunea, însă
"trebue să apărși interesele mele 'economice».
|
,
|

_D.*B. P. Carp. D-lor senatori, mai înâinte de toate, îmi
veţi permitea respinge în numele I-voastră o acuzaţiune
“adusă de D. lepureanu prin cuvintele că, noi n'am ştiut â
ne menţine la înălţimea situaţiunei ce reclamă: noua stare
de independenţă a Romitiiei. Ca exemplu al acelei înălțimi,

la care D-lui ne invită să ne ridicâm, ne-a ţinut un cuvînt,

în care se oglindeă imaginea unei inimi melancolice şi des„ ămăgite, Inţeleg pe D. lepureanu.. Dacă ne raportăm cu
trei ani înapoi "și ne amintim cu ce entuziasm, cu. ce frățeiscă dragoste se făcuse coaliţiunea de la Mazar-Paşa, ce
"în mersul său triumfal răsturnase ministerul Catargiu, şi

7

1890.
cînd după .trei ani de zile. ajungem la rezultatele la .cari
“am ajuns .azi, înţeleg şi melancolia şi desamăgirea D.lui
lepureanu.

Pentru -noi

însă, cari

n'am

avut

nici

atunci ace-

leaşi iluziuni, să ne fie permis a fi astăzi mai puţin desamăgiţi.
D. lepureanu vine: şi critică întreaga situaţiune în care!
ne aflăm. Cine neagăcă cultura noastrănu se poate asemănă cu aceea a Engliterei şi a Franţei, a cărei constituţiune am. copiat-o, dară cine este în drept a ne acuză că
“noi în 30' ani' de viaţă politică n'am ajuns acolo “unde au
“ajuns

alte

State

prin seculide muncă,
de

luptă şi vărsări de

„sînge? Constituţiunea noastră este în adevăr mai sus de
cît riivelul intelectual şi moral al ţărei; dar pentru aceasta
trebuie
să aveţi un indemn a ajunge la idealul acela, iar nu un'indemn deal răsturna.

Cu aceste puţine “cuvinte am stabilit poziţiunea noastră

faţă cu toate acele încercări cari vin și cer modificarea
Constituţiunei. _:
i
N
Noi credem
— şi majoritatea cred că se va unicu această
credință
— că,

cu

toate, defectele

Constituţiunei

noastre

de

astăzi, ea: fiind operaa unui compromis, .opera tutulor partidelor din. ţară cari au cules din constituţiunile. color-lalte
ţări mierea

ce trebuie

să ne hrănească,

noi credem

că ori

ce atingere astăzi nu poate să fie de cit unilaterală, şi astfel nu
tigat
-mine

poate

de

cit zdruncină

acel

echilibru

ce a fost cîş-

prin coalizarea tutulor -părtidelor la 1866; ŞI eu, pentru.
unul, vă declar, că dacă aş crede că partidul liberal

- astăzi ar voi să modifice Constituţiunea în sens mai liberal,
eu unul nu m'aş mai crede în drept a respectă acea Cons-

tituţiune, fiind că ea atunci n'ar mai
opera unui singur partid; şi că
să 'o. recunosc . şi pentru mine;

fi opera -ţărei,

ci âr fi

ce zic de adversari, trebuie
şi precum lor nu le dau

dreptul să o, modifice în sens mai liberal decît este astăzi,
tot asemenea şi mie 'mi refuz dreptul să o modificîn sens mai restrictiv. lată punctul de plecare care ne-a făcut pe noi
'a nu atinge de fel Constituţiunea, şi relele pe cari le descrieă D. lepureanu nu provin din Constituţiune, ele provin din

noi înşine. Puteţi să modificaţi Constituţiunea ori cît veţi

voi,
"însă nici rivalitatea, nici pasiunile, nici luptele între
partide nu .
vor

dispare, și prin urmare nici
desamăgirile. (Aplauze).
Odată acestea stabilite, imi veţi permite a mă scobori

de pe acea înălţime la care
_ŞI a reveni la: cestiune. -

sa

suit onor..D.

epureanu,
Se

.

|

i

“Mai înainte

18

—

de. toate însă voiu stabili în puţine cuvinte -.

pozițiunea mea şi-a citor:va amici faţă; cu guvernul actual;
Sunt obligat cu atît mai mult să o fac, cu cît onor.

D. Boerescu a-făcut-o: eri şi.că D. lepureanu a repetat“
astăzi - dorinţa exprimată eri de D. “Boerescu.
*
D. Boerescu ne zicea eri, cum că acest: ultim act al
dramei inaugurată prin coaliţiunea de la Mazar-Paşa — mă

ertaţi, cuvîntul de dramă este expresiunea D-lui lepureanu —
trebuie să se deslege de toate partidele întrunite, şi că nu
crede că guvernul actual este în .stare a dezlegă

elsingur

cestiunea evreilor. Să ne înţelegem. Dacă. este vorba dea

p

da în această: "chestiune sprijinul nostru leal guvernului,
„apoi acela l-am “promis de 'mult şi astăzi facem onoare cuvîntului 'nostru; dacă este însă chestiunea de a intră în minister şi de a cooperă ca guvern la soluţiunea acestei chestiuni, eu cred :că nu este în interesul nostru de a o face.
D. Boerescu zicea, că intrarea tutulor partidelor la guvern
pentru deslegarea comună a acestei. chestiuni, D-lui o cere

ca garanţie “de libertate în alegeri. Să'mi permiteţi a vă
" aduce aminte o” mică episodă din. Camera D-lui Lascar Ca:
targi. Atunci. D. Vernescu, prilejindu-se de un cuvint imprudent al Primului. -ministru, a adresat. guvernului. o inter-

pelare, acuzîndu-l că vreă să înriurească alegerile: şi cerînd | garanţii în această privire: Majoritatea de atunci m'aînsăr

cinat pe mine de a răspunde, şi răspunsul meu a culminat
în cuvintele: că libertatea nu se cere, libertatea se ia. Cuvîntul a fost atunci taxat de un act de îngîmfare a unei.
„majorităţi puternice față cu infima minoritate. Ei bine, eu

astăzi, la rîndul meu,

infimă

minoritate

faţă

cu o majori:

“tate” ostilă, repet aceleaşi cuvinte, /zberzatea
nu se cere, di_dertatea se ia. Şi veţi crede poate acum, că cuvintele mele:
de atunci nu erau o desfidere brutală aruncată unui “adversar învins, dar expresiunea unei convingeri intime care
am

avuto

atunci

Şi

o

am

şi

astăzi.

Ce

autoritate

morală

mai putem aveâ noi faţă cu ţara, atunci cînd rindurile con„. servatorilor se vor „mări, dar se vor mări numai 'ca o pomană dată de" aceia cari i-au 'combătut toată viața lor, şi.
“ cari de multe ori, în această combatere, au mers mai de-.

parte de cit permiteau cele mai elementare noţiuni de echitate? Nu vom puteă aveă o 'asemenea autoritate morală;

şi pentru' mine unul, resping o putere care e rezultatul
unei bune voințe, şi voiu primi numai aceaa putere care va

.-

fi rezultatul unei lupte triumfătoare. Aceasta e poziţia noastră
faţă cu guvernul actual. Vom da sprijinul nostru, vom deslegă cu toţii uniţi chestiunea evreilor, fără participarea
“noastră

la guvern,

țara aceasta,

şi cînd după terminarea acestei chestiuni

obosită de atitea

lupte,

va

cătă

să

consoli-

„deze aceea ce a obţinut, şi va puteă distinge cu singe rece
ceea ce nu a fost de cît un folos trecător şi ceea ce. tre-

buie să devie.un cîştig solid şi permanent al Rominiei;
atunci, cred, că va fi timp ca aceste elemente, cari nu vor
să meargă pururea înainte, cari cred că după o epocă de
progres repede, trebuie să fieşi o 'epocăde lucrare liniştită, care dă vreme copacului răsădit de a prinde rădăcini,”
„atunci, cred, că va incepe

şi rolul nostru, şi cu toată puterea

de astăzi a partidului D-lui Brătianu el nu ne
“opri în împlinirea misiunei fireşti ce avem,
“Aceasta,

D-lor,

întru

cît priveşte

va putea

situaţia mea faţă cu

guvernul actual.
|
Imi veţi permite acum a veni și la chestiunea evreilor,
căci asupra Dobrogei nu am de cît puţine de zis. D. Boerescu în cuvintul său. de eri, a recunoscut: că eu, acela'care
am- refuzat, —şi dacă aş vreâ să fac o aluziune neplăcută—

care am respins, alături cu actualul Ministru de finanțe,eu
“nu pot să am în privinţa Dobrogei ideile care le au alţii,—. şi cînd am

zis, în cuvintul

tiune trebuie

de

deslegată prin

atunci,

că

Constituantă,

„nu se poate raportă la Dobrogea,

asemenea

ches-

eră evident

că

căci chiar de aş susţine

că e nevoe de Constituantă ca să primim Dobrogea, veţi
convenicu mine că nu e nevoe de aceasta pentru a o respinge. Astăzi însă, în-privinţa Dobrogei, situaţia s'a schimbat,

- şi nu ştiu dacă chiar în interesul acelora cari vreau s'o ia,
e bine să o menţinem
în Constituţiunea noastră. Astăzi,

„cred,

că ne-am

început,

că

convins

Dobrogea

-un isvor de lupte
_

cu

toţii

este

perpetue

o

de

între ţara

ostile cari ne înconjoară. Şi a venit

întrebarea,

„mult
„viitor
şi să
parte

dacă nu

este

bine

aceea

adevărată

să

ne

ce Susţineam

cutie

la

a. Pandorei,

noastră și elementele

vremea să ne “punem
creăm

un

drept

mai

asupra. acestei ţări care va fi cîmpul de bătae în un
apropiat, lăsînd populaţiunea ca să se pronunţe ea inscrie ea în o Constituţiune votată de dinsa, că face integrantă din Rominia una şi indivizibilă; şi atunci
_Sunt convins că chestiunea constituţională, în cît . priveşte
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“Dobrogea; va fi mai lămurită, de cit. ni se face prin 'sistemul D-lui Boerescu.
_
Vin acum la chestiunea israeliților, şi aci voiu: respinge
o ăcuzaţiune a D-lui Voinov. D-sa apărindu-se în contra acu:
zărei, cum că face reclamă electorală, ne-a zis cum că noi,
cari Suntem nemotivişti; facem reclamă ministerială. Cu alte
cuvinte cum că noi, într'o chestiune care nu'se poate deslegă

într'un mod unilateral nici de Europa, nici de ţară, unii ne-am
gindit numai la ţară, iar alţii ne-am gîndit numai la Europa.
D. Voinov. Nu' m'am gîndit la D-voastră, căci nici nu
sunteţi posibil de a veni la minister.

D. P. P. Carp. La aceasta voiu răspunde printr: un
dicton francez: «guz -a du, dozra».
„Eu cred, D-lor, -că Chestiunea evreilor nu se. “poate
deslegă de cît desplăcind și ţărei şi Europei; trebuie însă

„să spunem,

că această chestiune

noi nu o putem

deslegă

“în modul în care vreă săo deslege fracțiunea, care nici în
momentele acestea nu uită nici erorile, nici pasiunile sale,
"şi care ne dă dreptul a 0 acuză, cum că ea priveşte ches- tiunea astăzi, ca şi eri, ca o armă politică. (Aplauze). acestea,

Cu. toate

— dar
toate că nu ştiu

dacă este

veri

una

— icu
din: Puter

zic, dacă este veri-una din puteri care”

crede, că tratatul de la Berlin va puteăfi ast-fel aplicat, în cît
să dăm

în bloc

drepturi. tuturor evreilor, trebuie să răspun-

“dem că nu se va găsi nici un ministru care să facă aceasta,
Suntem, prin urmare, într'o poziţiune foarte neplăcută.
Eu unul, D-lor, v'o declar francamente, nu văd în populaţiunea ebraică, care este în ţara noastră, pericolul care'l
vedeţi D-v. Dar admit că este aşă; v'aş întrebă însă, ce a-ţi

cîştigat cu. măsurile restrictive luate pînă acum? Şi la statistica adusă de D. lepureanu, v'aş rugă să faceţi o altă
statistică, aceea de a vedeă ciţi evrei -au intrat în ţară

înainte de măsurile
Şi. v'aş mai

restrictive şi cîţi

după

acele

măsuri?

întrebă, dacă cu toate aceste măsuri nu se poate

lecui răul, atunci

n'a venit

oare timpul să vă gândiţi

că

„v'aţi pus într'o situaţiune greşită? Eu cred că timpul acesta
a venit, şi din tratatul de la Berlin. culeg binele care'l conţine, şi. acel bine este, că el ne sileşte să privim cu ochii
deschişi la această chestiune,: să o“ studiem mai bine şi să
vedem ce măsuri trebuie să luăm, ca sâ evităm răul întru

cît el. există. Am văzut cu toţii astăzi, şi aceasta este evident, că măsurile ce am luat pînă acum nu au fost bune..

:
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„+. De aceea .depling cînd unii merg în această chestiune
aşă de departe, în cît D. lonescu în Camera de jos să felicite

din

poporului

emoţiunile,

vine. la

Leca

şi D.

1866,

această tribună, şi face apel la o rezistenţă violentă. Venit-au D-lor printr'aceasta la mijlocul adevărat de a îudreptă
răul? Este evident că în toată atitudinea aceasta nu ne pro- -

baţi de cît un lucru: că de la.1866 şi pînă. astăzi, nici nu
nimic, şi că dacă

_aţi uitat nimic, nici nu aţi- învăţat
acestei

deslegarea

lăsă D.voastre

vom
creşte

va

chestiuni, râul

a
.
în loc să scadă. (Aplauze).
de evrei, nu este de “cît un singur
Dacă voiţi să scăpaţi
E
mijloc: munciţi şi civilizaţi-vă; aceasta am spus-o în toate
parlamentele, de cîte ori sa tratat chestiunea evreilor. De
la 1866 în luptă 'continuăcu fracțiunea, am zis că singura
cale ce: poate să ne scape este munca pe calea economică;
căci, şi în concurenţa evreilor, eu.nu văd de cîtun stimulent de a desvoltă, pe cimpul economic, o muncă mai in* tensivă de cît. aceea de astăzi: Convingerea mea 'este că,
" dacă.am da toţi evreii afară, noi,în loc de a propăși economiște,. ne-am întoarce la lenea. noastră tradiţională şi am
reveni la starea de acum cinci-zeci de ani" înapoi. (Aplauze).
tiunea

lată, D-lor, cum, după mine, trebuie să privim chesevreilor. Recunosc însă că nu poate trece o naţiune

de la o situaţiune la alta de cit printr'o trânziţiune,. şi acesta
este singurul

favoarea ace-

argument.ce se poate .aduce în

lora cari nu vor să deă drepturi în bloc; trebuie o. epocă
prin legi ordinare,
de tranziţiune, însă trebuie să fie fixată.
iară nu prin -Constituţiune, cum reclamă minoritateDv.
a
Şi cînd după -10, 15 ani vom aveă_ convincţiuni. formate
„prin experienţă, şi dacă ne. vom pune. pe muncă şi vom:
„__vedeă că. temerile ce ne preocupă astăzi nu sunt întemeiate,

atunci încet, încet, vom puteă. lărgi cercul, şi ast-lel peste
"30 sau 40 de ani vom ajunge a îndeplini, în toată întinderea ei, dorința

exprimată

de Europa.

.

a

:

D. N. Voinov. Mi-e teamă că vei cere drepturi
D. P. P. Carp. Dacă

la evrei.

Ne

.

atunci. .

nu vei munci, vei cere drepturi -

la evrei şi vei merită aceasta; dacă î nsă vei munci, vă asigur
D-le Voinov, că nu va fi astfel. D.

vedeţi

N.

Voinov.

râul.

|

cunoaşteţi

Nu

D. vice-preşedinte.

|

poziţiunile.şi nu
o

Vă rog, nu întrerupeți.
N

pre-

-

Di

187

—

| D.P.P. Cârp. Acum, D-lor, viu şi la concluziunea
raportului. D-voastră. S'a adus acuzaţiune, dacă nu mă înşel,

de ID. Boerescu, cum că de ce n'am amintit în capul de. claraţiunei. tratatul de Berlin, de şi în raportul primitiv al |
comisiunei, în care eram subscris şi eu, se făcea menţiune
de diînsul. Aci voiu observă,că alta este un raport. şi alta
„este o declaraţiune ce trebuie să se voteze, Noi, ca Cor-

puri Legiuitoare, -nu avem a face cu

puterile, noi avem

a .

“face cu guvernul ; noi toţi ştim, şi nimeni n'a: tăgăduit, că
prima, iniţiativă” în- această chestiune a fost luată de puteri

şi că guvernul a accedat la această cerere

_de dinsa. Noi

nu

“afirmăm --cum

că

putem

şi ne-a sezizat

votă o declaraţiune

iniţiativa,

faţă, cu

în

care

să

Corpurile“ Legiuitoare, a

fost luată de alte puteri de cît -de cele legale, adică de puterile Statului ce. este . chiemat a da deslegarea. Ar fi a
recunoaște ca principiu aceea ce nu este de cit o silă tre” cătoare.

„lată, D-lor, pentru ce n'am putut şi nu putera face
menţiune de tratatul de la Berlin în declaraţiunea D-voastră..
Acum viu la opiniunea minorităţei. D-lor, am respins

„ opiniunea minorităței, pentru că indică o “soluţiune, şi pentru
că; în starea în care ne aflăm astăzi, noi nu puteam da o
formulă exactă soluţiunei care avem a.da. De aceea am
-respins ori ce indicare de soluţiune, pentru-că, ori cum ne

vom

purtă,

este evident că

soluţiunea

trebuie să se deă

„după o cooperare comună între puteri şi ţară. Puterile nu
S'au pronunţat încă, ţara aceea care este chematăa da so-

luţiunea, “nu .există încă; ei bine, cum. voiți D-voastră s'o
formulați de astăzi? Şi cînd D-voastră veţi formulă astăzi
o soluțiune
pentru

ce

care

miine. va fi imposibilă,

ați amăgit ţara,

eraţi convinşi

făcîndu-o

că este realizabil?

atunci vă

să apere un

Prin

urmare,

- însăşi ne pune în pozițiune să procedăm
iar nu în mod

dejă asupra

afirmativ;

unei

care

vă

rog

s'o

- în mod

negativ,

şi neputinpu-ne înțelege de astăzi

soluţiuni,

primiţi,

ce pe care

situațiunea

nici

asupra

formulei

am îmbrăcă acea soluție, am zis: mai bine. sâ
nici o motivare, ci să facem o declarațiune, pur

ca aceea care este supusă

întreb:

la

apreciarea

i

-

cu “care
nu facem
şi simplă,

D-voastră
a

şi pe

-

“Au
mai vorbit în urmă senatorul V. Boerescu Și Primul- minisiru
1 C. Brătianu. Senatul a admis declaraţiunea de revizuire propusă de
_
o
* . majoritate, fiind şease voturi contra.

|

“ALEGEREA COLEGIULUI AL IV:+£4 DIN VASLUIU
Şedinţa
Deputatul V.

Camerei de la 29 Maiu
Sărăţeanu,

raportorul

secţiunei

1879.
a VIll-a a Camerei,

citeşte raporlul asupra alegerei deputatului Neron Lupaşcu la colegiul
al IV-lea, din Vasluiu, care spune, că sau ivit plingeri asupra viciosităţi

..:

acestei alegeri. Secţiunea propune suspendarea alegerei deputatului Lupaşcu şi trimiterea de urgență a unei anchete parlamentare.

*

D.'P.

P.

Carp. D-lor deputaţi, dacă am luat cuvintul în.

această alegere a colegiului IV de Vasluiu, am făcut-o cu scopul.
de a arătă un

specimende

alegere,un specimen poate

din.

cele mai violente lao alegere din colegiul IV şi mijlocul
ingerinţelor administrative; nimic mai mult, nimic mai puţin,
Ca martor
. ocular şi ca delegat în această alegere,
poatecă veţi da crezămint celor ce voiu avea onoare să
expun despre modul cum s'a făcut alegerea colegiului IV.
Cum se face o alegere-a colegiului IV, nota bene,
cînd avem a face cu ingerinţele administrative? Întiiu se crează

"în jurul alegătorilor o atmosferă biurocratică;. se schimbă
- „procurori; prefecţi, sub-prefecţi. . . aceasta în teoria generală; în teoria specială sa schimbat 'D. Simion în. locul
- D-lui Aroneanu şi D. sub-prefect I. Filipescu, numit la
Fundeni şi,D. Viron la Racova
a
După ce s'a creat această atmosferă biurocratică în
jurul. alegătorilor

colegiului IV, se procede

la alegerea de-

legaţilor, alegere la care vine D. sub-prefect în sala pri- “măriei şi caută. să se facă alegerea după: placu-i. Despre.
căci ţăranii

am. fost. martor,
“ aceasta

a venit
şi am

D.
găsit

de la moşia mea,

cind

sub-prefect, m'au chemat, m'au dus la. primărie .

acolo

pe

D.

sub-prefect, - în. sala. alegerei,

şi . -

“Pam luat binişor şi frumuşel din sală, Pam suit cu mine în
trăsură şi l'âm- dus acasă. Acest fapt îl.puteţi constată, dacă
ve-ţi trimite

o. anchetă

acolo...

-

ae

_
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Acestea 'sunt,„D. lor, lucrări generale, pregătitoare, con- i
form cu teoria şi cu aplicaţiunea

lor. la -cazul de

faţă;:

înţelege, toate acestea în numele naţiunei, în numele îi
„ bertăţei, şi în cazul special, şi în numele de darea afară
din. ţâră a tuturor jidanilor. Aceasta -era, D-lor, armosfera
'biurocratică, Cit pentru atmosfera politică, aceasta era ma„_rele partid puternic, singur reprezentant şi al inteligenţei E
şi al patriotizmului, Pe de altă parte, 'atmosfera' “politică
_era şi ura în contra evreilor, căci, se zice'că noi, adică con|

” servatorii, voim să: dăm

ţara

pe

mîna evreilor, iar guvernul

1" „are “să scape ţara de. acest. pericol cu care ne „ameniţă
“ tractatul de “la Berlin.
|
D-lor, vă 'repet, că nu âm alt scop de. cît de a: " descompune înaintea, D-voastră diferitele elemente din cari se
: compune O alegere liberă şi ne. ingerată într un colegiu al

patrulea.

|

|

Acum, mergem rmai departe. Ce se întirplă cu Vasluiu?.
" Imi aduc aminte că în casa părintească, in: copilăria mea,
_se zicea că în vremea veche, sub Fanarioţi, în toate ţinuturile erau cite. doi prefecţi : un; prefect romin, — moldovean, -cum se 'zicea atunci, —şi un. prefect grec. “Na ştiu cum este:
-in alte districte, dar la Vasluiu, sunt doi prefecţi: un pre-

fect al guvernului, în persoaria: D. lui: Miclescu, şi . un: alt
prefect al marelui. partid naţional, în persoana D-lui Neron

Lupaşcu.

O voce.. Care e fanariot? (laritate),

„DD.
prefect

_

PP.

Carp, Alegeţi Div.,- eu

al guvernului. şi altul

dau pe amindoi, : alegeţi.

al. marelui

|

am zis! „că

.
este :un..

partid naţional; vii

Așa toate actele, toate: hirtiile,

_— presupun cel. puţin, şi am cuvinte. temeinice a o crede,—
să fac de prefectul- marelui partid național. „şi se iscălese -: SE
"de către „prefectul guvernului. Aşa. socotesc 'eu, căci alt-fel
trimis prefectura ...nu aş înţelege următoarele adrese ce ne-a

„de Vasluiu.: Noi: ne plingem la prefectură, de ingerinţe înalegeri. D. prefect nea răspuns:
-:
« Conform ordinului telegramei No." 10, 227, din partea -

*. D-lui Ministru. de interne. vă, fac

legramei D-sale etţ-C-nie No.

parchetului, dacă

Cu

oa

doua

cunoscut

că rezultatul te- -- n

240, este ca'să vă

adresaţi

vă credeţi atacați în drepturile D. voastră».

adresă-ne

« D-lui "Donici cu

răspunde

ai săi...»

- Aci voiu. face “întrebarea:

.

iiar:

a

ă - ai

în care parte din lume un
i

| 191 — îi
prefect « serios, “când i se., prezintă o adresă, pe: care nu este

4

el în drept de a o judeca, de este dreaptă sau nu, ' râs„punde- cu desfidere la trei colegii electorale dintr'un district ?

Nu pot să-mi explic ast-fel aceasta, de cît că adresa a fost
făcută de prefectul marelui partid naţional care lucră fără
răspundere,
pentru

D.

căci alt-fel n-aş: mai
Miclescu,

prefectul

putea, găsi: nici

o scuză

guvernului:

|

„Acum 'vin la- însăşi alegerea. Alegerea a fost deschisă
-de D.

Neron

Lupaşcu,

ca .primar,. care-a

stat: necontenit.

faţă la alegere, şi s'a ales preşedinte al biroului

definitiv. -

„.Interpelat de unii asupra acestei neregularități, D-sa a răspuns că pină la 9 jumătate” ore dimineaţa a fost primar, .
dar că la :12 nu mai eră primar, fiind-că 'D-sa. îşi dăduse
-demisia de mai "nainte. Dar în! intervalul acesta a .primit
adresa prin care i se “face cunoscut că i s'a primit demisia.
Faptul e, autentic. Şi de aşi voi să procedez : şi aci prin mod de“.
interpretaţie, eu socotesc că D. Lupaşcu şi-a făcut .urmă-

torul: raţionament: - «De.mă âleg preşedinte la biroul defi:
nitiv, alegerea mea e asigurată, şi atunci îmi rămîne demisia
_bine dată. Dacă

nu mă,

aleg: eu la biroul definitiv, alegerea . - -

“mea este compromisă, şi atunci rămin măcar cu primăria», Ei
“bine,

eu nu. 'mi-o pot explica alt-fel, pentru

că, ca ori-ce om

„care, cînd se găsește faţă cu un fapt, cată să-și dea seamă,
„să: afle motivele acelui fapt; de - aceea o repet, că faptul
“acesta, ca D. Lupaşcu la 9 şi jumătate ore să fie. primar, cînd

.

-- deschide colegiul, şi: la 12. jumătate ore să nu mai fie pri:
"mar, nu-mi-l pot explica de cit în modul cum l-am exprimat” înaintea D-voastră. .:

Ei bine, D-lor, se proceadă

la alegere.

Tirgul

fiind

mic. şi- sala unde se face alegereaa patră parte cit asta,
delegăţii stau şi pe uliţe, amestecați cu alți oameni cari.

nu

sunt “alegători, adică opinia

siune.

Cînd

venea

vre-o

comună

publică în marea

expre-

care se ştia că

nu apar-

ţine marelui partid, eşea “D. Romanescu înainte, în
îi mai

multora, şi le zicea:

capul

«Sus băieţi, căci ciocoii vor să -dea

“țara jidanilor», lua pe sus pe alegătorii ei
Acolo delegaţii se puneau. la picioarele
|
„le scria biletele..
0 voce. Nu ie. scria, |. .
«
„DP, P; Carp. Eram delegat şi eu
spună,
să.
D-lor
la
apel
Fac
„Rosetti.
D.

şi îi ducea în sală.
D- lui Lupaşcu €care-|

a

şi Dinu Gorgos, şi
dacă cea mai mare..
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|

D-sa?

fost scrise de

nu au

pentru D. Lupaşcu

au fost

parte din „biletele. cari

Aa
E
-D. Gorgos. Da.
D. P. P. Carp. Cu toate aceste ingerinţe, la alegerea:
biuroului definitiv au fost 95 de voturi contra-a 113.sau

I,15.. Vedeţi, o minoritate care cit pe aci era să se trans-:
- forme în majoritate, căci o diferinţă de zece voturi trans-.

transformă

forma alegerea biuroului definitiv. şi prin urmare

chiar şi alegerea deputatului.

|

Da

*

După ce s'a ales biuroul - definitiv, se schimbă situaţiunea- Primarul a devenit candidat de deputat; el dirige:
operaţiunile. alegerei, şi. atunci şi rolul. D-lui Romaşcu şi
Ciocana devine. mai important, zel. care a fost răsplătit, căci de atunci încoace D. Romaşcu a fost numit -sub-prefect.. Cu prilegiul acesta permiteţi-mi o mică digresiune.
leri D. C. Rosetti ne zicea, că marele;partid nu-şi vinde:
credinţele. O cred, da, dacă -nu vindeţi credinţa, cazzpăraze
"credincioşi şi tare mă tem. ca casul D-lui Romaşcu să nu

-- iasă în această a doua categorie de operaţiuni politice.
Revin la alegere. Rolul D-lui Romaşcu creşte, -bitele pe
cari

numai

se ţineau

la picior. se ridicau

şi se făceau ame!

Ra

Da

niţătoare.

O voce, Erau bite electorale?
D.

P. P.

Carp.

Nu

Rezultatul
pentru

biuroul

a fost, D-lor,
definitiv,

s'au

|

-

că cei

95 votanţi cariau fost

transfromat

votanţi la alegerea
de deputaţi. Apoi
oameni

erau

din

aceia

cari să

electorale,

erau.

bitele

ştiu dacă

„darîn ori-ce caz erau patriotice.

în

trei

sau

patru

credeţi. D-v. că acei

părăsească lupta. fără

un

temeiu legitim? Credeţi D-voastră că acei 95 oameni. sau!
transformat

într'o

minoritate

de

trei, fără

a aveă

un

justificat? Credeţi D-v. că majoritatea. independentă

motor

şi. su-

verană a opiniei publice din Vasluiu a-trimis.în mijlocul D-v. *
pe D. Neron Lupaşcu: Credeţi,
cum voiţi; dar eu am. avut
onoare să vă spun, ceea ce-sa petrecut, şi pentru aceste
motive

vă

rog

să

suspendaţi

verificarea

şi să

numiţi:o an-

chetă parlamentară, Să nu gindiţi, D-lor, că fac din această:
alegere o teorie generală în rău: pentru alegerile colegiului - “
al. IV-lea din ţară, precum reprezentantul de Gorj. a voit să facă o: teorie generalăîn bine pentru alegerile. acestui.

colegiu în toată ţara. Eu-nu

întrun

mod

general

pentru

zic să luaţi acuzaţiunile mele
toate

aceste alegeri, precum nu

198

—:

zic să luaţi laudele reprezentantului din, Gorj ca o absoluţiune generală; dar cer de la D-voastră ca pentru acest
- caz izolat să numiţi 'o. anchetă parlamentară
care să des-

copere
: adevărul.” Mai adaog un fapt caracteristic: D. Neron
“Lupaşcu a încercat la uşa' mai multor colegii “electorale,
fâră a putea reuşi. Ast-fel- D-sa şi-a pus candidadurala co- '
legiul

II şi a căzut;

şi-a. pus'o apoi

la

colegiul

III,

unde

asemenea a căzut; în fine și-a pus-o la col. IV, şi acolo a
repurtat

victoria

Apoi,

cu mijloacele. de cari a dispus.

D-lor, D-voastră

ştiţi

că

D.

Ministru

Sturdza,

„care şi-a pus candidatura la col, |, văzînd cănu a reuşit,
nu şi-a. mai pus candidadura în alt colegiu, fiind-că poate
„nu' lucrase pentru alte. colegiuri, pe cînd D. Neron Lupaşcu
„şi-a tras programa următoare :. dacă

nu voiu

reuși la cole-

giul' II, voiu reuşi la colegiul III, şi dacă nici la acest colegiu:
nu _voiu reuşi, voiu reuşi la -al IV, unde- poporul suveran. .
inspirat de Romaşcu şi alţii va face să triumfe numele meu
(llaritate).

Aşa var, D-lor Deputaţi, privind această alegere

pasiune,

fără ură, fără favoare,

D voastră

fără

trebue să numiţi,

a anchetă parlamentară, fiind-că. Vasluiul este un judeţ care
bine-meritat

„a

de

de la țară,

nu

şi aceasta

secoli, şi cred că şi ei-: are dreptul

numai

astă-zi,

dar.

la libertăţile sale, nu

mai puţin de cit Gorjul. .
Deputatul Neron Lupăseu incearcă a se apără de acuzările cari.
"ii au fost aduse de deputatul P. P. Carp. Deputatul N. Blaremberg se
- pronunţă pentru pături cot secţiunea a
de Adunare cu Si voturi contra a 92

3245

VIli-a, care însă este respinsă,
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ART.:7 DIN CONSTITUȚIUNE.
ii

|

Șediuza Camerei din

„_

28 Septemăre

1879

In şedinţa Adunării deputaţilor de la '26 Septemvrie 1879 deputatul

D. Giani

citeşte,

ca

raportor

al

comitetului

de

delegaţi al

secţiunilor,

raportul şi proectul de lege relaliv la revizuirea art. 7 din Constituţiune..
“Noua, redacţiune prevede că diferința de credinţă, nu constitue o piedică
de naturalizare, că împămintenirile vor fi individuale, că numai cetăţenii vor puteă dobândi proprietăţi rurale, că toţi locuitorii din Dobrogea
se bucură de o potrivă de toate drepturile și datoriile fără dinstincţiune
de religiune,

că indivizii

născuţi.şi

crescuţi

în România,

cari nu se vor

fi bucurat până la. majoritate de yre-o protecţiune străină, vor fi dispen-

saţi

de stagiu, dacă

vor

face o cerere

în

curs de un an

dela

promul-

Evreilor. ceea

ce ]i se

garea acestei legi, şi că pentru astă unică şi singură dată se declară
“cetăţeni acei supuşi romini, de ver ce religiune, cari sau asimilat cu
națiunea. Deputatul G. Mărzescu ţine o cuvintare lungă, citeşte un mare
„număr. de pasagii din scriitorii israeliți și creştini, puţin favorabili Evreilor, şi se pronunţă în contra revizuirei art 7. Deputatul D. 1. Ghika e
pentru luarea în consideraţiune a proectului prezintat de comitetul delegaţilor

şi de guvern.

Dacă

nu

li se va da acum

acordă prin acest proiect de lege, ei vor câștigă înmiit de ori mai
tirziu. E un angajamen luat în Camera trecută, conform cu voinţa Europei. Nu poate votă contra proiectului, căci ar fi să voteze contra independenţei ţării.
.
i
a
|
|
In şedinţa, de la 27 Seplembre 1819. s'a incins o discuţiune indelungată asupra agitaţiunilor intreprinse în ţară.în potriva proiectului
de .revizuire, Ja, care iau parte deputaţii N. Dimancea, N. Fleva, D. Ghica,
P. Ghica, N Blaremberg, Ilariu Isvoreanu, preşedintele camerei C. A
Rosetti şi ministrul de interrie M. Kogălniceanu.
revizuirea
* Deputatul I. Codrescu, vorbind de

i
art. 1,

Aa
aminteşte

memoriul ministrului de Externe, care este o adevărată, expunere de
motive a proiectului pus în discuţiune şi repetă declaraţiunea comisiunei
de iniţiativă, numită de adunare, că nu există, și nici au existat vre-o
dată jidovi romini. E contra numelui de supuși români și protestă contra
împămintenirilor în massă. Şerviciul militar al Evreilor nu poate fi considerat ca un titlu, căci sa introdus numai ca, măsură menită a împe-.

dică năvălirea lor din alte ţări, unde se luau la oaste. In lista Evreilor
propuşi a fi naturalizaţi în massă a găsit numele acelora cari alcătuiau

Alianţa israelită în ţară. E pentru impămintenirea individuală prin legi

speciale.

-

"D.. PB. P. Carp. Domnilor, cred că discuţiunea e atit
de înaintată, încît a venit momentul să aruncăm o ochire

retrospectivă asupra
cari sunt argumentele

discursurilor ce aţi auzit,şi să vedem
principale

cari au fost aduse
+

de ad-

versarii proectului ce 'ne ocupă. Se înţelege că nu pot râspunde la fie-care din ideile şi argumentele aduse în această
discuţiune de 4—5 zile: voiu liă numai momentele importante, acele cari domină, precum domină piscurile cele mari
într'un lanţ de munţi şi imprimă întregului peisaj -carac- terul lor.

a

.

-

„-Voiu începe cu D. Blaremberg. . Mi se pare că două
idei erau. mai ales -predominante, .ideea că, dind drepturi
„Evreilor, religiunea noastră. ar. fi în pericol, şi această. idee.
a găsit expresiunea ei cea mai culminantă în fraza, dacă
memoria

nu. mă

.înşală, câ. talmudul -ar înlocui

crucea

din

pliscul aquilei -romine.. A .doua idee eră demnitatea naţio'mală,. care ne cere să răspundem 'prin o negaţiune la invitarea ce ne face Europa de a da drepturi Evreilor.
Intrucit priveşte religiunea, nam nevoe să răspund căci
„.
'un -om măi elocinte. de cît mine,. pot zice cel mai ilustru
orator al Rominiei, a răspuns încă de mai înainte. Vă aduceţi
“aminte cum
: în discuţiunile Camerei trecute D.. Maiorescu,

cu acea artă consumată, care constă în a descompune ideile
şi a le pune la îndemina inteligenţei celei mai greoae, încit auditoriul poate trage singur concluziunile. fireşti, — vă
„> aduceţi

aminte

zic, cum

ale. naţiunei romîne

D-sa. vorbea

de

diferitele

misiuni

şi cum vă spuneă că în trecut misiunea”

“noastră; simţul naţional nefiind încă dezvoltat conform cu
ideile -moderne,. mișiunea noastră eră în apărarea ortodoxiei,

-căci ortodoxia
că de atuncea

pe atunci
eră

baza

existenţei noastre;

cum

lucrurile s'au schimbat, şi astăzi pe ţărmârele

Dunării nu. mai suntem apărătorii ortodoxiei, ci suntem apă:
'rătorii ideilor moderne, ai civilizaţiunei occidentale, în. care
-suntem datori a vedeă sensul naţionalităţii noastre. Impreună

cu D.sa, noi atuncea, cei cu mintea greă, am tras conclu..
-ziunea, cum că dacă în chestiunea această noi vom opune
un

zefo

îndărătnic

voinței

Europei

avem

să fim aruncaţi

'în braţele Rusiei. Ca probă despre aceasta, D-sa -arâtă
„cum că Rusia la congresul de la Berlin a fost singura care

a ridicat un glas modest, este. drep
dar t,
în. fine favorabil
nouă taţă cu. Europa. Prin urmare, dacă am permite noi
ca ortodoxia să iasă din biserică astăzişi să intre pe tărimul politic, cred cu D. Maiorescu
că am cădeă: în braţele

„Rusiei, şi ce sunt aceste braţe, noi O ştim; o ştim într'atit,
în cît ne întrebăm cind sunt ele. mai periculoase? atunci

.
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cind: ne .string cu „ură - sau

(Aplauze).

.

.

atunși

cînd

ne string. cu 1 drag?

In ce. priveşte ideea: de opunere în numel& demnităţii
naţionale, şi eu înțeleg demnitatea naţională, însă înţeleg

şi alt lucru:. înţeleg că pentru 0 cestiune de pura demni:
tate, nu este „permis a. compromite viitorul întreg al țarii;
şi omul serios. de multe oti trebue să se supună, pentru că
supunerea lui de astăzi va face mine înflorirea ţării. Aşă
au fâcut de multe ori părinţii noştri şi de. aceea. suntem

noi astăzi în poziţiune de a discută aici aşă cură discutăm.
Această politică a străbunilor. noştri..a fost cauza renaşterei
noastre, şi acest exemplu al istoriei noastre ne -indeamnă:
a nu împinge rezistența pînă li ultimele ei limite. Nu: deci

cestiunea demnităţii trebue. să ne preocupe,,. şi.eu nu în:
țeleg rezistenţa. de cit atunci cînd cererile Europei ar fi atit.
de teribile, în cît nu am aveă altă alternativă de cît de a
alege într'o moarte demnă sau o moarte ticâloasă. Ei bine,

această alternativă. nu există şi resping sinuciderea la care
ne înghie D. Blaremberg. .

Alta eră teza D-lui Conta. -D. Conta a făcut + un lung
tratat :de istorie, al cărui argument principal, dacă . iarăşi,
nu

mă

şi mai

înşel, -eră

ales

că

religiunea

așşă cum a primit

evreiască,

forma

ei

cum

aşă

prin

este ea,

talmud,

care,

- fie .zis în treacăt, nu este legea lor cum este evangelia la
creştini şi cum este biblia, ci o simplă glossă fără putere de

lege, impune acestui

popor de a privi

ori-ce

altă religie

ca un duşman ce trebue stirpit.
ori-ce
' Pornind de la această idee, D. Conta respinge
deschidă
vreă:să
nu
căci
Berlin,
la
aplicare a tratatului . de
uşile nici. cele mari, nici cele mici, unui popor a cărui lege
este. în
impune ura şi exterminaţiunea. Şriu că aşă cam
tot-de-a-una

zeul

Evreilor

vreme ce zeul nostru

este

a fost

numit

zeul: răzbunării,

în

este .zeul iubirei: şi al graţierei. Aşă

cît puţine exemple
în teorie,'însă în istorie nu cunosc de

Cînd au
în cari Evreii să se fi dedat la acte de cruzime.
unele 'din micile
intrat în Palestina au exterminat, O! ştiu,
că:

popoare cari erau pe

“erau

elemente

nomade,

marginea

: strămoşii

acelei

ţări. Presupun

Beduinilor

de

azi,

cari

şi pe cari noi i-am
făceau adese-ori invaziuni în: "Palestina,
de. ori-ce teorie
extermină astăzi pringgeandarmerie în. afară
cu zeul său cel
- religioasă. “Aceasta: a “făcut poporul | evreu
singur an am
crud. Noi, cu zeul: nostru cel: blind, într'un
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_ars pe o' singură piaţă la Toledo

15.000 de Evrei; noi, cu

religia noastră cea blindă, în sînul Franţei am ucis 1.200.000

de oameni cu. cruciadeîn contra Albigensilor, ast-fel că ra“ portîndu-se contelui de Montfort 'că între acei cari-se iriel a răspuns:
meteau la spînzurătoare erau şi buni creştini,
Trimeteţi pe toţi la moarte, D-zeu va alege. pe ai săi.
Aş puteâ-să înmulțesc exemplele, şi-să aduc sute de
cazuri: Mă opresc insă, căci vreau numai să vă arăt, că este
indiferent pentru rezultatul practic dacă zeul Evreilor este:
un.zeu

bun

sau

un zeu

de

ştiinţă:

Adevărata

răzbunare.

“are altă doctrină, şi ea ne învaţă că toate popoarele în
timpul copilăriei 'lor, în timp de barbarie, sunt crude, şi că
la toate popoarele civilizaţiunea vine.şi le îmblinzeşte moravurile., Vreă. să zică, acesta nu poate să fie un argument
„care să ne facă pe noi a ne împotrivi la o dezlegare raDe
" ţionalăa cestiunei evreeşti. .
"A venit pe urmă D. Maiorescu, şi acolo lucrul ia un

Nu mai
caracter mai :solemn.
dividuală, avem a face cu o
numele unui partid întreg, şi
cînd se face o manifestaţiune
solemn

să nu

se

zică

numai:

ni se deă şi argumente
e de

datoria

avem a face cu o părere indeclaraţiune formală făcută în.
sunt în drept a cere ca atunci
de partid întrun mod atit de
szc v0/0

szc jubed..... dar

noastră de 'a urmă

calea -ce ni se indică. Insă

ce s'a făcut? S'a tăcut o teorie despre
să mă

întind

mult

asupra

să

serioase, carisă ne arate pentru ce
acestui

punct;

plebiscit.
în ochii

Nu
mei

voiu
şi în

ochii partidului conservator deosebirea între Constituţiune
şi plebiscit este ca aceea dintre războiu şi tratatul de pace.
Războiul crează starea reală, tratatul îi dă sancţiunea le- gală. Plebiscitul crează faptul îndeplinit, “Constituţiunea
"însă singură stabilește raporturile legale între ţară şi Domn. Aceasta este, dacă nu înă înşel, teoria conservatoare.
Pe urmă a venit un lung. şir de explicaţiuni: istorice

şi politice, despre modul cum s'a stabilit poziţiunea noastră
“internaţională, începînd cu tratatul de Paris, terminînd
cu tractatul de Berlin etc. şi d. Maiorescu are aerul de a
justifică, este drept, cam de departe, după cum vă zicea
d-lui mai deunăzi. că are obiceiul de a o face, intervenţiunea :
“europeană. Nu voiu cercetă dar ce poate justifică această
intervenţiune; afirm însă că nici aci nu găsesc nici un argument în favoarea declaraţiunei partidului conservator. A
treia idee preponderantă în discursul d-lui Maiorescu-a fost:

—

199 —

„că trebuie să ne supunem voinţei poporului, şi aceasta ni
_se dă ca princip conservator. Ideea liberală este următoarea:
.
în locul dreptului divin s'a pus voinţa suveranităţii naţionale; .
-noi conservatorii susţinem că precum s'a făcut abus cu dreptul
divin, aşa au făcut liberalii abus cu .dreptul suveranităţii naţionale, şi raţiunea. noastră ne zice: avem în numele unui
principiu

o

voinţă tiranică

în contra

căreia

mă

revolt;

avem în numele altui principiu o altă voinţă tiranică în!
contra căreia iarăşi mă revolt. Eu admit supunerea la voinţa
poporului, cu rezerva însă ca în or-ce moment:să pot cercetă.
dacă acea- voinţă nu este rătăcită, - şi în numele ideilor:

-

conservatoare din lumea întreagă afirm că mă -voiu opune
.
ei, atunci când cred că, urmîndu- -0, expun. ţara mea la pericole
-necalculabile (aplauze).
Ce. rămine deci? Rămine simpla declarăţiune că partidul |
"conservator primeşte opiniunea majorităţii de ieri, şi 'a minori- .
tăţii -de azi; aştept însă argumentele serioase, căci o simplă .
declaraţiune nu îmi este destul, nu numai cînd vine în numele,

unui partid, dar chiar cînd: vine în numele țării întregi.
Vin: acum la onor. d. Mirzescu. At
mă iertați,
|
RE
uitasem pe d. Vernescu.
Onor. d. Vernescu a zis un ce care mi-a. venit mie
foarte bine: a afirmat că poporul evreesc e cu totul asimilabil. :,
„A vorbit pe urmă despre temeri imaginare, despre perico-

„lele ce ne închipuim că. ne-ar veni din partea Europei ; ne-a
garantat .cu -autoritatea sa necontestată că asemenea pericole
nu' există şi a terminat blestemînd pe toţi aceia cari nu
vor votă proectul : majorităţii; blestemul său stă încă în. aer, şi

nostru,

asteaptă votul

ca

ştie

să

asupra

vinovat are să cadă... (aplauze, risete).
_- Nu

"în
ele

văd în această

iarăşi nici. un

argument;

cărui” „cap

căci de și

timpurile antice blestemele erau un argument pentru
tronuri,

răsturnau

ridicau

coroane,

astăzi,

din

că

norocire,

a “trecut vremea aceea; aţi. venit cu 7 secole prea tirziu,
a. le Vernescu (aplauze. risete).Vin acum la. onor. d. _Mirzescu, D.. Mirzescu a vorbit
cam un ceas...
Voci, .'Trei

D.-P.

veţi vedea

P.

ceasuri |:

Carp.

că suntem

A vorbit,

zic; cam

Vă

rog sa

nu

mă

întrerupeţi, căci

de acord (ilaritate).

un ceas despre sanhedrin şi despre

organizaţiunea rabinică în Franţa;

însă” nu

un - lucru

+

ne-a

|
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putea

nam

spus, pentru: ce

şi. noii

aplică. la Evreii de

la.

--noi. principiile. stabilite de sanhedrinul . din Franţa? A zis:
e pericol; nu .dau drepturi, pentru că în. Franţa: alt fel sunt .:
|
- organizaţi Evreii, şi la noi alt-fel.
că,

Ei-bine, eu cred

".

că subscriu

ţiune de la Evrei,
din Franţa;

chiar

tot mar

sanhedrinului

voi să le dea: drepturi. APE

o Voci. A zis câ dă atunci.
D. P..P.

obţine:o “deciara-

dacă ar

declaraţiunea

Carp A

fixat un

|

maximum

de

10.000.. Dar

in fine nici aceasta, nu este un argument, petru că nimenea'
“nu ne poate împiedică pe noi de-a ne dă ţării orce legi
“vom: voi; şi chiar cînd: am adoptat legile Franței în această privire, nu se poate 'opune nimenea; nici Alianţa israelită,
". nici d. Cr&mieux nu ne poate zice că n'avem dreptul să

adoptăm

legile Franţei în această privinţă.

-

In al doilea - ceas s'a. întins d. Mirzescu asupra - trata-.
“tului de. la Berlin, şi a părţii de - mijloc, dindu'i o interpre: |

tare mai largă. chiar de cît cum i-au dat-o Puterile. Acum,
„întru

cit priveşte

tratatul. de la Berlin, aş

ruga

să ne punem

cît se poate mai puţin-pe tărimul interpretărilor, şi aceasta .
_pentru.că armele nu ne pot, fi egale. Cînd vine un domn din:
-

opoziţiune “şi 'zice” că tratatul de: Berlin, . este aşa, aşa şi
“nu altfel, — cum voiţi ca eu să zic că nu este exact, cînd

îndată "mi veţi
(aplause).: Apoi
curteani? Este
mai cu seamă
- “să ne aducă la
"de
„ce

zice că: dau arme străinilor. contra, moastră|
este “aceasta o procedură, nu zic. leală,:
bine ca să ne luptăm cu arme neegale,.
cînd ştim' că nu interpretarea noastră -ar€. -.
aplicarea: unui tratat internaţional 'subscris *

cele mai'năari Puteri ale lumei?
|
Sa
A mai promis onor. d. Mirzescu să arate neagra perfidie
stă

în proectul

guvernului, dar aceasta a uitat- -0, se vede

din oboseală . .... (ilaritate).
|
|
Acestea: sunt mai. toate argumentele | ce s'au adus pina
acum. M'am întrebat atunci, cum -se: poate -să avem în faţa .
noastră o aşa bogăţie de pasiune şi o așa sărăcie de argu. .
mente.

Căci

faptul: e

patent.

E

postiv

cum

Că

această ces-:.

tiune zdruncină! Statul pînă în cele mai adinci. fundamente i
ale lui. E positiv cum că pasiunile de o parte şi de alta
sunt aşa de întăritate, încit ele. dau :loc în această Cameră .

„la nişte scene ce nu le pun in sarcina nimănui, ci le pun în sarcina: unei situaţiuni- care e mai forte de cit noi. Şi în
mijlocul

acestor. pasiuni grozave să nu se găsească

nici un

argument serios, care să ne explice, care să justifice întări.
tarea?. Inţeleg aceasta din partea maselor; din partea noastră
„nu. înţeleg de cit pasiunea
înarmată de

_(aplause).

singe

Dar

rece,

pusă

ce

dă

în. serviciul
loc

la

o

unei cugetări,

hotărire

energică

aşa, numai „pasiuni în aer, fără să ştim pentru

ce, nu pricep, şi înţeleg să se găsească oameni cari susţin
argumente

sunt de

acele

să le arătaţi la lumina zilei..

pe

cari

nu voiţi

|

Am. curăţit, d-lor, tărimul pe care ne găsim noi astăzi,
şi'mi veţi permite acum a merge înainte şi a studiă ces-'
tiunea' evreiască în sine şi în. afară. de pasiunile cari ne

x

că adevăratele

înconjoară şi de situaţiunea în care ne aflăm.
Ce este, dlor, un.Evreu?. .
Un Evreu este. representantul

unei rase care din cea

mai adîncă anticitate s'a dedat negoţului şi a cărui credinţă
a fost privită în sînul popoarelor creştine, pe drept sau pe
nedrept, ca o religiune spurcată; aşa în cît or.unde se iveă
cîte un Evreu, el eră privit: ca un om cu care creştinii nu
puteau fi în contact. Ei bine; care a fost rezultatul acestei
“situaţiuni? Rezultatul -a fost că această seminţie. în viaţa
„practică şi reală a. concentrăt întreaga ei activitate asupra
“singurului lucru cu care îi era permis să se ocupe, asupra
negoţului, şi, pentru că fie-care. om simte nevoe să găsească
o reacțiune contra dispreţului ce întilneşte pe tărimul real
al vieţei, Evreii s'au ridicat pe tărîmul spiritual al religiunei
_Şi

au căutat

în

legea

lor - „mingiere

la care erau expuşi.
Prin. urmare

"sînt tari, căci

avem

nişte

la

zilnica

Se

oameni

tare 'e'acela care crede

-cari

pe

amărăciune
de

o

parte.

în ceva, şi slab este

__ateul, slab'e cine zice că mintea lui e mai presus de toate .
legile, şi tare e acel care crezînd înțr'o lege superioară işi
oţeleşte “caracterul prin supunerea la o forţă ideală ce îi
stăpineşte „pasiunile şi. îl învaţă a domina pe alţii; pentru

că s'a dominat pe sine (aplauze).

„Pe de -altă parte, această forţă i-a dus pe tărimul real
la rezultate imense. Depărtaţi de noi de la or-ce activitate .
„umană alta de cît activitatea economică, i am 'obligat de a

“nu face alta de cît de'a ciştigă, şi ei astăzi se răzbună
- de disprețul nostru, ţinînd în mînă- capitalul, adică forţa ce
alimenteaza . întreaga

viaţă

economică

e “Evreul în genere. Sa vedem
Cind „Rominia,

cam

virgină

acum

a Europei.! Acesta

ce este el

de or-ce

la: noi.

cultură, s'a găsit

Pe
deodată

—
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occidetală,

civilizaţiunea

fată cu

Ma
eră firesc să. nu

înțeleagă întregul mecanism şi întregul mers al acestei civilizaţiuni; eră firesc ca de multe ori să confunde cauza cu efectul,
şi să crează că, imitind în mod superficial efectele, luînd
pur şi simplu

formele

tului, noi. aveam

cari. le-a

să ajungem

ajuns Europa, şi.a
străinătate, ceea ce

luat

civilizaţiunea

occiden-

la acelaşi rezultat: la care

uitat că ceea-ce ne impune nouă
ne impune atit: de tare în :cît ochii

a
în.
ne

apun, nu, eră decît rezultatul unei munci anterioare pe care.
_uoi nu

am

făcuto şi fără care, cu toată imitaţiunea noastră

servilă, nu putem ajunge la 'nici o înflorire. Şi cînd noi
„am gîndit că libertatea pur şi simplu poate creă. civilizaţiunea,

ne-am

înşelat amar,

căci

civilizațiunea

crează liber-

tatea iar nu libertatea civilizaţiunea (aplauze).
Şi cînd

am venit noi şi am luar organizaţiunea întreagă

a popoarelor celor culte, fără să avem noi elementele necesarii,
am

fi trebuit să ne zicem

că nu facem decit a pune bazele.

unei clădiri pe nisip care trebue să se prăbuşească Ja. cea
întîi furtună. Aşa am făcut, şi care a fost rezultatul? Rezul“ tatul a fost că noi, popor tînăr, ne-am aruncat exclusiv pe

tărimul politic. Am

părăsit toată activitatea

economică.

şi

fiecare din noi a vroit să se bucure de aceiaşi egalitate, a
"vroit să fie şi ministru şi deputat, şi prefect, sub. prefect“

şi primar, părăsind cea-laltă activitate socială. Şi nu numai
atit, dar ne-am dat o organizațiune politică, cu un personal:
mult mai mare de cit în străinătate, pe cînd în realitate . . .
elementele de cari dispunem sunt mai restrînse.

'In proporţiune cu Franţa, noi n'ar trebui să avem de
"cît 80. de deputaţi, şi avem

din

contră

150

de

deputaţi; _

în proporţiune n'ar trebui să âvem de cît 10 prefecturi în
ţară pe: cînd avem. 30, şi nam stat aici.. Fiind-că toată
lumea s'a. aruncat pe tărimul politic pentru fie-care post
politic avem

un

mai

atunci

rămîne

titular şi 7,.8
puterea

candidaţi. Ei bine, unde ne

pentru.

activitatea

economică?

,

Nicăeri. Şi'aşa s'a întimplat că locul lăsat gol a fost ocupat
de Evreu tără nici o luptă. Şi dovadă despre aceasta este,
că cu cît se lărgea cercul libertăţilor noastre, cu atit creştea

numărul Evreilor. Puţini la număr pe timpul Regulamentului,
au crescut pe timpul Convenţiunei, iar pe timpul Constituțiunei numărul lor a devenit îngrijitor. Vina nu ea
lor, .
vina e a noastră. Este timp a ne deşteptă! Şi dacă este
un lucru de care
«
mă bucur în tratatul de la Berlina, este că -
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el ne obligă să deschidem ochii,
starea noastră socială..
a
Acum
vator.

să nu

trebue

şi ne

|

obligă

a studiă
e

gîndiţi, d-lor, că pentru aceasta un conser-

să fie în contra libertăţilor; ştiţi că atunci cînd

unii s'au pronunţat în contra Constituțiunei (întreruperi),
m'am făcut eu apărătorul ei. Dar o afirm, că o ţară care
pe lingă o Constituţiune liberală, ca a noastră, nu are o
organizare socială conservatoare, acea ţară este perdută
de mai "nainte, cu saufără Jidani (aplauze)... De exemplu,
d-lor, vina Jidovilor este dacă ei sunt stăpini în sate? Cind

a venit legea rurală, bazindu-sepe un principiu de egali:
tate, a decretat
a

că

fost rezultatul?

"în

cîrciumile
nu mai sunt un monopol; care
A fost

fie-care comună

loc'de o

cîrciumă, s'au ivit

şapte,şi în loc de.o

familie ovreiască,

ca exemplu.

au venit șapte. Aceasta
Răul

este

producţiunea

deci

că în

serios

noastră

astă-zi.

economică,

Evreii

sunt

stăpini

_

pe

şi or cari ar fi măsurile

„represive ce veţi luă astăzi, nu prin ele veţi ajunge la un
bun rezultat. Aş întrebă.pe d. Codrescu, dacă proiectul
d-sale

este

mai

_De sigur este

larg

mai

sau

mai restrîns:

Apoi

larg.

dacă

decit

cu

legile actuale.

legi mai

restrinse, .

rezultatul este deplorabil şi tabloul făcut de d-sa îngrozitor,
_ce va fi cînd o lege. mai largă se va face? Aş înţelege
să nu se deă

nimica, precum au spus d-nii Conta şi Blarem-

berg. Aş merge mai departe încă şi aş mări restricțiunile
directe în contra Evreilor, dacă aş crede în eficacitatea lor,
Eu cred însă că aiurea stă leacul. Înainte de toate sunt

două lucruri 'cari trebue să le avem în vedere: întiiu emanciparea economică a. satelor, şi.al doilea crearea forţată, a

concurenţei prin 'tîrguri. Pentru primul punct, voiu avea
onoare a propune în sesiunea viitoareo lege ce va declară
inalienabilitatea proprietăţii mici, o altă lege, ca cîrciumile

să fie monopolizate şi proporţional pe populaţiune. Voiu
aveă onoare a'veni cu oaltă lege despre uzură, mai aspră

de cît acea de astăzi, şi cu o lege care va garantă imprumuturile ţăranilor. In fine cu o lege care va da muncilor agricole

care

o altă

de

garanţie

cît aceea

braţe,

va

trebui

funcţionarism, şi atunci.va

ne oferă legea actuală,

împilare.:

dă loc la o adevărată
Pentru

ce

să înlăturăm

.
pe

Romini de la

veni o vreme în care democraţia

în loc să fie democraţie bugetară, va fi o adevărată democraţie

|

—
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"a: muncii, -care nu cere de la libertate alt-ceva de cît garanţia.
rezultatelor obţinute prin strădania fie-caruia (aplauze), | .
Ca să obţin această garanţie, voiu cere dar inamovibilitatea .magistraturei, -şi voiu cere crearea. unei. curţi pentru
contenciosul administrativ, care să deă o pepinieră de prefecți,
ce. va , sustrage

“administraţia

| de

sub.

arbitrariul

Camerei.

Mi s'a întîmplat, ca ministru, ca din patru deputaţi, toţi
patru să ceară depărtarea unui prefect, dealmintrelea bun.
Doi însă, din acei deputaţi îmi cereau pe X,; ameninţindu.mă
cu votul de blam, cei-lalți doi îmi cereau pe Y, ameninţindu-mă asemenea cu vot de blam, dacă nuii. voiu satisface.

Ce

fac. districtele: în 'asemenea

ştiţi ca şi mine...
»
„ Pentru astă-zi mă: opresc
întreg. sistemul,

cam
un

întreaga

stare

de

aici. Nu pot

teorie;

am

_vrut

lucruri? O

Si
să vă expun

numai

să vă

arât

în ce sens am. trebui noi să lucrăm..
Faţă însă cu !vreii, trebue pe de altă parte să punem
capăt situaţiunei

de astăzi. Starea. de războiu în care ne

aflăm faţă -cu diînşii nuo putem. continuă fără pericol
pentru ţară.
Astăzi vedem că. se întimplă la noi lucrul cel inai
straniu, adică ca capitalul este în luptă cu producătorul, şi
nu lupta în,teori€,. ca în cărţile lui Proudhon,. dar în luptă
reală, şi aceasta pentru că refuzăm acelor -ce posed capitalul facultatea de al pune la serviciul unei ţări ce'i respinge
din sînul ei.
Ei bine,

a venit timpul să curmăm

lucruri ; a venit timpul să arătăm

să fim cu dinşii. într'o stare de luptă.
că

astăzi sunt

şi ei cetăţeni.

această

stare

de.

Evreilor că-nu mai voim
Vrem

să le: zicem

a

Insa, d-lor, nici o transiţie nu se poate face în. mod
subit. Nu noi. am creat. această stare de lucruri, nu noi
sîntem cu. desăvirşire respunzători ; de aceea nu se poate”
cere

ca

noi

să

schimbăm

totul

într'o .zi;

.

Pentru nine, modul: de transiţiune este întiiu acela de a ne garantă pămîntul nostru, iar pe de altă „parte să
probăm Evreilor c4 vroim să facem. un început serios de
emancipare, “primindu'i . de pe. acum, în număr mic dar satis“făcător pentru dinşii, în: cetatea noastră. De 'aceea . am

facut şi o „propunere,ggindind că ea corespunde: cu acest
început serios. Dar, propunerea nu mi s'a primit și astăzi

avem

a face cu proiectul de lege al guvernului ; n'am nimic -
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de zis. Cînd

voiu

prezentă: acele

veni

modificări

la paragrafe, -voiu

aveă onoare

şi acele amendamente

a

ce cred eu

că suni de: natură a amelioră legea, în sensul ideilor ce
vam espus. .
i
„„. Aceasta este cestiunea Evreilor, Vin acum la faza acutăîn care a “intrat astăzi, Cu vr'o 14.sau 15 ani înâpoi, Ro.
minia 'gindia. cam ca mine. Aţi văzut: că s'a făcut un început
„serios, să- se deă drepturi pe categorii...
! |
i - D. Kogălniceanu eră atunci în: perfect acord cu d.
Vernescu;
de atuncea lucrurile s'au cam schimbat. A venit.
Constituţia

noastră;

a vrut,

în mod

necugetat,

după

mine,

sa nu se observe periodul de transiţiune şi a.vrut să dea
a
E
drepturi în intregimea lor.. .
Acţiunea necugetată a produs o.reacţiune şi mai necugetată încă; Ea a dat loc la emoţiuni populare, şi votul art.
7 s'a dat în urma distrugerei unei -sinagoge şi în urma
presiunei unei populaţiuni cam turbulente care înconjurăy

“Adunarea. Nu ştiu dacă într'un mod cugetat sau necugetat,
dar votul acela, care a adiis înscrierea art. 7, eră votul
unei Camere ce se: supuneă emoţiunilor pvpulare, şi azi
putem vedeă prin experienţă cîtă . nedreptate au acei cari

emoţiunilor populare. Şi atunci poporul

vor să .ne supunem

dar. în loc să se pună la lucru,
eră înspăimiîntat,
dieze răul, a crezut că prin mâsuri represiveşi
poate remediă, şi a înscris acel paragraf. Asemenea
_de supunere la emoţiunile populare nu sunt prea

să remeviolente
exemple
încurajă-

'şi culeg din. istoria noastră modenă
toare pentru mine,
dreptul ce '] revendicam. adineaori de a judecă dacă emopopulară

ţiunea

este întemeiată

sau

nu. Abia se votase art.

7 şi s'a constatat că răul merge crescînd, căci răul a râmas -

și ura a crescut. Intiiu să ne punem pe. tărimul organizării
sociale; ne-am luat după un grup politic care a tirit ces- tiunea pe târîmul politic şi a făcut din ura în contra Evreilor

de partid. Dacă

“o: dogmă

actual

Consiliu

este, că; nu numai.a

ceva prezidentului : de

tolerat aceasta, dar, o

cu francheţă, a căutat să facă capital politic din aceasta

spun

şi ca'să atragă

prin

imput

măsuri

pe

fracțiune: şi-a dat

administrative

poate

aerul

de

să se curme

a. crede

că

râul.

“Mi-aduc. arhinte că am făcut o interpelare la 1868, pe

atunci

nu

aveam

încă.

stofa de om

de

stat

(risete 1), cu-

u, care zisese cu cite-va
“) Aluziune la un cuvint al lui Boeresc
stal.
de
om
unui
stofa
are
zile inainte că D. Carp

e

.

Pa
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vintele mele nu aveau autoritătea care poate mi-o dau 14
“ani de viaţă parlamentară. D. Brătianu n'a voit să mă asculte şi a avut

bună-voinţa

chiar

a mă trată

de trădător,

şi pe lingă multe alte personalităţi pe cari sunt convins că
le-a uitat, precum le-am uitat: şi eu, mi-a zis că numai prin
măsuri administrative se poate regulă cestiunea, Astăzi cred
că şi-a schimbat părerea, căci nu. prin măsuri administrative
şi represive putem să curmăm răul. Ar fi fost însă puţin,
dacă această eroare ar fi fost numai oîncercare zadarnică,
Ea a avut un efect mai trist: nu numai că na făcut nici
un bine în ţară, dar ne-a făcut rău în străinătate. Cind a

văzut Europa că noi tratăm această cestiune prin măsuri represive constituţionale şi prin măsuri. represive administoleră, S'au. facut. re-

nu se poate

aceasta

trative,. şi-a 'zis:

" monstranţe şi toţi aceia cari au ocupat funcțiuni în această
ţară, ştiu cele ce sau întîmplat: am luptat, am explicat,
şi Europa, aşteptind. ora. cuvenită, a tolerat pînă cind a
_venit cu prilegiul tratatului de la Berlin şi a zis: trebue
cînd

vedeam

pe; D.

că vine să apere art. 7 in. numele

ştiinţei,

şi cînd

să regulăm

Conta
vedeam

pe D.

Şi, -D-lor,

cestiunea.

noi

Codrescu

intereselor

în numele

apără

că-l

naţionale, îmi puneam. întrebarea: fără art. 7 am fi avut
art. 44? Este evidentcă nu; pentru ţară nu aţi făcut în
cestiunea israelită absolut nimic prin -asemeni măsuri represive, iar în străinătate
am fost trataţi ca barbari.
„Prin urmare,

aceastae

o

cale

cu

desăvirşire

pe care nu trebue să ne mai. punem; şi repet:
un

bine

în

tratatul

de

la Berlin,

cred

că

acel

rătăcită,

dacă este

bine estecă

“suntem siliţi a ne uită cu sînge rece în ochii cestiunei în-,
săşi şi a ne zice: aci e răul și pe-calea aceasta trebue să -

Sa
mergem spre a-l lecui.
Avind aceste păreri, D-lor, înţelegeţi prea bine că nu

mă pot eu supune așă pretinsului curent naţional. Eu admit
instinctul.la o naţiune ; adinit ca ea să simţă că e un rău,

precum

fie-care om cînd e bolnav simte că-l doare; dar nu

admit ca bolnavul să zică el: iată doctoria ce trebue: să
mi-o deă doctorul (murmure prelungite). Există un rău în
țară, un rău economic, un rău social: atita e dator curentul

să ne arate; iar mijloacele suntem noi datori să le arătăm.
Noi însă, în loc de alumină pe popor, cînd venim şi primim inspiraţiuni de la dinsul, în multe cestiuninu facem
de cit a prostituă inteligența pe care Dumnezeuia bine-
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voit să ne-o: deă. Şi aceia cari se cred că au primit. o. cultură mai

înaltă,

aceia au

datoria sacră

porul e rătăcit, să-i zică: nu merg

.

dea veni, cind po-

după tine; tu ai facul-

|.

„tatea de a simţi răul, leacul rămine la mine.
să-l. indic, iar
datoria ta este să-l urmezi (murmure).
ÎN
a
|

Acestea. sunt,. D-lor, cele ce am onoâre să vă spun
în discuţiune generală. Eu -vă rog să luaţi în consideraţiune
proectul guvernului, răminînd
damente în bine sau în rău.

ca în urmă să aducem amenSe

„_- D. George Mirzescu. Dacă eşti D-ta aici, nu se poate

„amendă

de

cît în bine. - -

.

D. P. P. Carp. D-le Mirzescu, vă dau rerzdez-vozs diseară la Jockey-Club pentru glume (ilaritate mare). „* Rămiîne,

D-lor, zic, să amendăm

pe paragrafe. .

„Si dacă cuvintele

proectul la discuţiuneă

.

e

mele

vor fi avut

darul să schimbe

un vot măcar, şi acel vot să fie acela ce ne trebue pentru
două treimi, mă voiu crede răzbunat şi de laudele unora
şi de ocările altora, şi voiu primi în linişte blestemele de
"astăzi, sigur fiind că va veni o vreme în care Rominii vor

„şti să distingă pe acei cari măgulind

numai nişte

meschine, își creează un piedestal. efemer, ca ori-ce
ce e bazat pe o popularitate trecătoare (aplauze),
Mai iau cuvintul,

în zilele următoare,

pasiuni
lucru:

deputaţii C. Christodulo-Cer-

chez, contra revizuirei ; N. Ionescu, care admiie numai împămintenirea.
străinilor cari au luat parte în războiul pentru neatirnare; R. Cernă“tescu, care este de aceeași părere; Ministrul de Externe V. Boerescu,
Lascar

Costin, Al. Sihleanu,

N. Blaremberg,

care cere ca votul,să

faţă, G. Chitu, primul ministru 1. C. Brătianu, Al

„_

Labovary

şi

fie pe.

minis-!

In şedinţa din 6 Octomvrie deputatul
trul de interne M. Kogălniceanu.
de lepe relativ la, reviD. Giani citeşte din nou raportul și proiectul
Zairea art. 7, după care iau cuvintul deputaţii T. Maiorescu şi T. Ciu-

„ percescu. Legea în total s6 votează cu 132 voturi, 9 voturi fiind contra.
şi 2 abţineri (una a deputatului P. P. Carp).

.

|

INALIENABILITATEA ŞI INDIVIZIBILITATEA:
PĂMÎNTURILOR RURALE CELOR MICI.
Şedinţa Camerei din :11 Decemorie 1879
In această, ședință iea, cuvintul:

D. P: P. Carp. D-lor deputaţi, am onoare, în numele .-.:
“unui.
număr 'oare-care

de

deputaţi, a prezentă

un

proiect

de lege, izvorit din iniţiativa parlamentară, pentru inaliena. bilitatea şi: indivizibilitatea.. pămînturilor, rurale celor mici.

lată cuprinderea acestui proiectde lege:

„m.

Expunere 'de “motive

“Uluimul războiu

ne-a creat. o nouă: poziţiune

interna-

ţională şi a modificat adinc: raporturile noastre cu cele-lalte. .
State europene. Fără a recunoaşte consecinţele ce va aveă
“pentru viitorul Romîniei faptul unei ' depline neatirnări, .nu.“trebue să uităm că principiul integrităţii Imperiului otoman

-“ a fost lung timp scutul ocrotitor sub-care. am: putut
-.cedă

la reedificarea

Statului romîn..

nu mai are nici o aplicaţiune la noi,
forţe,în întărirea tuturor elementelor.
tăm o compensaţiune pentru lipsa.
“prăbuşit în mijlocul evenimentelor

urmă.” Unul

din aceste

Astăzi, -acest

pro-:

principiu “

şi în propriele noastre sociale, trebue să cău-..
puternicei stavile ce sa
petrecute în anii din

elemente este: elementul

țărănesc.

- Starea ' materială a ţăranului, puterea rădăcinelor ce-l.leagă .
cu: pămîntul pe 'care s'a născut, “încrederea că dreptul lui.

asupra .ogorului său este la adăpostul ori-cărei atingeri din

partea celui inai dibaciu sau a celui mai tare, şi că viitorul
poate mări, iar nici într'un caz micşoră ceea-ce posedă astăzi,—
“ iată în mari trăsături punctele de căpetenie ce reclamă părin3245

ap.

Ei

mo
teasca îngrijire

a Statului. Un popor în care clasa ţăranilor ar |

tinde a se transformăîn proletariat agricol,nu va găsi nici odată
în fiii săi: acea putere fizică şi morală care îi pune la înăl..
ţimea. sacrificiilor. ce apărarea individualităţii sale impune -„adese-ori

unei

naţiuni.

Ca

să

ne

ferim

de

un asemenea

pericol, trebue
să cercetăm cari sunt cauzele ce 'ar putea”
slăbi “elementul țărănesc. In primul rînd vom pune: exproprierea în folosul claselor mai culte: şi înzestrate prin ur“mare.cu armă puternică-a unei inteligenţi mai superioare.
Istoria noastră, ânteregulamentară și propria noastră expe„ rienţă pînă la 48 ne arată-ce soartă au avut moşnenii în

lupta lor cu proprietatea cea mare. Este drept că legea
rurală a distrus în parte efectele -unor nedreptăţi seculare;
nu e mai puţin

adevărat însă, că

pentru

moşneni

nu

am

făcut nimica, şi dacă „cazurile de expropriere în folosul pro-

prietăţii celei mari au devenit
'cu .totul rare, ea se face as-

“tăzi pe o scară întinsă pe seama celor mai puternici şi
influenţi dintre moșnenii însuşi. Prezentatorii acestei legi cunosc cazuri în cari ţăranii, deveniți primari, au ajuns, după
o funcţionare de ro ani, a posedă 600 şi mai bine de pogoane din pămînturile răzăşeşti. e
,
O altă .cauză este că âmorul proprietăţii nu a devenit

- încă la toţi ţăranii atit de puternic;în cît să pue în apă„rarea pămîntului lor toată
Aceasta'o zicem

energia de

nu atit în privirea

care

virea "ţăranilor împroprietăriți din nou.
Pentru

dinşii, trecutul a

a desvolta amorul

sunt

moşnenilor,

o

împiedicat

mai

proprietăţii ; de aceea: găsim

capabili.
cît în pri- -

o

ci.

mult

de

cit

în mai toate

comunele de foşti clăcaşi numeroase cazuri unde ţăranul.a
lăsat chiar de la început pămîntul în .părăginire, fără alt
motiv de cit acela, că nu voia să se supună la o muncă
-mai: intensivă. Pericolul ar fi mai puţin îngrijitor, dacă am
puteă crede că periodul de zo ani, prevăzut în legea ru.
rală, este suficient pentru întemeierea: unor simţiminte mai -

bune. Un studiu serios al naturei umane ne învaţă însă, că
deprinderi

rele

pot

deveni

o a

doua

natură “şi

că

avem:

nevoe de un lung şir de secole pentru a lecui moravuri ce
au luat cu vremea caracterul unor. boli fiziologice. Chiar.
dacă am exageră îndoelile noastre - în această privire,
totuși foştii clăcaşi ar fi- impuşi

şi 'ei mai

tirziu la

perico-

lele de expropriere ce înconioară astăzi pe moşneni. Vom:
„aminti încă, că lipsa unei asistenţe judiciare şi greutăţile ce

ar întimpină organizarea ei, face poziţiănea ţăranului ate
de -grea, faţă cu complicata noastră jurisdicţiune, în“ cît
„apărarea în justiţie e aproape. imposibilă. In fine divizibili-

tatea - proprietăţii, impusă prin legile noastre asupra moş“tenirii, este o cauză nu mai! puţin puternică de slăbire pen“tru elementul: țărănesc. Prin ea, proprietatea cea mică 'se

ândăreşte şi: dispare fără folos - pentru nimeni.
a
n
Franţa acest sistem a produs efecte dezastroase pe. .

„cari toţi le simt, dar a căror înlăturare - este împiedicată
prin prevenţiuni mai puternice chiar de- cât consecința unei .
adevărate calamităţi

naţionale.

Germania, : mai

puţin

acce-

sibilă la nişte teorii generale şi egalitare ce corespund poate
cu idealurile
cu

umane, “dar cari sunt în, contradicţiune pipăită

firea reală

a lucrurilor, a înţeles - unde e adevărul, şi par-

lamentul german nu numai că a respins: încercările făcute
de a distruge legile - de: indivizibilitate ce cîrmuiau-aşă nu-

.

.

mitele - «Bauernhăfe» în Vestfalia, dar a primit şi legea D-lui

Schorlemer:

act care întinde sistemul indivizibilităţei şi asu-

„pra altor provircii, de exemplu asupra. provinciilor -renane.:
Im pinşi de aceste îndemnuri,

putaţi, de a vă

prezentă

avem onoarea, D-lor de-

alăturatul - proiect

de lege.

El

“stabileşte principiul - inalienabilităţii şi al indivizibilităţii. pă-.
minturilor ţărăneşti şi codifică toate consecinţele ce iz- vorăsc dintrînsul: Avem adinca convicţiune că el va: în-

tari temeliile Statului şi: va: mări vitalitatea lui sub punctul .
de vedere naţional. Sub punctul - de vedere economic el
va

produce

efectele

ce produc

numeroasele riu-

micile, dar

leţe fără cari fluviile cele. mari, , ce Înavuţesc

imperii în- -

.

e neputinţă.
“finse,. ar fi cu
|

--P. P. Carp.

“u

ege

pentru inalienabilitatea şi îndivizibilitatea proprietăţii
“rurale celei mici.

“1. Se

declară inalienabile şi indivizibile

turile ţărăneşti din

Rominia.

3-2. Prin „pămiuturi ţărăneşti
stăţi rurale cari nu trec peste 30.
peste 10 fălci în Moldova şi “cari
„de răzeși. ((moşneni) sau de foştii
3.

In

timp

: de

şease

luni

de

toate

.
:

părin.

se înţeleg acele proprie:
pogoane din Valahia şi
sunt astăzi stăpinite sau
clăcaşi::
la

promulgarea

acestei

.

— _ aa =,

Sa

legi, autorităţile comunale, "de impreună

cu

trei contribua-

bili "dintre cei mai impuşi, vor întocmi un. tablou de. toate
pămînturile ţărăneşti aflate pe. teritoriul comunei. Acest ta-

blou va cuprinde numărul şi : întinderea, păminturilor precum şi numele proprietarilor actuali, ori-care ar fi de altfel titlul lor de proprietate. El se va face în două 'exemplare, din cari. unul se va. păstră în archiva comunei, iar
cel-lalt să. va înaintă. tribunalului. respectiv, care. A va tran: scrie în un registru special.
Tablourile

ast-fel întocmite

vor

servi de act doveditor

şi nu vor puteă fi atacate de cit prin inscripţiune
“4. "Moştenirea. pămînturilor

ţărăneşti

revine

în
de

falş.
drept

fiului celui 'mai mare, sau reprezentantului său direct după
dreptul de primogenitură,. întru cît el' este de sex bărbătesc. In lipsă de moştenitor bărbătesc, moşteneşte fiica cea
mai mare, şi în lipsă de moştenitor direct, cel mii în virstă -

dintre acei în. drept, conform. cu -“regulele stabilite prin co“dul civil.
.
5. Copiii - Iegitimaţi prin "căsătorie vor aveă aceleași
drepturi ca copiii legitimi. Copiii: legitimi saum Jegitimaţi

preferă. copiilor, adoptivi. .
|
6. Dacă prin moştenire

sau prin

măritiș

se

mai: multe

pământuri devin proprietatea unui Singur, ele: pot. fi lăsate
"la mai mulţi moştenitori, conform cu dreptul comun, ast- fel
___ însă ca nici odată subdiviziunea să nu fie mai mică de. cit
„mărimea

primitivă

fiul cel mai

„7.

mare

a

unui - pămînt

țărănesc.

moşteneşte pămintul

cel mai

Acel care va fi moştenit întregul

cu art. 4, sau

va

fi principalul

In

.
.

acest caz,

întins. î

imobil, „conform -

moştenitor, 'conforra cu art.

6, e dator a alimentă pe: bunul şi buna, pe consortul defunctului şi pe fraţii săi pînă la majoritate. :
"8. Ori-ce vînzare simulată, fie ea sub formă: de emfi- teoză, de. uzufruct, de antecreză, . de arendare, pe mai'mult
de 10 ani sau sub veri-ce âltă formă, este de drept nulă.

9. Sub

nici un

ipotecă.
10.
vacantă,

cuvint păminzurile ţărăneşti nu

se pot.

Cind moştenirea. vre unui pămiînt țărănesc devine
el se vinde de către judecătorul de ocol prin lici-

taţie publică în folosul comunei. Nu vor .fi admişi la licitaţie de cît ţăranii cari nu posed pămiat.
a
11. Revendicarea
cesuală

este

cu

totul

unui pămînt
oprită.

De

țărănesc prin calea pro-

această

regulă

sunt t scutite:

|

a

>

a) Cazurile cari izvorăsc dia! inseripţiunea i în falși
contra tablourilor. prevăzute a art, 3.
6) Cazurile cari
primogenitură.

izvorăsc "din
-

constatarea

dreptului

de

12. Iuscripţiunile în' falş prevăzute la al. a, din art.
II, nu vor fi admise de cit în cele trei luni cari urmează
transcrierei tablourilor. de către tribunale. Ele se vor adresă
tribunalului judeţului respectiv şi sentințele tribunalului vor
fi supuse recursului în casaţie, fără a trece prin instanţele _
de apel. Recursul se va declară la grefa tribunalului în termen

de

o lună

de

la

pronunţărea

sentinţei. Tribunalele

dere fâră drept

de opoziţie

şi-

scurt şi cu precă-

„curteade casaţie vor judecă în. termen

şi. fără aplicarea

art.

151 al

procedurei civile. Ele. vor invocă din oficiu toate mijloacele
de apărare în favoarea părţilor. |
Curtea de casaţie, admiţind faptele constatate de tribunal |
ca constante, va judecă . în mod definitiv, fără să retrămită

“cauza. Procedura “va fi gratuită, Chiar
ţiunile portăreilor.
Grefa

tribunalelor şi a Curtii de

în cît privește citacasaţie vor

încunoş-

tiinţă autorităţile, comunale dacă .părţile au: declarat re"cursul şi dacă s'a judecat recursul.
Această procedură se aplică, și Ja. cazurile prevăzute
|
.
la aliniatul $ din art. 11.

13. Procesele pendinte la: promulgarea acestei legi” Şi
"vor urmă cursul lor.- În asemenea caz, precum.şi în. cazu“rile prevăzute la art. 11; dacă sentinţa definitiva reclamă
" rectificarea tablourilor, ea. se va face tot cu formele pres-

„crise prin art. 3.

14 Ori-ce altă avere a țăranilor, afară de imobilul
Să
rural şi de clădirile ce se află -pe dînsul, se moşteneşte şi
Si
se împarte. „conform dispoziţiunilor, codului civil.
r.

„Bucureşti, 19

Decemyrie isro,

Proiectul poartă semnăturile: următorilor deputaţi:

“7
pi

Carp,

Maiorescu, P.. SI. Aurelian,

Popescu,

2.

N

Catargi,

C. _

I. Agariei, Colonel Căinescte

Negrutei. Sa
4

Al.I.

De

Da

Mae

|

RĂSPUNSUL LA MESAGIU |
*

Ședinfa Camerei
din 12

Decemurie

1879.

Se incepe desbaterea adresei pe paragrate. Deputatul G. Chițu citește paragratul 2, la, care deputatul Pantazi Ghika propuneun amen-..
dament, menit d. înlocui
primele două:
paragrafe ale adresei, care se.
respinge, La paragraful 2 deputatul G. Mirzescu aminlește o declara- .
țiune citită în parlamentul italian de deputatul Cairoli, în numele guver- .
nului

romin,

relativ

la revizuirea

art. 7. D-sa, găsește că merilă

sebită, atenţiune sfirșitul acelei note, care spune, că pulerile
vor veghea

la, supresiunea, regimului

proprietatea rura ă în ceea-ce

o deo-.

constituite

. .

restrictiv de curind stabilit pentru

concernă

pe străini. Ministrul de externe,

oerescu, explică vederile guvernului în chestiunea împămintenirii *
Israeliţilorşi rostul cuvintelor spuse în parlamentul italian, cari _n'au
reprodus în mod exact intenţiunile guvernului. La, paragraful, 3 iea
.
,
A,
cuvintul

D.P EP. Carp. D.lor deputaţi, Avem încrederea că !oate
puterile cele miari, apreciind cu 0 deplină Justiție nestrăă a fisîn Orient un element de d-.
“mutata noastră voințde.
recunoaşte etc. Aşă. zice proiecvor
ele.
progres,
nişte şi de

tul. de adresă în paragraful relativ la afacerile exterioare.
_.* Acest. pasagiu ne arată: recunoaşterea. definitivă şi |

generală. a independenţei noastre ca un lucru ce are a se
realiză în viitor, fără ca- să precizăm momentul acelui vii- -

tor, şi prin urmare. putem să discutăm, dacă acel viitor este
mai aproape .de cît poate credem „noi, sau poate este mai
“departe de cît ar trebui să fie. -..“In.privinţa -aceasta, părerea

vernul

noastră

este, că sub gu-.

actual acest viitor este”mai departe de cit. ar trebul -

să fie, conform cu realitatea lucrurilor.
Este mai depărtat, din cauza argumentelor generale „-:.
ieri în discuţiunea generală, adică din .
am.
pe cari le-adus

'cauza şovăirii ce pune guvernul.în atitudinea sa.
Ne

acuză D.

are. nici cap,
-

Boerescu

nici program.

eri, -că partidul conservator nu

.

înDa

a E

asi

pe

“Partidul «conservator,

daca
D-lui

Ea

în materie de politică exterioară, N

nu are program. (să credem. deocamdată” 'afirmaţiunea
Boerescu), .. a f6st ' însă -o vreme 'cînd . acest partid

„a avut un program. Dacă nu mă înel, eră: „pe vremea. .
“ cînd” D-sa eră ministru de externe al unui guvern; conser-

vator. Nu. vreau .să zic că program

nu există, după. D-sa,

de cit acolo unde, D. Boerescu este ministru de externe;
constat numai un fapt: pe atunci. ministrul de externe; al
„partidului conşervator a fost” acuzat, dacă. nu mă înşeală
memoria, de D. Brătianu, care ziceă că. are prea: multe

programe, Că leagă prea. mult interesele ţării noastre cu
interesele unei ţări vecine, ast-fel în cît- eram trataţi « de
Sa
“Austro-Ungari. .
La aceasta, D. Boerescu: a. răspuns cu programul. nostru, negînd că a. legat soarta şi interesele ţării în "mod --.absolut. de soarta şi de interesele-altor ţări.
Sa
Noi avem: politica. de echilibru., As, eră cuvîntul D-lui
Boerescu. Să
a
- D. ministru de exierie. Şi astăzi tot ast-fel este.
“D. P. P. Carp. Poate, afirm însă că programul nostru ..”.-

“nu a trecut, împreună
rămas

şi la. noi

cu D-voastră, în parditul sting, ci a

ceva. (ilaritate).

Acum, ce se înţelege prin echilibru? Se înţelege prin :
- echilibru un soiu de centru care. oscilează la fie-care viîn_ticel,. cînd în dreapta, cînd în stînga, ast-fel în cit să ajun.
“gem a nu mai insuflă încredere nimănui şi a. fi “poate . cu
vremea părăsiţi de toți? Nu!- Cuvintul de 'echilibru. nu în“semnează .de cit. un lucru: că. nu legăm. soarta ţării în: mod. . --.
absolut cu soarta unei ţări străine ș: însă cînd! interesele. ţării mele vor. cere a.se' legă cu interesele unei ţări străine, . ..
- am să o fac. Această. politică. de echilibru are de bază,
„dacă trebue să fie folositoare, perfecta bună credinţă, atunci "cînd

legăm

soarta şi interesele

ţării

cu

soarta: şi cu. intere-

-

sele unei alte ţări, şi aceasta. trebue să se ştie şi în ţară Ra
“şi în afară.. Putem 'să .ne aliem rînd pe; rind: cu - toate pu:
terile, dar'nu ne e permis a oscilă între:toate, -căci atunci.
““ nu vom găsi peste tot locul de cît 'neîncredere” şi dușmănie.
Aceasta este teoria noastră în politica. străină şi :nu
” ..» este

-

permis

să

.ni

se

presupună

alte

intenţiuni,

din

cauza i

“unor “păreri izolate, ce 'se pot manifestă în sînul; nostru;, N
„Aşa de exemplu, cum făcea. D-l Boerescu, - cînd aducea în
. Adunare

discursul

unui senator distiris

ca. avind

mai multă

AT =
autoritate. de cît discursul D-lui Maiorescu şi cînd iinsinuă, că
mai de grabă partidul conservator se va luă după „păre- .

rile fantastice. ale principelui Gr. Sturza: de cît după interesele reale ale ţării. Această. afirmaţiuine o resping cu atit
mai mult, cu cît faptul nu este izolat.
Mai
„nume

tot

este şi. un
așă

de

alt. senator, tot aşă de. distins,

ilustru,

ŞI

tot -cu:

aceeaşi

cu

autoritate

un. ca

principele Grigorie Sturdza, care este D. Creţulescu.
D. preşedinte. După constituţie, cuvîntul de principe ă
„_este.oprit.

D. P. P. Carp.

D-le preşedinte,

tot astfel, după con-

stituţia engleză este. oprit. cuvintul de lorzi pentru fiii cei
mai mari ai baronilor, însă; ca. curtenie, tot-deauna li se dă
„această numire, şi nu s'a. găsit nici odată un preşedinte al “ parlamentului englez care. să protesteze.

DD, preşedinte. Se poate,

dar eu am

aci

constituțiu--

| nea noastră, pe care sunt dător să.0o respect,
-D. P. ep, Carp. Ziceam, D-lor, că un senator, tot aşă
de ilustru, “a scris o broşură prin . care. ne consiliă: să dăm

0 provincie. Broşura nu eră conformă cu. ceea-ce s'arpute. .numi. un program politic. Ei. bine, acel. senator se

.

găseşte astăzi . alăturea

cu

ID. Boerescu.

Oare am

dedus

noi consecuenţele din acest fapt izolat? Este evident că nu.

” Apoi, dacă nu. o facem noi, de ce-o faceţi D-voastră? Şi
“ceea-ce e rău la unii, de „ce să fie bine la alţii?- Afirm- că
nu D. Boerescu va voi--să aplice teoria a două morale..

să lăsăm lucrurile incidentale, „să nu căutăm |

„Prin urmare,
din

nu. sunt

reale.

-

-

cari: nu sunt naturale,

=

Cu -acest prilegiu îmi va “permite

se

"eva

> 3
ez

dinsele” consecuenţe

- atrage

un cuvint

al D-lui

ministru

de

cari

onor. Adunare a re:
externe,

pe. care

re:

„g grei că D-sa l'a pronunţat eri,
- D.

Maiorescu, în cuvîntarea sa de eri, a crezut să tfagă

“din: ; personalitatea D-lui. Boerescu: oare-care consecuenţe.
-asupra încrederei morale ce -putem aveă sau nu în guvernul. actual. „Poate că a făcut rău, Insă nu trebue să uităm. LE
că D, Maiorescu, pe lîngă că e om politic; este frazic, filozof şi
“psiholog, şi. că sunt cazuri unde fenomenele . psihologice
„atrag. fără voe

atenţiunea . bărbatului: deprins: cu studiile

“acestor, fenomene şi îl interesează în aşă grad, în cit crede
! a face binele, împărtăşind şi altora reflexiunile sale; asemenea
nu
„transfiguraţiune morală îl. insuflă. Eu, “vă, mărturisesc” Că.

a

za

E

trag nici a: consecuenţă din ti ansfigăraţiunea politică a..D. lui
“Boerescu. Dar, la acest punct personal D. Boerescu vo:
ind a răspunde, în loc să ne zică pur -şi simplu: este ade-" “vărat: că--am fost liberal

conservator,

fost

că am

moderat,

am fost centru, dar, că astăzi revin -că. mes premicres amours>, căci pentru un moment: cred necesar aceasta în.
interesul ţării mele, numai peea o. pot servi—, dacă ziceă

pur şi simplu aceasta, nu aveam absolut nimic de zis. Dar .
cînd în Joc de a se apără, personal. în contra unui: atac.
personal, D. Boerescu vine.şi-atacă un partid întreg, spunînd că e fără cap, firă program. şi chiar fără domiciliu,

inţelegeţi. bine, Dilor,-că atunci suntem
gura

în

dacă

trebă,

unui

în drept

a.ne

ministru. asemenea

în:

sunt.

cuvinte

permise. |
Cum, suntem fară domiciliu? Dar numai aceia cari au |
„ domiciliul pe banca ministerială, numai aceia sunt cu domiciliu? Va să zică, avem domiciliul numai cînd suntem la
putere; şi cînd nu mai avem puterea, nu avem nici domici-

liu şi trebue să ne ducem acolo unde e domiciliu? (ilaritate).
Repet, D.lor, regret. din' fundul inimei că au putut eşi din
“gura unui ministru, în mijlocul unui -parlament, asemenea
convins că însuşi D.

cuvinte, şi sunt

”

cuvinte în focul iniprovizaţiunei, va regretă

nunţat asemenea
aceasta.
>

Boerescu, care a pro-

_D.' ministru de externe. Nici de cum. ..
D. P. P. Carp. Ni se zice

“Imi aduc aminte

care desfăşură

că vorbiă de

că acuma vre-o

ca

fâră program.

suntem

trei luni

de zile eră un om

conservator

programul. partidului

pericolele demagogiei cari

- buşi şi pierde ţara; se vorbea de Hoedel
„şi nu ştiu de mai ce. Oare acele pericole

şi îmi pare

ameninţă a înă-.':
şi de Nobiling
au fost conju-

rate prin intrarea D-lui. Boerescu: în ministerul liberal? - Şi:
_oare noi conservatorii nu mai avem astăzi ideia şi datoria de a pune o stavilă demagogiei care amenință țara aceasta?
Oare D. Boerescu, pe acea
bantă este o. "garanţie
pentru noi? Nu. Programul ce lam avut-o eri, pe care'| avem

“ şi astăzi, şi pe care D. Boerescu l'a aprobat trei ani, acel ,
progranil apărăm şi astăzi.
O voce. Don Quichotie cu morile de vînt. . |
DB.

B.

Carp.

Sunt. lucruri

la

cît printr'un' zîmbet de .compătimire,
Îl avem

şi astăzi,

şi pe

cari

nu

răspund

Acel program,

acest tărim primim

de

D-lor,

discuţiunea, cu

.
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o condiţiune,
că

nu

de a ne respectă unii pe

cu asemeni: acuzaţiuni,

nedemne,

puteţi . căpătă

pe

alţii.

cari-cutez

Fiţi convinşi
a

le califică de

dreptatea, ' căci. vine: un

moment.

în care Nemesis aduce pe fiecare la locul lui şi atunci se
va 'vedeă, că laudele ce 'vă daţi cu multă profusiune vor dispare în vînt, :ca toate Jucrurile .tără greutate.
:

_. Cuvintării aceştia îi răspunde Ministrul de externe, V.
și Primul Ministru]. C. Brătianu. Paragraful se primeşte,

Boerescu
|

ÎN: CONTRA

UNOR INSINUĂRI CALOMNIOASE

Sodinţa
|

-

Camerei di. 16 “Tanuărie 7880.

In şedinţa de la 15 Ianuarie sa desbătut din nou chestiunea răs=
cumpărării căilor ferate. Primul ministru 1. C. Brătianu, răspunzind de-

putatului N. Blaremborg,
de multe

ori stindarde

spune că unele grupuri

anti-constituţionale

din

opoziţiune ridica.

și afirmă că atit

în chestiunea.

israelită, cît şi în aceea a drumului de fer, unii reprezintanţi ai poporului
au afirmat, că parlamentul țării ar fi perfid şi de rea credinţă.

D.P.P. Carp. D-lor deputaţi, -în urma ultimei - părţi
a' discursului de eri a D-lui -preşedinte al. consiliului, am
" onoare a anunţă următoarea interpelare :
"Am onoare de a interpela pe D. prim- -ministru, dacă este .:

în interesul ţării şi a dezvoltării. sistemului: parlamentar de.
a întrebuinţă,
lomnioase ?»

ca armă de „partid, insinuări, nefundate şi caa
:
|

:
.D. preşedinte. D. ministru cere trei zile?.
D. preşedinte al Consiliului. Las ca Camera, să ju-

dece...

5
„_

„.

Voci. Aceăsta - nu este interpelare.
Voci, Este interpelare, dar violentă.

.

D. 6. Chițu, Orice ar fi, noi rugăm guvernul: să în-

cuviinţeze-a se desvoltă interpelarea, ca să vedem ce este.
D. preşedinte

al - Consiliului.

Prea

bine,

dar ştiu

că

- şi „onor. D. . Maiorescu are să facă “tot. această interpelare, şi rog să o facă şi D-sa, ca să: pot răspunde la amindoi
de odată, fiind că 'starea sănătăţii mele nu- mi „permite să .

ţin două discursuri în .0o şedinţă.
D. preşedinte; “Atunci D. “Carp este rugat a'şi .dez- |
volta” interpelarea.

DP.

BP, Carp

terpelării,. iar nu

calea

D.lor deputaţi, dacă
unei

am luat calea iin-

cestiuni. personale,

dintr'un motiv foarte firesc.
Cind, se. fac în Cameră asemenea , declarări

am

făcut-o.

vagi, atin=”

a
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gătoare însă de. onoarea fie-cărui membru: din opoziţiune,
"este evident că fie-care, venind să facă o cestiune personală,

|

s'ar produce

un

efect

ridicul.

Pe calea însă a interpelării se. generalizează cestiunea,
-'şi fie-care are în. „discuţiune
limpezi situațiunea şi de a

facultatea şi posibilitatea de a
face” să ne. cunoaștem unii pe

alţii.

i
Acesta este, D-lor,

motivul

e
pentru

care

m'am

servit

de dreptul ce .ne dă: regulamentul. nostru de! a înterpelă
pe guvern.
,
"Acum 'vin la obiectul interpelării mele şi vă rog să
îmi daţi voe să citesc primele -cuvinte ale . D-lui prim-ministru. D-sa zice: «În cestiunea israelită, dindu-se soluțiunea
ce sa dat, se credeă că toţi vor fi împăcaţi; cu toate acestea
Sau

găsit Romini

dar

au

scris.

“Camerei

în

vă

Apoi,

cari, nu numai că au vorbit aci la tribună,

străinătate,

zicînd: "guvernul

şi „majoritatea

mistifică».
D-lor,

vine

la cestiunea

drumului. de ler şi zice:

«In cestiunea: drumului 'de fer, lasă că cei interesaţi...

.

(citeşte). In cit guvernul: german, naiv cum este el tot-deauna,
“a trebuit. să aştepte deslegările trimise, de aci, ca să se
-opună acestei legi şi să înţeleagă la rîndul său enorma mistificare la care eră expus prin amendamentul D-lui Ferichide».
- Acum vom discută amîndouă cestiunile, însă mai îna- -

inte-de toate să îmi permiteţi a generaliză, cestiunea întru
„cît priveşte modul D-lui ministru de a.discută cu noi.
|
Am

onoare

prin urmare,

dea fi sau deputat sau senator de la 1868;

de r1.ani sunt în luptă continuă cu D. Bră-

tianu. In toate discuţiunile, cînd: eră lupta . mai înverşu'nată, [). Brătianu n'a adus înainte de cît două argumente

principale: patriotizmul D-sale şi al: partidului. D'sale,
patriotizmul şi! trădarea adversarilor săi.

ne-

Acum, eu nu cer ca D. Brătianu şi partidul său să
. aibă bună opiniune: de noi; cînd însă acuzaţiunea merge
„aşă de departe în cit denunţă “O. conivenţă cu străinii, „adică
un act de înaltă trădare, 'eu cer ca, fâră probe bine stabi-

lite, asemenea

arme să nu se

zis'o, cer aceasta în folosul
nilor noastre parlamentare.
'Mi

aduc

aminte

că

la

intrebuinţeze,

ţării
1868,

Şi, “cum -am

și a „ dezvoltării instituţiuîn cestiunea Evreilor, D..

iBrătianu nu eră încă convertit la ideile umanitare moderne.
Atunci

am făcut o interpelare

şi răspunsul

a fost că,
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î

eu neavind încredere în poşta: română, m'am dus la graniţi şi de acolo am 'expediat scrisoarea mea. care a: avut

meritul să deschidă

ochii împărăţiilor asupra modului cum -

“se tratează cestiunea-'Evreilor la noi.
“Mai deună-zi, în cestiunea drumului

D. Brătianu, iarăşi cu argumentul
al partidului său,
ziţiei,

şi. nepatriotizm

a zis că noi,

.

cu

de

fer, la Senat,

patriotizmului
şi trădare

toate că aceasta nu

D-sale şi

din partea opo-.
mă : “priveşte

pe

mine personal, am tratat-cu.. Viena şi Berlinul, ŞI că -votarea concesiunei Strussberg a: fost în urma unei împăcări
provocată de noi între interesele Austriei şi ale Germaniei,:
Eri iarăși s'au repetat aceleaşi 'acuzări. Ei bine, înţelegeţi.
“D-voastră că atunci cînd întrun şir de ani se repetă: aceleaşi argumente şi se întrebuinţează. aceleaşi arme, atunci
nu se mai: poate zice că e un lucru scăpat în focul iImpro-..

_vizaţiei şi sunt în drept a privi acele cuvinte ca o “armă
* de partid, permisă atunci cînd se aduc probe, dar nepermisă cînd nu se bazează pe nimic, căci atunci nu mai e în .
interesul

unui

și avem datoria să .-

calomniei,

interesul

ţării, ci în

ridicăm vocea contra

asemenea

sistem

care . loveşte

nu în indivizi, dar se resfringe asupra: unui partid întreg.
„Acum, D-lor, să'mi permiteţi Să fac o destăinuire din vieaţa

mea

politică.

“vine la

mine

şi 'mi zice:
_meu

Cind la 1870 se începuse războiul între: Ger-

Şi Franţa, eram "ministru de externe. Într'o dimineaţă -

_-mania

reprezentantul

Austriei, Baronul Pottenburg,

<Sunt însărcinat a "ţi face în numele guvernului “
declaraţiune:

următoarea

Au

venit

propuneri din ţară

pentru răsturnarea Măriei Sale. Acele propuneri s'au adresat
la Paris, şi de la Paris sau comunicat: guvernului austriac,
şi sunt însărcinat, în numele guvernului meu, a. "ci spune, că

- guvernul Austriei a respins asemenea propuneri şi..că va
fi tot-deauna amicul fidel al Măriei Sale». Ducindu.mâă pe.
urmă

ca agent-al

ţării la. Viena, Contele Andrassy, care pe

atunci, la 1870, eră.. ministru-preşedinte în Ungaria, care, ca
atare, primise comunicaţiuni din toate depeşile. exterioare,
'mi 'a făcut-'o declaraţiune

absolut

identică cu aceea

Baron Pottenburg. .... Sa: intimplat şi răscoala
eşti (mişcări). Oare
vedeţi că' am :numit.
Burg nici Comitele
dezminţire. - -

Dacă

am

pune

a D-lui .

de la Plo- .

eră conexiune între aceste cazuri? Şi nume: proprii, şi nici Baronul Potten- |
Andrassy nu vor „puteă- să 'mi deă o:
în “conexitate

aceste lucruri, : şi dacă am:

.

See
.

„voi. să intrebuințăm armele. pe cari le întrebuinţaţi D-voastră,
“oare nu vedeţi la ce .am ajunge? Dar nu am făcut-o nici
odată: (întreruperi).
atins" aceste fapte, am

Şi dacă am

făcut-o numai ca sa

„vă dăm un exemplu cum aparențele cîte odată înşeală, şi
„dacă judecaţi. după aparenţe, nu ştiu cine va fi: osindit în 5
cestiunea

de. care vorbesc.

conspirarea

D.-lor, întru cit privește

două ' soiuri de

„tării- lor.:

indivizi

demagogii

străinătatea

cu

lucrează

străinătatea,

cu

am învăţat, că-numai

din istoria altor ţări şi a ţării mele
şi pretendenții.

în contra

Să

0 voce. Aristocraţii. (Intreruperi).
:
e
O voce. Revoluţiunea franceză. (Intreruperi).
D. preşedinte. Nu înţeleg să întrerupă partea aceea
nu a avut

care

.

D. Bug.

__.D.

nu are pretendenți. . (Aplauze; ilaritate).

şi

Ghica. Nu se ştie pînă la urmă. (Întreruperi).

preşedinte,

au

Nu

căci nu au

drept să întrerupă,

de ce să se supere. (Aplauze). .
D..P. P. Carp. Nu au avut poaite pretendenți la Domnie,
dar au 'avut pretendenți la preşidenţia republicei.
a
D. preşedinte. 'Aceea e altceva; nu am să zic nimic.
"D. P. P. Carp. Rezultatele sunt tot aceleaşi.
Ca să. vă dau un exemplu - “iară, cum” demagogii
crează

cîte

odată:

cite-va luni

înaintea căderii

noastre

lu
—re:

gret că D. Lahovari nu este faţă, -căci eră în consiliul de:
miniştri alăturea- cu mine, şi poate rectifică aserţiunile mele
” dacă nu sunt exacte.
. Woci. Mai tare.
__D.P. P. Carp. Cite-va uni înaintea căderii noastre,
o persoană autorizată a. venit şi a declarat Măriei Sale, că
dacă „guvernul

conservator

ei nu mai răspund

va: sta

multă:: vreme

de vieața Măriei Sale.

la putere,

|

Iarăşi. o armă demagogică. larăşi nu acuz pe nimeni;
dar înţelegeţi bine că nu noi aveam interesul să se pericliteze

menea

viaţa

Măriei

Sale cu

străinii. De

aceea,

repet, în- ase-

materii, nu istoria noastră, dar istoria tututor țarilor

ne arată,. că străinii nau lucrat de cit cu demagogii. şi. cu
pretendenți. Noi nu suntem nici una, nici alta..
|

Dacă însă din nenorocire vre; unul dintre. noi. ar f fost
_atit de dezbrăcat 'de patriotism, cum crede D. Brătianu ȘI

partidul său că suntem,

în cît, în o' cestiune oare-care, am

face apel la străini, atunci

e ceva

individual,

şi

somez

pe

— 505
D. Brătianu

ca,

împreună

cu

soană şi noi împreună
cu

mine,-să.

căutăm

acea

per- :

toţii s'o condamnăm.

Dar, o repet, dacă asemenea lucruri se 'vor probă, se
va vedeă că ele sunt lucruri individuale şi prin urmare,
întrun „asemenea caz, nu putem admite ca acţiunea rea a
unui singur individ să se resfringă asupra unui partid întreg.
“ Acestea sunt, în puţine cuvinte, dezvoltările ce-am crezut

mele. Aştept răspunsul D-lui

de cuviinţă să dau interpelării

prim-ministru şi "l rog ca răspunsul D-sale să coprinză două
lucruri: 1) dacă insinuaţiunile D-sale vagi, cari nu numeau
pe nimeni, întrebuințate însă ca argument într'o cestiune

serioasă,se adresează sau la un partid, sau la un grup din

opoziţiune, şi al 2) dacă a avut în vedere anume o .persoană, să bine-voiască 'a numi acele persoane şi să binevoiască pe lingă numirea lor, să. ne deăşi probele, pe cari

”

|

le cere.

suntem în drept de a i

primuluiunui pre- .
la dinsul,.

Deputatul T. Maiorescu citează un pasagiu din discursul
aduse
ministru şi se ridică de asemenea în potriva. acuzărilor referi
tins grup din opoziţiune, pe cari le declară, dacă sar așa, că-i
repetă acuzările sale,
ÎN

drept calomnie. Primul-ministru
.
pentru a doua oară:

_D.

PB. P. Carp. D-lor

răspunde

i

am terminat des-

deputaţi; cînd

voltările ce am crezut că trebue să dau interpelaţiunei mele,
“am rugat pe D. prim-ministrusă 'mi dea două răspunsuri:

unul privitor la o colectivitate, adică la partidul din care.
am onoare să fac parte, şi altul privitor la: persoanele ce

erau indicate prin insinuaţiunile D-sale. D. prim-ministru nu
a bine-voit

a satisface cererea

întrebările. pe.cari

'i am

una

la. nici

căci

mea,

a răspuns;

pus,nu

din

nu ne-a zis nici

are
dacă acuzările. de conspiraţiune cu străinii erau privito
sau
cutare
la
are
privito
la grupul nostru, nici dacă erau
|
|
”
cutare persoană.:
Acesta ar fi fost un răspuns' neted şi categoric, care
fi permis
ar :fi eşit din generalităţile cam vagi, şi care ne-ar
— D. prim-midupă aparenţă
— e
o 'discuţiune reală, de car
gă de la
“ministru voeşte să fugă, D-sa voeşte să se sustra
Ă
discuţiune, şi voeşte să se sustragă, cum?
-D.

D.

preşedinte

consiliului.

al

Carp.

a avut

dreptate

a

cuvîntul.

discuţiunea

El refuză

P. P.

Cer

zicînd:

gindiţi

Gindiţi că D. Macă D. Carp este gelos de onoarea lui?
sentimentele

iorescu

cele. mai
325

delicate

care

de a se „stmţi Jicnit in

le are

un

om?

'Nu;

câ

drept

este
,

15
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am insinuat, este. drept că acele atacuri erau grozave; -dar
nu acesta a fost temeiul D-voastră de a vă ridică; temeiul
D-voastră a fost ca după eşecul politic sunteţi paraponisiţi
astă- zi mai mult de cit eri.
“Ei bine, sâ creadă D. prim- „ministru că nu avem în
gînd să provocăm .astă-zi:o schimbare de majoritate. Toate
calităţile pot să le recunosc D-lui prim-ministru, numai naivitatea nu. Şi a crede că noi, apărind onoarea noastră, am
fi putut speră să
« atragem cu noi majoritatea D-sale, ar
-

A

naiv,

Nu ani voit să provocăra nici vot de încredere, nici de
neîncredere; am voit pur şi simplu să producem o reacțiune
în contra răului obiceiu de a înlocui argumentele prin insinuaţiuni.

”

Cînd, de exemplu, se combate o convenţiune şi se aduc
argumente în: cestiune, gîndiţi D-voastră” că D. prim-ministru vă cere încrederea fiind-că argumentele noastre au fost
rele? Nul Principalul argument al D-sale, este să votaţi,
căci dacă -nu votaţi

urmare,

D.voasttă, cei- -alţi vor face mai rău; prin

la argumente

aceasta D- voastră

se opune insinuarea;

voiţi să faceţi

şi,dacă pe calea

tot ceea-ce credeţi că sun

tem în stare noi să facem, atunci vai de ţara aceasta | Dacă
hotărtrile D-voastră atîrnă de la presupunerea ce o aveţi
în privinţa intenţiunei
taceţi

numai

ca

să

noastre,

şi toate

nu le facem

noi,

vă

'relele voiţi
suntem

să

le

recunoscă-

tori că vă. însărcinaţi cu această sarcină; dar o .repet: vai
de această ţară! Paraponisiţi, că nu suntem la putere |
Voci. Cam aşa este.
.
D. P. P. Carp. Apoi credeţi D.I voastră că este un partid sau un om politic în vre-o ţară oare-care destul de
“lipsit de francheţă ca să nu zică că el doreşte să: ajungă

la putere ca să realizeze ideile sale? Şi dacă noi luptăm cu
D-voastră, și D-voastră luptaţi cu noi, țelul final nu este
puterea?

Pentru

ce?

Pentru

că

singură

puterea

vă

dă ȘI

D-voastră şi nouă facultatea de a realiză principiile şi a le
traduce în fapte. Prin urmare, a zice cuiva că umblă după
putere şi a-i face o acuzaţiune din ceea-ce este o: datorie, —
aceasta

este: un

straniu

mod

de

a

argum

trebuinţează numai la noi, iar nu şi îna
zice

că

voeşte

cine-va

puterea

numai

.

argi As
pentru

putere

aceasta o ştie D. Brătianu foarte bine, că nu se
adresă nici mie, nici D-lui Maiorescu, fiind- că, dacă

|
şi

poate
am. fi

—
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„„Yoit puterea pentru putere, am fi jucat şi 'noi_ rolul ce joacă
azi unii din. foştii conservatori.

Dar

fiind-că nu am

voit pu-

terea de cit numai pentru realizarea credințelor noastre, de
aceea am refuzat de a juca un rol nedemn .de noi. ..
Apoi,

mai ziceţi

întrebările

precise

D-voastră

în loc

ce .vi le făceam,

rău, că nu se bucură

de autoritatea

de

a 'răspunde

la.

că unora din noile pare

de care se bucură

pă-

„rinţii lor. Ei bine, 'voiu răspunde şi aci. Noi suntem oameni

„moderni,

şi pe

tărîmul

muncei,

pe

tărîmul

culturei,

pe ori-

ce tărim al vieţei moderne primim lupta cu fie-care din
D-voastră, şi sunt mindru de a puteă declară, că am muncit
destul în viaţa mea 'ca să nu mă tem de'această luptă.

Mai zice D. prim-ministru că dacă a insinuat, a fâcut'o pentru

că

noi

"i-am

_D.

dat

exemplu.

E

prim-ministru, Nu

este exact.

|

Ma

D. P. P. Carp. Aţi zis că noi am început, şi 'mi pare.

rău

că din

exemplele ce am

ales

numai

cele

rele

dat roi,

D.

prim-ministru

(intreruperi). Dar aşă să fie oare?

a

Oare

cind noi am acuzat pe D. prim-ministru. că în contra întereselor ţării a pus la dispoziţiunea Rusiei. Rominia întreagă

„şi-a ajutat la crearea unor State slave mai multe de cît
„erau înainte în jurul Statului nostru 'cari prin naționalitatea
lor erau ostile; am insinuat? Nu am făcut o insinuaţiune, ci am
- făcut o acuzaţiune francă care o fac şi astă-zi. Şi astă-zi, ca şi - atunci, cred că

nu

era în

interesul nostru

că să jertfim sînge

"-şi milioane ca -să' domnească astâ-zi un principe. liber ales
în Bulgaria... Şi aceasta
am fâcut'o -ca un act de patriotizm. Nu este treaba noastră să urmărim.pe aceia cari
prin

naționalitatea

lor sunt

ostili nouă;

„cum ziceă poetul latin, de. a
mari,
să vă aduc exemplul
Franţa:

raania

numai
".

nu

-care

la mărirea

Franţa.

Germaniei,

Aceste

cuvinte

căci

ar

mărind

fi

Cînd

am

nu

zis că la 1870 comunicări oficiale din. partea

vecine

ne-au

denunţat

oare-care uneltiri,

atunci

zis, că nu putem merge numai după aparentă.
D. prim-ministru. Nu e nici un raport oficia].
D. P. P. Carp. Afirm cuvintele Contelui. Andrassy,
trăeşteşi

„că .dacă

sunt

sigur

că

-*

Ger-

trebuit

să le admirăm, «lar să le şi întipărim în inima noastră.

-guvernelor

„am

ajutaţi

micşorați

şi dacă este permis.

alătura pe cele mici cu cele
D-lui Thiers, care ziceă în

nu

ar fi să mergem numai

mă

va

desminţi. Am

zis

după. aparenţă, şi am pune

“unul lîngă altul denunțările cu faptul de la Ploeşti, am puteă

.
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dar nu o facem,

face noi insinvări;

--

în asemeni

după aparenţă; fiind-că, cînd se

să mergem

nu voim

materii

pentru că

atinge onoarea unui partid ca şi a unui individ, atunci tre- .
că

mărturisesc

şi o

probe,

buesc

nu

le-am avut. Şi cînd am

dat un exemplula adresa unui întrerupătorca D-voastră,
dacă am judecă după aparenţe, aţi puteă. fi acuzaţi de-a
conspiră cu străinii, iar nu noi, am vroit să se arate unde
mergem cu sistemul acesta şi cum arma se poate intoarce în contra D-voastră. A mai cercetat D. prim-ministru filiera
aristocratică a unora din noi. Dar, de cînd cuvîntul conservator 'este

cu ariştocraţie?

sinonim

D. prim-ministru. Şi eu sunt conservator.
D. P. P. Carp, Să bine-voiască D; Brătianu să'mi.
mită a-l întrebă de cind s'a făcut conservator, şi să-mi
mită a-i spune că D-lui este din acei conservatori
cum zicea D. 1. Negurâ,-conspiră în contra ţării cînd
la putere

şi. în contra 'Tronului cînd

sunt în opoziţie:

.

O insinuaţiune foarte fină.

D. prim-ministru.

mea, ci a

P. Carp. Cuvintul nu ese. din. gura

D.P.

perper“cari,
sunt

unui liberal, L.: lancu Negură, care vă cunoşteă “mai bine
D. preşedinte, Şi pe
urmare,

prin

_să nu mă

să

nu vă

însuşiţi. D-voastră;

care vă o

vi se

cînd

supăraţi

.

acuzaţi'pe. mine.

.D. P.P.

Se

|

a

de cît mine..

va

răspunde,

şi

a

N

Carp. Este ştiut, D-le preşedinte, câ D-voastră

aveţi soarta. nenorocită de a
răul ce se petrece

fi acuzat

în ţara aceasta; -prin

şi de binele şi de:
urmare 'trebue să

fiţi deprins 'cu aceasta. Cit pentru mine, nu.eu voi mări nu-.

e
Sa
|
mărul 'acelor ce vă acuză.
“Dar toate acestea ce au a face cu întrebarea respec- |
toasă pe care am făcut'o? Absolut nimic. Rămîne faptul con-stant,

ca

D.

prim-ministru

la înălţimea

tribunei

a

insinuat,

- cum că în urma comunicărilor venite - din ţară, guvernul:
german „şi-a schimbat atitudinea în 'cestiunea drumului de:
fer. Fapt pozitiv, vom vedeă dacă este aşă de pozitiv. D-sa
a zis, că în primele zile. guvernul german eră dispus de:
a primi: convenţiunea, aşă cum ea eră amendată de către
Adunare. In ziua dintiiu, cînd a venit depeşa la Berlin, D.
Radovitz— şi -acesta. este un lucru patent şi:cunoscut de toţi,

netăgăduit
-de nimenea, şi vă asigur că n'am aceste deta-liuri de la agentul nostru din străinătate, —cînd.a întîlnit D.
Radovitz

pe D.

Liteanu, .a zis aceste -cuvinte:

«Eh

bien,

.

292
„Monsieur

le tour est joues>- Şi

nici O scrisoare din “ţară

nu

puteă

aceasta într'o vreme cîrd
ajunge

la Berlin.,-

„D. P. Ghika. Dar de unde ai informaţiunile acestea?
D. P. P. Carp. Este de datoria mea să am informaţiuni.
D. preşedinte“ al consiliului. La amendamentul Ca" merei

a spus

D.

Radovitz,

nu ia ale Senatului, 'şi

eu-am

vorbit de ale Senatului.
|
a
|
D. P. P. Carp.La amendamentele Camerei iar nu ale
“Senatului, -căci la amendamentele Senatului în ziua. dintiiu,
a doua, a treia şi pînă astă-zi,. guvernul german s'a declarat
satistâcut, căci altmintrelea, dacă: nu se declară satisfăcut,

gîndiţi D-voastră că D. Brătianu
ar fi obligat peD. Ferichidi, gloriosul prezentator al amendamentelor ce îmbunătăţiau.

legea, să se transforme -în- umilul. raportator: a unor măsuri."
tristă resemna-ce le îngropau şi a jucă un'rol plin ds-o
discuţiunea
puneţi
nu
să
rog
vă
şi
nu,
că
iune? Evident
D-voastră
gloria
spre
nici
lauda,
spre
nu
pe acest tărim, căci
a
a
se va termină.
amende
Eră. deci vorba de primele amendamente,
a
i
- damentele Camerei. .
D. preşedinte al consiliului. V'aţi înşelat.

D. P..P. Carp. Ori mam înşelat, ori nu m'am înşelat,
insinuaţiunea rămîne în picioare, întru cit priveşte zisele

D-lui preşedinte al consiliului; ea este dărimată, întru cît ne
uităm la lipsa absolutăde probe.

Acesta

am

avut să zic, domnilor,

şi vă repet să nu

credeţică este parapon politic, să 'nu credeţi. că am avut
un singur moment speranța, că am să vă înduplec pe Dvoastră a da -D-lui prim-ministru un vot de blam politic... ,
a
D. preşedinte al consiliului. Moral:
„...D.P.P.

-.

Carp.

Nu

un

vot

de

blam

. politic,

dar

un

-vot de blam în privirea artei de a argumentă; căci înţelegeţi prea bine că nare a face nimic cu. puterea; D. mi“_nistru poatesă fie foarte râu argumentator şi un foarte dibaciu
politic, în cit puteţi foarte bine să-i daţi un vot de blam
în privinţa argumentelor, dar să-i daţi un vot de deplină.

A
|
încredere în - privirea politicei..
-D. P. Gika. Nu eşti Duta în stare să judeci aceasta.
D.'P. P. Carp. D. Brătianu ar fi trebuit să ia lucrurile .

- cred
cum sunt, ar fi trebuit să zică: iată oamenii cari se
că
lor,
adresată
nea
jigniţi, cari „nu pot să sufere acuzaţiu
„ei

ar

puteă” conspiră „cu străinii

contra

ţării,

căci

una

este

|

Ea
a se opune părerilor. mele,. a spune că cutare. măsură este
rea, şi alta este ca,perzind răbdarea, perzind speranţa de
â mai puteă izbuti în ţară, să aibă recurs la forţe străine
ca să răsturnăm ţara

de-pe băncile - ministeriale - reprezen-

tate de D. Brătianu şi să punem în loc străinătatea reprezentată prin D. Carp şi Maiorescu. Aceasta ar fi trebuit .
să “şi zică D-l prim-ministru şi să înţeleagă că trebue să fim
adînc jigniţi, că. eră de datoria: noastră

voce legitimei
noastre indignări.
mai

mult, nimic

sacră 'de

a: da o

Aceasta am -fâcut'o, nimic

mai puţin. Şi dacă scandalul, care zice D-sa

că Pam provocat, va aveă “cel puţin atita merit, ca pe
viitor să se cumpănească
mai bine cuvintele cari se rostesc
aci ' în. . Adunare, eu .voiu fi mulţămit că lam: provocat.
Cit pentru astă-zi, sunt deplin satisfăcut, căci toate discuţiunile ne-au dovedit cît de vane au fost acuzaţiunile şi cum

ele au dispărutde îndată ce ne-am uitat de aproape la ele.
Mai vorbesc în urmă primul-ministru. depulaiul E. Costinescu,N.
Gane și G. Chițu. Se propun trei moţiuni : primade N. Dimancca şi alţii.
(Camera, constatind că cuvintele D-lor interpelatori sunt pure calomnii,
le respinge cu indignaţiune și trece la ordinea zilei). a doua de P. Cernătescu („Camera, ascullind cuvintele demne şi logice ale D-lui primministru, respinge acuzările interpelanţilor“) și a treia de R. Pătărlăgeanu („Camera, ascultind explicaţiunile D-lui prim-ministru şi regretind
cuvintele pronunţale de călre interpelanţi, trece la ordinca:'zilei“).
Adu-

narea respinge

pe cele două dintii și adoptă

pe cea din urmă.

.

-

.

REVIZUIREA SOCOTELILOR
Şedinţa

Camerei

din 10 Januavie

1881
a

.

N Adunarea se ocupă cu raportul comisiunei socotelilor Statului pe
anii 1862, 1863, 1864, 1871 și 1874. Deputatul P. Buescu citeşte raportul,
care ajunge la concluziunea, că neregularităţile constatate impun tragerea
la răspundere a călcătorilor art, 12 și 28 din regulamentul financiar..
Deputatul Al. Lahovary susţine că controlul cade numai in sarcina
Curţii de compluri şi propune aminarea discuţiunei raportului prezintat.
Deputatul N.
Fleva este de părere,ca Adunarea să se ocupe acuma, cu
legile mai importante și mai urgente. Deputatul 1. Codrescu este contra
" aminării și recomandă. umplerea lacunelor în legea comptabilităţii.

D.
novoe

P. P. Carp. D-lor Deputaţi; cred că nu mai am
să răspund onor. nostru coleg D..Fleva, de a căruia

revenire în sînul

priveşte

nostru

acuzaţiunea

suntem

cu

adusă de

să ţinem-pe guvern
cestiuni.

toţii

D-sa

bucuroşi,

opoziţiunei,

întru cît

că

voim

în loc,'şi de..aceea rădicăm ast-fel de
i
|

Această
acuzaţiune, repetată de atitea ori, acuzaţiune,
„care nu are nici meritul originalității, nici acela de a fi crezută
chiar de acei cari o spun, ar-trebui să dispară din sînul!
discuţiunei noastre.
a
|
Asemenea nu cred că am nevoe de a răspunde, în
- multe

cuvinte,

la

rană în lucrările

teoria

D-sale,

cum că Camera

este suve-

sale, întocmai.ca Dumnezeu, care toate le-a

“făcut şi poate pe toate să le desfacă.
Camera, e drept,

este

suverană,

|

însă numai

în limitele

competinței, 'şi suveranitatea ei are marginele sale, ca şi su:
veranitatea- Coroanei.
- Singurul lucru, - unde, poate, ar avea dreptate, este că
nu avem respundere materială cind ne câlcăm competinţa,
însă nu e mai puţin adevărat, că avem o răspundere morală.

_

Acum -vin la .cestiune,

- Mai

înainte

de

toate,

|

|

E

îmi am pus întrebarea: care este
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Se

un
- competinţa comisiunei socotelilor? Şi am căutat să- am
acestei
text precis, care să ne poată lumină spre deslegarea
- întrebări.

Ei bine,

ce

lată numai

găsit.

nu Pam

găsesc

în

De
legislatura noastră:
comptabililegea
în
_ Găsesc trei paragrafe de lege. Unul
socotelile
ează
„tăţii, care zice, că Curtea de compturi cercet
şi le trimite guvernului, care, la rîndul său, le prezintă
.
Adunării.
în Constituţiuae, care zice
găsit
Al doilea articol lam.
e
că în fie-care an Camera închei socotelile şi apoi face
|
a
IE
budgetele.:
|

- Si al treilea articol Pam găsit în regulamentul nostru care zice: că la fie-care sesiune, Camera își numeşte comi„siunea de indigenat, comisiunea budgetară şi altele; într'un

mod vag, .în aceste altele intră şi comisiunea de încheierea
“ socotelilor, care, dacă nu mă înşel, nu -este specificată

o
_
cercetează .socotelile ŞI

anume în regulamentul nostru.:
uri
ea
de compt
: Va să zică, Curt

le trimite guvernului, care le prezintă Camerei. Prin urmare

cel diîntiiu lucru este să vedem, care este competinţa Curţii
"de -compturi, după legile noastre? Competinţa Curţii de
compturi, după legile noastre — şi aci“suveranitatea Camerei
este neputincioasă,

această com:

ridică Curţii

căci nu poate

petinţă, afară de cit printr'o anume lege — este dea cercetă socotelile în mod suveran, tocmai precum a zis D. Laho- .
ca să

se

cercetarea

sustragă

vari, mai

înainte

Prin
compturi,

urmare, un compt aprobat
noi nu “| putem „desaprobă,

socotelilo?

pasiunilor zilnice, ce se nasc totdeauna din luptele politice
Se
militante,
de

către Curtea
|

de

lată, prin urmare,un ce, dinaintea căruia se opreşte
competinţa comisiunei socotelilor. Noi -nu putem . reveni
asupra unei hotăriri dată de Curtea de compturi.
„Dar

este

o cestiune

de compturi

cînd Curtea

noi

unde

nu

putem

interveni:

atunci

a “dat o hotărire, şi aci naşte

competinţa comisiunei noastre de socoteli. Cum ziceă adineaori

D. „Boerescu,

Curtea

de compturi

are două competinţe:

ea

verifică întiiu socotelile comptabililor,. gestiunea inferioară;
şi al doilea verifică gestiunea superioară, politică, adică

- dacă" mandatările

în limitele

făcute de către

creditelor acordare;

- fâcută
mandatare

guvern s'au făcut

și de

de. către un guvern

cîte

ori

în afară

ori nu

constată.

o

de creditele

—

233 —.

alocate de Cameră, este datoare de a consemnă aceasta.
Aci începe Camera să vază ce este de fâcut cu acel guvern
“care a mandatat în afară de-creditele acordate de Cameră
(Aprobări). Şi. cînd noi, prin: mijloace lăturalnice, am putut
găsi că Curtea de compturi a găsit un asemenea fapt în

socotelile ei, cum că un guvern a mandatat în afară de
creditele acordate de Cameră şi la tăgăduit, atunci începe
competinţa noastră. Dar D. Buescu acuză Curtea că guvernul nu
„şi

a voit să-i deă
o acuză

că.e

un compt

cu

pe care

totul vinovată,

7] cere de atit timp

pentru

că

nu

a tras

în

judecată pe culpabili, după cum ea trage la răspundere pe
toţi, comptabilii. Ne mirăm cum D.lui aplică la guvern un

paragraf privitor la comptabili, ca şi cum Curtea are aceleaşi
drepturi

tiunei inferioare.

IE

faţă cu

ges-

agenții

a
de compturi,

că Curtea

D-v.

" Gîndiţi

"l are

care

guvernul

faţă cu

finance refuză de a trimite un compt,

cînd ministrul”de

poate ea chiămă pe

cutare portărel sau uşier şi a le ordonă să asigneze pe
minisitrul. de finance la. bara ei? Acolo începe rolul nostru
şi al comisiunei de încheierea socotelilor; comisiunea nu
aveă

de

cît să

ia

act

şi atunci,

Curţii,

de declaraţiunea

în.

competinţa suveranităţii noastre, să întrebăm cum se face
că guvernul refuză de atiţia ani.de a trimite la Curtea de
"-compturi compturile de 'cari are nevoe pentru. încheierea

socotelilor. - : --

|

Io

-.

lată cum se manifestă aci competinţa comisiunei noastre.
Şi de aceea Constituţiunea a zis, ca în fie care an sâ se

încheie socotelile,

pentru că din aceste

socoteli, în cercul

" competinţei ce am desemnat, se pot ivi
putem viri în budgetul „viitor. Evident,

In

Hanovra,

unde

şi tragemla
Ia

nu

acor:

fârâ să: aibă credite

cutare ministru a emis mandate

date, noi cercetâm faptul,
ministru ca să plătească.

sume pe cari le .
cînd. Curtea zice:

atitea

sunt

răspundere pe acel!
ca

libertăţi

la

noi,

ua ministru fiind dovedit că a mandatat fâră'să aibă credite
acordate, a fost condamnat şi a plătit I,500.000 franci.
La

noi,

cînd 's'ar dovedi

că un. ministru

fără să aibă credit alocat, "| vom

da

a

mandatat

în judecată, și după

darea sa în judecată, Statul se va constitui: parte civilă
. banilor, şi atunci. ne creăm o resursă în
pentru restituirea

budgetul
"fac

nostru, În -fie:care an se închee socotelile şi se

budgetele. Intru aceasta

consistă pur şi simplu 'compe-

.
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tinţa comisiunei noastre. Repet, ea nu poate verifică socote- lele Curţii de compturi; pentru aceasta ar trebui să aibă în
iaţa ei persoanele, să aibă toate elementele care le-a avut
' mai
Curtea de: compturi. Osebit de aceasta, D. raportor

zice că Curtea de -compturi Sa abătut 'de la datoriile ei, că
nu a semnalat faptele cutărui guvern sau: ministru, din: 1860,

“care ă cheltuit fără credite.
-comisiunea socotelilor aceste

Nam
D. P. Buescu.

Am. întrebat,
informaţiuni?

spus nimica.

de .unde

a luat

|

.

.

D. P. P. Carp. A ziscă le-a luat din situaţiunile prezen-

tate de Curtea de compturi. Apoi, dacă le-aţi luat din
“situaţiunile Curţii de compturi, cum veniţi să ziceţi că nu
.
N
este.:semnalat de dinsa?

-: *Mi pare rău, că în această privinţă, comisiunea noastră. .

şi-a călcat cu totul competinţa, a fost violentă şi nedreaptă.
- “Repet, această “comisiune a “noastră nu este mai. mult
de cît: un

guvernului

control: asupra

și

asupra

nu

Curţii

de compturi. Cind. din socotelile Curţii de compturi se
vede că: un guvern a făcut abaterea de la lege, Curtea de
compturi e aceea care.ne dă nouă mijloace de: a verifică
. și cînd se va: dovedi că Curtea de compturi a
lucrările;
prezintăt situaţiuni false şi a zis că cutare ministru a mandatat
în virtutea cutărui

credit

ce

a existat,

nu

acesta

e un fapt

criminal și nu mai are a face cu comisiunea, ci cu D. procuror.
D. P. Buescu. Avem cazuri şi de acelea.

D. P. P.:Carp.

că Curtea de compturi

Dar acum,

nu

" corespunde poate cu ceea-ce reclamăm noi de la dinsa,
“aceasta se poate. Dar intro. ţară tînără ca a noastră, mă
întreb, care din instituţiunile noastre. corespund cu: idealul

nostru? Oare toate guverele

de

pînă acuma corespuns-au

cu idealul nostru? Fac apel la însuşi D-nu Brătianu; guvernul

D-sale corespunde

cuidealul D-sale?

|

D. Prim-ministru. Poate să trăesc şi o mie de ani

și tot n'o să corespundă cu idealul meu.

-

|

D. P.P. Carp. Dacă mă uit la.suma de talente, de cari
dispune societatea, constat cu durere o mare lipsă; suntem ..
"începători

în

toate.

Prin urmare,

comiterea

greşelilor

nu

trebue să ne mire ; este norma, iar nu excepţiunea. Şi aceasta

o zic nu pentru Curtea de compturi, o zic pentru noi toţi. Nu.
avem, D-lor, nici buni financiari, nici buni administratori, nici
| bună justiţie, nici bun personal parlamentar. D'abia de 20 ani
am început să ne deprindem-cu aceste lucruri; n'am avut încă -
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timpul să facem experienţa necesară şi ţara nu e destul de
coaptă ca-să aibă dreptul a uu. fi indulgentă.
E
Să căutăm dar, D-lor, a îndreptă răul cu indulgență,
iar. nu cu violenţă. Curtea de compturi în adevăr nu cores-

punde idealului nostru; pe de altă parte nu trebue ca sub
cuvînt de indulgență să lăsăm treaba să meargă aşa; trebue:

să avizăm

ce este de făcut.

compturi să nu mai

Voiţi ca compunerea Curţei de

fie supusă voturilor noastre, să nu-i mai

trimitem pe cutare sau cutare persoana, sunt cu D-v.; nu
„veniţi însă cu violenţă, cv pasiune, căci la violenţă se opune
violenţă şi-poate-ca cine-va să nu capete dreptate chiar

cînd o are, tocmai din pricina violenţei.
Mai ieau cuvintul

Brătianu şi deputatul
invită

comisiunea

deputatul

P. Buescu,

N. Ionescu. Adunarea

socotelilor- să prezinte

un

|

Ministru-preşedinte 1. C.

primeşte propunerea

nou

proieci.
de

lege.

de a

ORDINEA SOCIALĂ
Şedinţa

Camerei

din 13 Martie

1881

Deputatul T. Maiorescu adresează
Ministrului-preşedinte 1. C..
Brătianu o interpelare asupra curentului socialist care a început să semanifeste la Iaşi. Deputatul A. Stolojanu asigură că guvernul va şti:
să, 'şi facă datoria şi întreabă, de ce sa respins creditul cerut de 300,000
lei pentru siguranţa publică. Deputatul C. A. Rosetti se apără de acuză„rile ce-i sau adus, pe cînd deputatul Al. Lahovaâry susţine că violența.
de stil, care se impută

şi ziarului conservator,

este intrecută

de ziarele-

liberale. și protestă în potriva amenințărilor ridicate în contra opozi-ţiunei. Ministrul-preşedinte polemişează cu deputatul Al. Lahovary și
spune, că atit acesta cit şi deputatul T.. Maiorescu, văzind că partidul '
liberal, care nu tolorează anarchia în ţara Rominească, are să domnească.

- multă vreme, caută ori-ce ocaziune spre a'l răsturnă.

D.

P.P.

Carp. D.-lor,

ori

inima mea sbircită înainte de.

_vreme nu mai este în stare de a fi înriurită prin gravitatea.
unei situaţiuni, ori suntem un popor.tinăr şi , necopte cărui
trebue. să-i ertăm exuberanţa în vorbe, chiar atunci cînd;
acea! exuberanţă nu stă nici întrun raport cu realitatea
lucrurilor. Fiind judecător în propria mea cauză, nu va păreă, nimănui straniu dacă mă pronunţ pentru a doua parte a

alternativei ce am

pus.

Sa

i

„Vă
mărturisesc, D-lor, că am rămas foarte rece la
tonul tragic întrebuințat şi de: o .parte şi de alta, și am
"rămas rece pentru că, ori situaţiunea este gravă, şi atunci
cu gravitatea
" ceea-ce faceţi D-v. nu este în concordanţă
nu este gravă, şi atunci cu atit.
situaţiunei ; ori situaţiunea
“mai mult .nu înţeleg pentru ce tocmai astă-zi am crezut de.
cuviinţă să dăm spectacolul unei lupte de partide ce are

loc pe tărimul unor acuzaţiuni” generale şi unor invective
ce ar dovedi, dacăar fi serioase, că ţara este împărţită.

în două tabere, nu opuse, dar inamice pînă la moarte, -:
.
Cum, D-lor, pede o parte se zice, conform.cu vuetul
|
|
pe:
răspîndit şi acreditat, că are.să se proclame regatul,.şi

|
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„de alta 'că s'a descoperit în ţară un complot de nihilişti.
Descoperirea aceasta pusă în concordanţăcu faptul îngrijitor

a împedecă: reali-

întîmplat la Petersburg, este de 'natură

zarea dorinţei ce întreaga ţară aşteaptă de la D-v., şi D-v.
nu găsiţi în acest moment alta de făcut de cît să reinoiţi

„ dAuptele de partid? Şi aceasta o faceţi nu pe terenul principiilor, darpe terenul unor generalităţi, unor acuzaţiuni atit

ide

monstruoase,în

exagerațiunea

cît chiar

Dacă eram

-efectul ce ar puteă produce?

acestea sunt solemne; sunt lucruri grave

momentele

zicem:

petrecut;

cari s'au

nimicește

lor

serioşi, trebuiă să
este

să vedem cu toţii ce

urmare,

prin

de făcut, ca să înconjurăm pericolul, dacă pericol există.
ţita, şi de aceea tonul tragic întrebuințat
-a“aceas
făcut
_Nu'
şi din partea stîngei şi din partea dreptei m'a lăsat foarte rece. .
Aceasta vă

|

ce, aprobind interpelarea

şi pentru

explică

.că tace a ne îndemnă

studiu

la un

„«e ne bintue. Ea a dat loc

pentru.

ea a fost făcută,

„de! astă-zi, deplor forma în care

la lupte

serios

social

al răului

au nici:

sterile ce.nu

.o valoare şi din cari nu putem trage nici un învăţămînt,
"spentru că 'ele nu probează nimic. Să vă dau un exemplu:
ştiţi cu toţii'că „acolo, faţă cu inamicul, nu eră vorba de
partide,

şi că

pe. cîmpiile

Bulgariei

şi . liberali

conservatori

„au vărsat. generosul lor sînge la apelul ce i se făcuse.
- Vă aduceţi aminte ces'a întimplat după luarea Plevnei.
Cu

“prima
“liberal?

toate acestea, cînd

ne-am întors îndărăt,

care a fost

unuia din capii

partidului

vorbă „ce a eşit din gura
A

fost ea

o vorbă

de

înfrățire? Nu!

a fost

-de ură. Atunci s'a pronunţat vorba .urîtă că,
“Plevnei

„Plevna

externe,

trebue

să

luăm

şi Plevna

internă se înțelegeau conservatorii.

o vorbă

luarea

după

internă,

şi

prin

a

Ei bine, nici această vorbă nu ma emoţionat; pentru
-câ ştiam că toate acuzaţiunile şi toate invectivele ce .ni se
aruncă în faţă nu sunt serioase, căci dacă ar fi fost serioase,
-revoluţiunile sociale, ce s'au făcut la noi, nu se făceau numai
-cu sacrificiul. cîtor-va persoane şi cu întrebuinţarea, unor
-calomnii, ci Sar fi făcut cu vărsări de sînge şi cu sguduiri

>
imense, cum s'au fâcut în alte ţări.
probă despre aceasta este că îndată după. vorba
„O
'nepotrivită-.şi. uricioasă ce vam semnalat, guvernula: făcut
„apel la înlrăţirea tutulor partidelor, uitînd, cam prea iute

-după mine, că vorbise în ajun de o Plevnă internă. O âltă
probă este că am văzut oameni politici cari puneau pe D.
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Brătianu pe aceiaşi: linie cu Hoedel

şi cu Nobiling, intrînd

în guvern cu D. Brătianu, ca cum nici o-dată nu fusese
nici o desbinare intre ei.
lată, .D-lor, pentru ce am. fi trebuit să uităm astă-zi
relele deprinderi din trecut, să dăm la o parte dicţionarul
de invective şi de acuzaţiuni, să vedem ce este de făcut
şi să arătăm că în momentele cele grave. ţara intreagă,
conservator şi liberal, 'şi-au făcut datoria.
Voci. Bravo!
D. P. P. Carp. D-lor, ziceam adineaori că regret forma
în care s'a fâcut interpelarea, şi regret acea formă pentru
că. răul, dacă rău există, nu provine din cauzele semnalate

de D. interpelator. Dacă suntem: bintuiţi de o boală socială
_pe care trebue s'o lecuim, această boală socială nu a provenit
din cauzacă

un

institutor primar

destituit de fostul guvern

a fost repus la loc de guvernul actual; şi nu provine nici
din cauza că s'au lăsat şapte luni de zile în linişte câţi- va
nihilişti la laşi. Boala socială există, cauzele însă sunt aiurea

şi ele provin din vina şi a stingei și a dreptei.

Mae

Noi, cînd-am procedat la organizărea - noastră politică, - nam priceput că pe lingă organizarea : politică trebue să .
avizăm şi la. reorganizarea noastră socială. Acesta este- punctul pe care şi unii 'şi alţii "l-am lăsat în părăsire, și

pentru

care nimenea nu a făcut nimica.

|

Astăzi, cînd toată lumea, şi acei. cari voesce libertatea și cari nu o voesc, văd consecinţele acestei nepăsări

pentru reorganizarea socială ” a noastră, la care nimenea nu
„sa gîndit şi nu a pus mina, nu trebuie să ne aruncăm
piatra” unii

altora, ci să venim

cu

toţii

şi să vedem

ce este

„de făcut; şi dacă va fi să fim. despărțiți, cum poatee bine
să fim, atunci nu pe tărimul constituţional să fim despăr-

ţii, ci pe tărimul ideilor de reorganizare socială!
Libeitate avem, D-lor, destulă! Dar .ce „probează
aceasta? Mi-aduc aminte că principele Bismarck ziceă într'o
zi, că un diplomat este un vas a cărui. valoare atirnă de
“conținutul lui. Dacă un diplomat are instrucţiuni bune, are
valoare; dacă are instrucţiuni rele, nu valorează nimica.
Aplicăm aceste cuvinte şi la libertate; libertatea nu este
de cît un vas care valorează prin, conţinutul său. O dată
ce am obţinut Constituţiunea noastră liberală, valoarea ei

va atîrnă de conţinutul ei.
„socială serioasă?

vom

Vom

benificiă

pune în ea
de

dinsa.

o organizare
Nu

vom

face
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.

aceasta, în van veţi proclamă principii, ele nu vor da roade,
Aceasta vă explică, pentru ce eu nu am primit să intru în
organizarea partidului conservator, ast-fel cum este astăzi.
Pe

tărîmul

-pe

care

am

luptat

pină

acuma,

nu

mai

poate sta nici stînga, nici dreapta. Căci tărimul de libertațe
politică este cîştigat, şi în această privinţă nu mai e nimic
de fâcut. Pe tărimul însă al. reorganizării sociale,nu s'a
pus nici una

din

aceste

partide,

în cit. nu ştim,

şi nu. ştie

ţara, ce vor unii şi ce vor alţii. Ce rezultă de aci? Rezultă
fatalmente că, cu voe sai fără voe, avem să procedam. la
reorganizarea şi a dreptei si a stîngei. Pe rărîmul pe care
am Îuptat pînă acum, nu mai este posibilă lupta, fiind-că
în această privire, repet, că pină. astăzi nu s'a gîndit
nimeni, în mod serios, şi că nimeni nu a pus mina la ces:
tiunea socială, pe care trebue s'o desbată cu „toţii
.
îm- preună.

Inţelegeţi acum motivul, D- lor,
s'o spun,. fiind-că s'au suspectat şi
„mea, de şi poate este indiferent ca
care, zic, am refuzat de a intră
partid. Stînga, cum

„sunt două
zintă

partide

trecutul

este astăzi,

pentru care eu
intenţiunile. şi
s'o ştie lumea
în organizarea

şi dreapta, cum este astăzi,

cari nu reprezintă

şi

care

abea

— trebue
atitudinea
— „pentru
vre-unui

se

viitorul, care! repre-

pot

menţine

în. prezent.

(Aplauze).
„Eu

credeam,

D- lor, că va veni

un

de cît acel de astăzi, ca să vă spun
mele

în

această

cuvintul, să. vă

privinţă; am

indic

în ce

fost

sens,

moment

mai pe

silit

după

însă

mai calm

larg: părerile
să iau

părerea

astăzi

mea,

ar

trebui să se îndrepie activitatea partidelor în ţară la noi,
şi pe ce tărim ar trebui să punem noi luptele noastre, atunci

cînd vom aveă a face cu lucruri reale, atuuci cînd discuţiunea
nu se va mai :întemeiă numai pe insinuaţuni, numai pe
, acuzaţiuni. Atunci cînd ne vom întrebă de ex. în materie
de justiţie,

voim

inamovibilitate

sau

va ști ce vor „unii şi:ce vor alţii.
„Aceasta

este un

exemplu,. sunt

electivitate,

alte multe.

atunci era

Dar

cum

voiţi casă asculte ţara aceasta, cînd, uniţi pe tărimul constituţional, D-voastră sunteţi desbinaţi numai petărimul persoanelor?
Nu vedeţi că atunci ţara aceasta va zice; dar principii

nu există nici în dreapta,
grupuri

de

oameni

nici în stînga; sunt numai: nişte

cari luptă numai

pentru putere, şi ajunşi

acolo, ţara va întoarce spatele și la unii și la alţi.

—24
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Ştiu că joc. un rol foarte ingrat; ştiu că. în luptele - |
„politice, ori cine vreă să. se interpună. între „combatanți,
este adesea victima: acelor combatanți, fără nici un folos;
nici pentru dinsul, nici pentru alţii. Ştiu aceasta; dar” ştiu
asemenea că omul
datorie mi-a impus

trebue ' să "Şi facă datoria, şi această:
să vă zic, că şedinţa de astăzi nu este

de cit una din acele file albe

pe cari putem scrie ce voim,

laude sau invective, dar cu cari se joacă vintul,
nu -au nici! valoare, nici greutate. (Aplauze).
Mai iea cuvintul deputatul N. Fleva, după
la. ordinea, zilei.

E
32.45

care

pentru că

Adunarea

trece -

15

CONVERSIUNEA.
Șediuța

Camerei

din

19 Martie

1381

La ordinea zilei este discuţiunea, menerală asupra proiectutui de
lege pentru conversiune. Deputatul N. Fleva se declară contra,
proiec“tului comisiunei şi pentru luarea în consideraţiune a proiectului guvernului.

!

ai

|

,

|

D. P. P. Carp. D-lor, am luat cuvintul de îndată,
"fără să aştept ca mai mulţi oratori să spună părerile lor,

“ca

să le

răspund

la toţi,

pentru

că. sunt

foarte

bolnav.-

astăzi, şi nu ştiu dacă voiu puteă rămine pînă.
la sfirşitul
şedinţei. Insă D.'.Fleva a ridicat mai toate obiecţiunile ce
Sar puteă ridică în contra lucrării comisiunei, şi ori ce se vă -

zice. pe urmă, va fi numai o amplificare sau. repetire sub,
altă formă a; ziselor D-lui Fleva. Voiu luă deci rind pe rind
obiecțiunile făcute de D. Fleva, şi, voiu căută să le pun
întrun rînd mai logic.
a
D-lui a început cu uşurarea creditului public, cu cestiunea bănească, a mers pe urmă la cestiunea de drept, a

revenit: apoi la cestiunea bănească.

Sa

__Eu' voiu, împărţi în două răspunsul meu, și voiu . începe
cu cestiunea de drept şi pe:urmă voiu veni la cestiurea

„bănească a. acestei conversiuni.
e
Cestiunea de drept este, după noi, foarte
este el în altă poziţiune în materie de' drept
“un particular? Aceasta este prima întrebare.
ca în 'materie „fiscală, Statul nu poate să fie

Pa
simplă. Statul
.privat de cit
Noi . susţinem
în altă poziţie

-de cîtun particular; se poate pune însă, într'o. altă situaţiune, .cu singura condiţiune, forţa dreptului care cste pusă!
la dispoziţiunea

particularului,

să

fie transformată

de

Stat

“în dreptul forţei. Ei bine, tocmai acest drept al forţei-n'am
voit să'] primim în comisiunea Div.Ni se invoacă un articol
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din lege care zice: că termenul este în favoarea debitorului
şi că se poate plăti ori cînd. — Admit teoria D-lui Fleva,
dar în cari condițiuni? — în condiţiunea ca poziţiunea credi„torului să nu fie micşorată. Cînd D-voastră micşoiaţi poziţiunea creditorului, atunci nu mai puteţi pretinde a benificia
de termen ; în cazul de faţă, dacă aţi puteă dovedi că
creditorul, fiind rambursat, ar puteă căpătă pe piaţă o pozi„ţiune identică cu acea care.a avut'o mai înainte, încă aşi
admite

argumentaţiunea..
D-v;

cînd

însă

nu

puteţi

probă,

aceasta, reveniţi numai la următorul lucru: forțați pur şi
simplu pe detentorul de obligaţiuni a primi o plată mai
înainte, cînd nu eră dator să o primească. — Aceasta este,
după noi, teoria cea dreaptă. Să vedem acum practica.

Cum sa privit acel lucru şi în alte State? Ne-a citat ID).
Fleva teorii din cărţi; ne-a citat pe Garnier şi pe Maurice
Block, dar

a uitat un lucru, că aceşti economişti n'au vorbit

de cît de renta perpetuă şi nici-o-dată de împrumuturi amortizabile, şi dovadă despre aceasta este că toate împrumuturile
amortizabile cu anuitate au fost convertite în mod facultativ, dacă nu eră rezervat dreptul expres de a face conversiunea. V'am citat un exemplu în raport; vă citez un
altul acum: Francia,în poziţiuneasa de astăzi, are datoria:
în rentă perpetuă; Francia are datoria cu anuităţi. amortizabile, cari expiră toate aproape.la 1960. Aceste imprumu-

turi amortizabile, contractate cu' diferite titluri, se urci. la
o anuitate
de 389 milioane. Nici o-dată nu i-a venit în gind '

să le convertească...
tabelele. (Citeşte).
|

Contestaţi,
o

permiteţi'mi să
o

vă. arât
BE

„Va să zică, la 1960, aceste datorii ale Franciei, cari nu
sunt rente perpetue, cari sunt datorii ă Zerzze, numai atunci

vor ajunge
a le supune
eră şi el un
„vertit, însă
contractat

la extincţiune, şi nu s'a gîndit nimeni în Francia
la conversiune.: Un alt exemplu. Morgan, care
împrumut cu anuitate, în adevăr, a fost condreptul acesta a fost stabilit anume cînd s'a

acest

împrumut,

ceea:ce vă dovedeşte că Francia

"nu sa crezutîn drept a urmă

teoria D-lui Fleva..

Un

alt

exemplu:: Pa/pole, cînd. a făcut conversiunea lui. a făcut'o
şi obligatorie şi facultativă: obligatorie pentru rentă :şi

facultativă pentru . imprumuturile: cu. anuitate pe cari le-a.
adus la conversie. Vedeţi dar,”că nici în Anglia nu s'â

urmat

teoria

putem

noi pune a-tot-puternicia Statului în balanţa dispozi-

D-lui

Fleva, . pentru

că

şi

acolo

s'a

zis:

nu

05

a.

ţiilor noastre față cu creditorii.
drepi

este

în

ori-ce

Aşa dar,

caz, contestată;

uzul

D-lor,

zeorza de

constant însă

se

pronunţă conform cu părerea comisiunei Dv. şi prin urmare,
noi nu am crezut că e bine, cum am ziso şi în raport, să
tranşăm prin a-tot- -puternicia noastră controversa de drept,
mai
am
mai
care

ales atunci cind avem 'un interes direct.a-'o face, şi
crezut de cuviință a -pune respectul iscăliturei noastre
pre sus de interesul bănesc. Aceasta a fost călăuza
a condus pe comisiune în emiterea parerei sale.
Să venim acum şi la partea -pur financiară a acestui

împrumut.
D-le

Fleva,

Dv.

veniți

şi susțineţi

întiiu,

cum

că

noi

facem condiţiunea prea avantagioasă detentorilor de bonuri |
de tezaur şi că am fi trebuit să reducem remiza de 3%

pe care a cerut-o
fiind-că această

guvernul

remiză

prea

şi pe care am

acordat-o noi,

urcată

în

creditul -Statului.. Creditul Statului,
Ei

bine, comisiunea

Dv.

contestă

nu

este

ziceţi
aceasta

raport

D v., este
în

cu

690.

modul cel mai

“absolut şi' o contestă cu cursul hirtiilor publice în mină.
„Alta este o hirtie care nu reprezintă de cît un plasament
trecător

din. partea

unor oameni

cari

poate

vor

să

facă

mine cu banii lor alt-ceva şi cari sunt bucuroşi de a obţine
o dobîndă mai mică, numai să nu stea banii lor două trei
luni în nelucrare, şi 'alt-ceva este o plasare -de capital.
Acum, cum..voiţi să se admită o reducere, cînd hirtiile noastre
6%/0 erau toate ieri la 93, —adică ofereau un plasament
mai folositor de cit acel prevăzut -în proiectul guvernului
de conversiune? In asemenea condițiuni cum. voiţi Dv. ca
un cumpărător să voiască a luă hirtiile conversiunei cînd
„poate să cumpere mai eftin ale hitii? Vorbim de creditul

ce vor mai aveă aceste titluri. Eu am avut onoare a zice
dejă D-lui ministru de finance, că remiza ce se dă cumpără„torilor acestor titluri este prea mică, fiind-că le face a nu
A în concordanţă cu cursul pieţei noastre, și ast-fel capitaliştii au să cumpere . de preferinţă alte hirtii. Astazi este
drept,

6%/0

sa:urcat 1a

-cu -acele cu care
versiunei.
..
Ast-fel -D-v.
rezoluțiunea

_D.

sa

96

voieşte
vedeţi

faţă cu

şi acum el

este

guvernul « să emită

aproape

hirtiile
|

egal

con.

că comisiunea este consecirite
starea

reala

a creditului nostru.”

- în

Fleva a mai imputat comisiunei că a urcat remiza

—

credem. că eram "datori a face aceasta, fiind.că

20/0. Noi

cu
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alt-fel, după cum v'am probat'o, conversiunea nu se făceă.
D. Fleva ne-a vorbit de.interesele fiscului. Eu gindesc
|
că în materie

pasul interesului creditului.
„S'a

întrebuințat

fiscului

interesul

finance,

de

trebuie

să deă

SI

sistem: al D-lui: Fleva şi în

acest

alte

ţări; s'a pus cite o-dată interesul fiscului înaintea

interesului

creditului

miniştrilor

şi cu ăcest:sistem

au ajuns

la teoriile

de sub Ludovic XVI, cari au adus treptat, treptat, Francia
la asignaţii. Părerea mea este că un bun legiuitor. trebue
"să se preocupe întiiu de interesul creditului Statului şi apoi
de interesul fiscului, afară numai cînd acest interes nu stă
în

contrazicere flagrantă cu interesul creditului unui Stat.
„_D. Fleva ne mai zice încă, că nu avem nici un avan-

tagiu a face această operaţiune şi afirmă:. «D. raportor
ne arată un cîştig de.2:450.000, dar uită că obligaţiunile
domeniale se vor rescumpăra în 10 ani, 'şi nu. ne-a făcut
un calcul ca să vedem care este capitalul şi cari sunt
anuităţile enorme ce vom aveă să plătim cu noua conversiune, căci dacă o face, atunci veţi vedeă că acest cîştig

ar dispare cu desăvirşire»..
Acest

calcul

uşor de

_.

o

făcut, nici -nu

pune în raport, căci de îndată
- de îndată ce admiteţi o “tabelă
cifre ajungem,

ori cu sistemul

comiSiunel.

|

Între sistemul

nu este absolut

ce admiteţi conversiunea,
de anuităţi, tot la aceie

D-lui Fleva,
-

D-lui

eră nevoe :de al

.

ari cu sistemul

a

Fleva.şi între sistemul comisiunei

nici. o deosebire, :căci ori

care

sumă

aș:

pune eu în vedere, 'ar fi identică cu sumele -care le pui
D-ta în vedere şi atunci cum voeşti ca argumentul D-tale -

să se îndrepteze

în contra mea,

cînd el se îndreptează

şi

în contra D-tale. Faceţi, vă rog, un mic calcul: D-ta ai
argumentat în modul următor: plătesc 57 milioane în 10
ani, anuitatea de 8 milioane pe an, va să zică voiu plăti

8o

milioane.

plătindu-se

Ziceţi câ

conversiunea

cu cîte 4.300.000

de 215.000.000;

pe

bonurilor

do'neniale

an, în şo de ani, dă suma

prin urmare, eu o să plătesc 135 milioane

mai mult; dar cu sistemul D-talenu se întîmplă .tot aşa?
D-ta cînd admiţi -tabele de amortizare pe so de ani, cînd
primeşti, conversiunea şi o faci cu o remiză
de 4%/0
în loc de 60%/0;eu merg mai departeși zic că se face cu

3/0; care are să fie suma

plăţilor în

şo

de

ani? .0O

să

—
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faceţi calculul pe 4 milioane şi o să aveţi în
200

de milioane

sau

o pagubă

neto

50

de ani

de '120: milioane

cu

sistemul D v.. Apoi, aceasta este o argumentaţiune serioasă?

Înţeleg s'o fac eu, care am propus amendamentul prin.care:

cer

renta

perpetuă,

fiind-că

atunci

toate

aceste

objecţiuni

de şi nu dispar cu desăvirşire,; însă pierd mult din valoarea
- lor; dar D-v. să o faceţi, care. admiteţi anuităţile,. aceasta
e o. stranie procedare. De aceea, înțelegeți bine, n'am
crezut de cuviință să fac acest calcul fiind că este foarte

ușor a înmulţi cine-va pe 8 cu

10, sau 4cu o.

D.Fleva.

„nu şi-a pus întrebarea-cum în toate acestea se întîmplă
ca Statul să aibă recurs la conversiune? Se întîmplă din
cauză că o. sarcină grea repartiza asupra unui şir, foarte
îndelungat. de ani, poate să fie mai uşoară de cît o'sarcină
mai mică în .realitate, dar care se impune în cursde: 2—3
“ani. Acest adevăr necontestat. în raport cu proiectul ce ni-se :
prezintă, ar fi şi mai bogat în rezultate, dacă am admite
la conversiune toate: titlurile Statului nostru, aşa. cum vă.
propun eu prin amendamentul meu ; atunci vom cîştiga: nu
„2 milioane 500 mii, dar 6 milioane şi totul se reduce .la
următoarea dilemă :.ce este mai bine? Să reducem anuită-

_ ile noastre de astăzi cu 6 milioane și să plătim, peste 15
ani ceva mai mult, sau să nu o facem şi săs reducem peste
10, ani anuităţile cu 15 milioane?
Eu mă! pronunţ pentru. prima parte a dilemei. “Nu
uitaţi că astăzi avem încă totul de făcut. Reţeaua noastră nu
este complectă, armamentul ţării ne impune noui sacrificii,
toate ramurile gospodăriei Statului reclamă solicitudinea noastră
şi aceasta cînd anuităţile noastre! sunt atît de enorme, în cit
abia ne. rămîn .57 milioane “pentru cheltuelile . ordinare ale
Statului.

In

starea «le astăzi,
un scăzămînt de 6 milioane face

“mai mult de cît 15 milioane peste 15 ani, cînd după progresiunea
de 161

ce o constatăm astăzi, budgetul
milioane, iar-nu

de

nostru are să fie

-

115.

Şi.să nu gindiţi că vă puteţi sustrage. nevoilor de cari

se

vorbesc;

s'a

vorbit

mult

de

in contra

impozitelor ; ei bine,

impozite.

Unde - rămin

economii,

de nu

s'a ridicat

lumea

vom. reduce anuită-

ţile, trebue să faceţi şi noui împrumuturi şi să puneţi: noui
calculele D-voastră? Eveni-

atunci

mentele se vor îhsărcină -cu răspunsul.

.

- Acestea. sunt, D-lor, dacă nu mă înșeală memoria,
principalele 2 argumente cari au fost puse înainte de D. Fleva.
i

|
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"Am

numai: cîteva

cestiuni

e

Ei a

secundare de atins, pe

.
cari le-a

relevat D. Fleva. Dacă nu mă: înşel, .D-sa a zis ca rău am
făcut de-am pus în lege, cum că. cupoanele: nu pot să fie

*

“supuse la nici o taxă. “de: timbru sau alt. impozit... Aceasta
„mu crez că am nevoe de-a combate, căci aceasta nu va să

„zică alt ceva, de cit de a revendică pentru Stat dreptul. de.
“bancrută, Bancrută se poate face, dara o „revendică ca un
drept,

|

aceasta

"mi „pare

mai

straniu.

-

Vă “aduceţi aminte ce sgomot a făcut în “Europa măsura
luată de comitele Beust.. După. războiul din 1866, eră.o
situaţiune grea,

„eră anevoios;

conversiune

nu se puteă

face,

imprumutul

s'a decretat dar asupra cupoanelor Statului o

reducere sub forma de taxă. Cu acest sistem, s'a echilibrat
budgetul
austriac, dar nimeni nu a contestat că -eră o

" bancrută deghizată. Noi am crezut că chiar faţă cu deficite
e, mai bine să facem ori-ce sacrificii, respectind înainte de
numai'

“întrun

subsemnătura

caz nu se.pot supune

„sau. alt impozit,

pentru

noastră, şi

am

cupoanele

că aceasta,

decis

că nici

la taxa de timbru

dacă

sar

face, „nu ar

„reveni de cît la o bancrută. deghizată și. mă
"Fleva vine la acest sistem pentru Stat.:

mir „că. D.
oda

toate

In cît priveşte că comisiunea .D-v. admite pentru a
treia parte nouile titluri la cumpărări de: bunuri de- ale Sta-

tului, aceasta este un lucru care facilitează sporirea valoarei
acestor hirtii, fâră să producă absolut nici o: daună pentru
Stat,

căci este evident, că fie-care cumpârător

îîşi va cunoaşte

interesul lui şi dacă are o uşurare, de: plată,” are. să .dea
preţ mai.mare. de cit ar fi dat. dacă n'âr aveă această

inlesnire la plată, precum se oferă preţuri mai mari pentru
bunuri cînd.se cere plată cu anuităţi, de cit cum s'ar oferi
cînd s'ar cere de îndată plata. integrală,

|

Acestea sunt, D.lor, „puţinele cuvinte ce.am avut de răspuns D-lui Fleva, şi-vă 'rog să'mi permiteţi anu mă

întinde mai departe,
- pot sta în picioare.

căci sunt

aşa „de

bolnav,

YV, Conta, Ministrul cultelor şi instrucțiunei pubice

“obiocțiuni, îl întrerupe

a

că

nu

mai

idicind unele

”

D. P. P. Carp. Dacă- -mi permiteţi o- mică întrerupție.

N'am mărit

prima

cerută de

guvern,

am

mărit

prima

în

favoarea hărtiilor domeniale
pentru două ' considerente:
1. Că. conversiunea, 1nefiind obligatorie, am voit săă asigurăm

29

—

ae

/

conversiunea,

dindu-i

foloase

reale;

al

2. pentru

că am zis:

„o hirtie cu valoare” mai mare nu poate fi tratată pe acelaşi
picior cu o hirtie de o valoare mai mică; şi ne am întrebat
„dacă

bonurile 'de tezaur sunt

o. hirtie mai mică de cît o hirtie

care aduce 8 la sută. Cu o remiză de 4 la sută ajungem
mai la aceiaşi dobinda pentru bonurile de tezaur, care este
-pentru bonurile domeniale. Şi atuncea ne-am zis: bine este

să tratăm bonurile domeniale pe acelaşi picior cu bonurile
de tezaur? Nu e drept, şi de aceea am menţinut remiza cerută
„de guvern pentru bonurile de tezaur, şi am cerut '0 sporire
pentru bonurile domeniale, ca să vie la conversiune.
Mai ieau' cuvintul, în şedinţa de seară, deputatulP. Buescu, Primul
ministruI. C. Brătianu, deputatul Al. Lahovary, G. Chițu şi Gr. Eliad.
In ziua

următoare

proiectul

de

lege

pentru

„considerare cu 61 bile albe contra + negre

conversiune a lost luat în

BUGETUL PE 188! - 1882
Şedinţa

Camerei din 30 Martie

1881

„In şedinţa adunării: deputaţilor de la 29 Martie 1881, depulatul
E. Costinescu citește raportul comisiunei budgetare, prezintând budgetul
exerciţiu ui 1881-1882. Deputatul Al. Lahovari imputăîn. primul rind:
eo

unea

A

ser vindu-se

12

ISsteru

de o anumită

ul

conserva

(atică, atacă

or

şi

laudă

cu înversunare

cu

entuziasm

toată

gestiunea ministerului liberal. Critică proiectul prezintat şi zice că veniturile' sunt

umilate, ceca-ce

va aveă

drept

urmare

un

deficit însemnat.

In fine vorbește de nişte imprumuturi .deghizate și sfirşeșie zicind că
budgetul nu esle “echilibrat. Primul ministru I. C. Brătianu încearcă să

apere

politica,

financiarăa

vintul și deputatul
prezintat.

|

ministerului

E. Costinescu,
-

care 'şi

liberal: A

apără

”

doua

raportul

şi

zi iea cuproiectul

D. P. P. Carp. Domnilor deputaţi, duelul financiar, dintre
DD. Lahovari şi Costinescu s'a terminat; el eră -firesc, deşi

poate displăcut. Cinci ani de zile s'au aruncat acuzări, s'au făcut
disculpări
mire,

de

o parte

şi de alta,

şi nu

trebue

dacă

acele acuzări

şi acele disculpări

un răsunet

şi .la tribuna

Parlamentului. -

i eu

aşi

dori,

D-lor,.să aruncăm

nimenisă se

au găsit

în fine

-

o ochire

retrospec-

.
Ş
.
.
”
A
.
.
-.
P
.
tivă asupra trecutului, însă nu' atît în privinţa acuzărilor şi
disculpărilor, ci în privinţa. învăţămîntului ce trebue să tra"ge:n din acel trecut.
o
,
împreună
suim
ne
să
rugă
Pentru acest studiu v'aş
pe nişte înălțimi mai senine şi mai liniştite, ca de acolo să

putem

vedeă

care

şi care

este țelul

Aceasta

ne

cu

ce am

este tărimul

pe

care

este cu ati

mai

mult

cit astăzi: nimeni nu o poate

eră nouă

pentru

Statul.romin.

parcurs

pînă

urmărim

trebue să-l
impus,

D-lor

acum

cu toții.
deputaţi;

tăgăduică se deschide o

Astăzi 'ma1 toate lucrările,

la cari am contribuit cu toţii, au ajuns.la deplina lor dez: care
voltare, şi este poate: momentul venit să ne întrebăm
este “calea

pe

care

trebie

să -ne' punem

de aci înainte ?.Imi

..

— 259 —veţi permite deci, întiiu să arunc o ochire retrospectivă
asupra trecutului nostru financiar, apoi să trec-pe tărimul
politic şi să vedem care. este rolul ce lau jucat diferitele
„partide în ţara noastră și care este rolul ce fie-care trebue
_să joace

de aci înainte,

şi, în fine, să vedem

care este şi

“ locul ce fie-care dintre noi trebue să ocupe în mijlocul luptelor

politice.

Voiu
"putem

o

începe

zice

dar;

câ epoca

i

E

D-lor, de la anul

1870,. pentru că

financiară a noastră în adevăratul sens -

al cuvîntului nu începe de cît de atunci. Mai înainte budgetele nu erau votate nici odată la vreme, situaţiuni finan„xiare nu existau nici odată, ba mai mult încă: nici chiar
“socotelile

unora

din acei ani

nu

existau,

şi nu cred că vom

putea ajunge vre-odată a vedeă clar în gestiunea financiară
a anilor anteriori anului 1870. - .
„Incep deci cu anul 1870 şi mă întreb: care eră situaţiunea pe

care-a găsit-d atunci partidul

a “luat-o? cum

întrebări, ne vom

puteă

ritele, citşi de
chestiune.

La
atunci

*

.

milioane.

ce

se

de

23

Prin

eră
ani

urmare,

partidul conservator .aveă

a

de

milivane;

60

la aceste

fidelă atât de

pot atribui în

Sua

şi anuităţile lor în doi
18

face. o imagine

nemeritele

1870: bugetul
erau

conservator? cum

a lăsat-o?
— şi numai răspunzând
.

milioane;

drumurile. de

me-

această
|

anuităţile . pe
fier erau.

votate

de zile erau să umfle bugetul cu..
cu

să se

un

buget

de

60

găsească. faţă .cu

milioane

o anui-

tate de 40 milioane, aşă în cît nu-i rămîneau pentru cheltuelile ordinare ale Statului de cît 20 milioane.
?
Pusa aşă chestiunea, înţelegeţi prea bine. cît de îngrozitoare eră situaţiunea pe care a primit-o -partidul conservator. D-lor, dacă am face noi o paralelă cu cifra bugetului
de azi, am vedea că dacă aţi fi astăzi în situaţiunea de atunci,

D-v. aţi avea anuităţide 8o de milioane şi nu vor rămineă de cit 40 milioane pentru nevoile. Statului, Şi când zic
nevoile Statului,. aceasta nu e un cuvînt aşă în aer zis, căci
nu mi se poate răspunde: dacă nu aveţi parale, faceţi economii ; economiile au şi ele limitele lor, şi susţin că Statul

romîn

nu numai

ast-fel, cum.
este astăzi,

cînd are

o ţifră

mult mai mare, dar Statul romîn aşă cum eră atunci trebuiă să se descompună cu totul, dacă am fi făcut noi bu:

getul nostru întru cit priveşte cheltuelile ordinare ale Statului numai pe baza. de 20 milioane, atunci cind numai bu-
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getul armatei reclamă 15
pentru celelalte trebuinţe
lioane. Nimeni nu poate
poate zice că situaţiunea

milioane pe an, în cît rămîneau
ale Statului numai vr'o 6 — 7 mi- contestă aceste ţifre, nimeni nu.
de atunci, în care se află guver-

nul, nu eră o situaţiune

înspăimiîntătoare;,

ce

eră

însă

de

făcut? Eră întiiu de procedat la lichidarea trecutului şi p=
urmă trebuiă să creăm un întreg sistem financiar ce ne ar
fi dat resursele de cari Statul aveă nevoe. Şi când sa
acuzat parditul conservator că a -creat impozite, răspund:
pur şi simplu că aceste impozite au scăpat Statul romin de.
"descompunere. Intr'un cuvint, situaţiunea
“ne impuneă o im-__perioasă

dar

datorie, nu

şi de a

vedem

crea

numai

de

resurse noi.

a mări

O

dată

resursele

existente;

aceasta

admis, să:

care a fost sistemul ce l-a întrebuințat partidul con-.

servator pentru a scăpă din greauă sa situaţiune, şi dacă:
acest sistem eră rău sau eră bun,— şi de la această în-:

trebare
va atîrnă şi întrebarea cealaltă : dacă gestiunea finanţelor a fost rea sau a fost bună.
Ce eră de făcut? A mări impozitele directe eră foarte
anevoie; trebuia dar să se creeze impozite indirecte. Acele:
impozite indirecte parditul conservator le-a creat, nu asu-.
pra consumaţiunii ordinare, dar asupra consumaţivnii extraordinare, asupra consumaţiunii de lux; 'şi făcînd aceasta, el

nu loveă în elascititatea averii imposabile a acestei țări; a
tăcut dar: monopolul tutunului, a fâcut legea pentru. băuturile spirtoase, legea pentru timbru. şi înregistrare, şi a mat.
făcut într'o- modestă

proporţiune

şi-un

direct:

impozit

sa

adaogat 2-la sttă.la impozitul funciar; a urmat întrun cuvint acel sistem pe care eu îl:cred bun, adică sistemul de
iar nu impozite directe; pentru
a creă impozite indirecte,
că,

după

mine,

indirect este

impozitul

acela

care

asigură

proporţionalitatea cu: mai multă siguranţă de cît impozitul direct. Aceste resurse însă pînă a nu ajunge la întreaga.

lor dezvoltare trebue fatalmente să dea loc la mici. erori :
în evaluări, la oare-care iluziuni din partea celor cari le au”

creat, şi nu cred că-un om drept poate să acuze partidul

conservator că sistemul financiar creat de dinsul nu a dat.
de pe atunci chiar roadele pe cari le dă azi după 8 ani
de zile ; căci tocmai, înflorirea de astă-zi a finanţelor do:
vedeşte

cit de înţelepţi am

gurât
de noi.
Cu 'toate,

-

-

deci,-că

fost în stabilirea sistemului inau-

[a
am'creat

Ia

aceste resurse,

dar

E

fiind-
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a

că ele nu puteau să deă deodată: rezultatul: dorit, 'eră încă
nevoe.de 4—5 milioane pe an, cari nu se -îndestulau prin
nouile resurse create de partidul conservator şi cari trebuiau

fatal să se traducă, pină: cînd aceste impozite
văratul

rezultat, prin datorie,

precum

vor da ade-

s'au tradus

şi în tim-

pul d-voastră prin. datorii pînă în momentul ' de. faţă, cînd
am. ajuns în fine'a trage din acele impozite mai toate roadele ce ele pot. da. Ast-fel, pe de o parte s'au: creat im:
pozite, cari momentan nu erau suficiente pentru acoperirea
nevoilor Statului, iar pe de altă :parte a trebuit să se contracteze oare-cari împrumuturi, cari nu corespundeau de cit
cu 'diferinţa dintre nevoile absolut necesare. şi deficitul de
4—5 milioane pe care "1 lasă bugetul pe fie-care an.

Acum, -câri sunt acele nevoi?. Eu. susţin, d-lor, că pe

atunci, aşă

cum

eră Statul romîn

organizat,

făcînd

econo-

miile: cele mai mari, nu puteă' să meargă înainte de cit
afectind la cheltuelile' ordinare cel puţin 53—54 milioane
franci pe an.
O. .:
|
ă
_Ei-bine, partidul conservator scăzind, se înţelege,
“anuităţile, nu a avut acele 54 milioane. franci de cit în

cei din urmă
„Ştiu

doi ani.

E

că astă-zi ele sunt 'mai mari;

a

conform cu dezvol:-

tarea noastră trebuiau să crească. şi nevoile şi nu. vă cer
d-voastră ca 'să afectaţi la cheltuelile. ordinare: numai 54

'milioane, pe cari le-am întrebuințat: noi, dar reclam-o apreţiere mai dreaptă şi mai echitabilă asupra finanţelor partidului
conservator, care, luptînd cu grozavele necesităţicu cari a
luptat, poate privi liniştit . situaţia . financiară pe care aţi
moştenit-o d-voastră
de la dinsul. Este ea oare o prăpastie,
aşă cum o arată D.'raportor? Şi oare eră numai decit nevoie
să: ne arătaţi că ne aruncăm într'un abiz, pentru ca să ne
întoarcem la. un nou sistem al finanțelor ţării? Eu cred că
nu.. Eu

cred

că administraţia finanţelor

ţării a urmat

mer-

„sul regulat; eu cred că, treptat cu numărul de elemente
serioase ce guvernul actual are la dispo:iţia sa pentru dezvoltarea diferitelor ramuri de administraţiune. a ţării şi pe
cari elemente .nu le. aveâ la dispoziţiune guvernul conservator, ţara are să ajungă la o dezvoltare 'crescîndă în
toate -ramurile

administraţiunilor,

Şi dacă azi D. Brătianu

are la

.

0

dispoziţie

i

mai

multe

elemente serioase de cit erau în trecut, acest merit
nu
“irebue să-l revendice
- pentru D sa; şi dacă
nu-l 'poate
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revendică -pentru D.sa,

conservator, nu merită

atunci

cu-atit. mai

acuzațiunile

ce

mult

i se aduc,

partidul

pentru

că, D-lor, ţara aceasta merge din zi în zi tot propăşind,
şi elementele ce ea are - azi pentru o mai bună adminis-

traţiune sunt mai. numeroase de cit în trecut, şi sunt sigur că mergînd tot propășind, peste zece ani vom aveă
la dispoziţie forţe mult. mai numeroase de cît avem azi.

„Făcînd. această rezervă,.să vedem care eră. situațiunea financiară lăsată de. partidul conservator. Ea eră următoarea :
V'a lăsat, cu. toate nevoile pe cari le aveă, un deficit

„real de 7. milioane. şi -un deficit. budgetar de 22 milioane.
Şi aci nu

voiu cădeă: în

confuziunea

care

sa

comis de acei -

cari nu au făcut distincţiune între: deficitul budgetar şi deficitul real. Cînd a căzut partidul conservator, — şi pot zice,

D-lor, că am. mai

mult. drept

de cit alţii

de a vorbi . în

această. privinţă, căci am avut onoarea de a inaugura la
1870, fiind în minister cu D. Epureanu, acea eră de tristă
memorie;

şi am încheeat-o'cu

D. Lascar Catargi la 1876, —

care eră situaţiunea financiară de atunci? Ea va dat arme
mai puternice de cum. „aţi fi avut printr'un raport al D-lui

Strat, raport exact în cit priveşte ţifrele, neexact în cît priveşte apreţierile. Noi aveam în realitate un deficit de.7 milioane; la acest deficit se adaugă . rămăşiţe în sumă de 17
milioane, pe a căror încasare ministrul de finanţe de atunci,

ID). Strar, declară că nu poate contă. De a avut dreptate
sau nu a avut, aceasta nu se puteă apreţiă atunci, darâstă-zi ştim că D.
acea

Strat sa înşelat

rămăşiţă. . Dar

şi D.

Strat

rău;

D-voastră aţi încasat

aveă. raţiunile. sale:- se ştiă

că războiul Orientului bătea la uşă; nimeni nu puteă „pre'vede cum şi. ce fel are să se facă acel. războiu, şi în ce
condițiuni eră să se pună ţara, în cit'-un ministru de finauţe. prudent şi. prevăzățor eră. poate în drept să
-au pot să contez pe încasarea acelor rămăşiţe, căci

zică:
chiar

dacă ele sar încasă, sunt sigur că -vorfi alte nevoi de îndestulat cu ele de cit nevoile bugetare. ordinare. . Că deficitul real nu eră însă aşă de mare, aceasta resare de împrejurarea, că D-voastră, aţi. încasat aproape. 14 milioane
din. acele rămăşiţe. şi că acele" 14 milioane,: deşi. admit ca

justă

teoria

financiară a D.lui „Costinescu, cum că ele aparţin

„exerciţiilor viitoare; totuşi, nu “puteţi negă cum
crescut resursele D-voastră. Şi „dacă,
financiară, ziceţi că eraţi & decouveri

că ele au

bazaţi pe. situaţiunea
cu 31 'milioane, pri-

956
mesc aceasta; dar vam lăsat şi o resursă de 16 milioane,
pe care nu ne-o bonificaţi, şi pe care reclam să ne-o şter-

-. geţi: din sarcinile reale ce v'am lăsat.
In acel deficit mai puneă D. Strat. şi 8 milioane deficit de pe atunci al casei de lichidare, care sumă s'a re:
gulat, precum ştiţi, odată cu conversiunea bonurilor rurale,.
dar care, nici într'un caz, nu "provine din faptul bunei sau:
relei noastre administraţiuni. Scădeţi acestea toate -şi veţi
vedea că acuzăm un deficit de 7. milioane, după cinci ani
de administrare, 'şi de

administrare făcută în împrejurăr

cum nu le-a avut mai grele nici un guvern. Putem-zice că
toate acuzările se reduc la nimic. O ştiţi ca şi mine, şi de
aceea aţi căutat prin toate mijloacele săâ arătaţi această sumă.
mai

mare

de cit eră.

Nu ne plingem de aceasta; este în natura omenească.
că înverşunarea şi pasiunile de Partid ajungînd la gradul la
care ajunsese atunci, şi în Cameră, şi prin jurnale, și în
întrunirile

de la Mazar-Paşa, să caute

a se justifică în pro-

-prii. săi ochi «şi să mărească în mod inconştient răul, ca să.
legitimeze

întăritarea. lor. De. acolo" a isvorit! şi acel adaos.

„ arbitrar de 8 milioane cu'care aţi crescut” deficitul nostru.
Nu

suspectez

intenţiunile nimănui,

dar

sunt în drept

a de-'

“plora pînă unde merge pasiunea, "cînd-'văd că un ministru
şterge din „budgetele anterioare pur şi simplu unele sume
trecute la venituri, fără să aştepte hotărirea Curţii de con:
turi. Ce aţi zice- dacă, căzînd miine D:1 Brătianu, am şterge
noi, vre-o 20. de milioane din bugetele sale şi am mări.
deficitul cu atît? Nu aţi puteă zice nimic că revendic pentru “
mine acelaşi drept ce şi l-a însuşit D-l Sturdza. Când am.

reclamat şi am zis că acele sume
rămase

disponibile

proveneau

din resursele .-

- ale anilor anteriori, ne-aţi

zis că aceasta. -

nu se poate ști, că înainte de 1870-nu aveam registruri
în regulă. Aşa este, dar lipsa de. compturi trebuiă tocmai
să vă împiedice de a deslegă o cestiune unde nu- eraţi în;
drept a vă pronunţă. Ori-cum ar fi, sunt dator a vă arătă.
de

unde

au .provenit

acele

8

milioane

şi voiu fi

foarte

scurt, -căci avem. promisiunea D-lui preşedinte al consiliului
de a procede la o nouă revizuire a compturilor, şi crez'că
se va convinge că a fost o: simplă. eroare. De unde pro- .
vine

deci

această

ţilră? Cînd

s'au

încheiat .socotelile anului. : :

1870, şi s'a găsit că Statul a rămas descoperit cu o ţifră -

=

7

_de 50 milioane, Sa uitat a se.trece. între “resursele dispo"nibile.şi starea casei;
O
î.en

„Această

starea casei se compune

dir “două

ţifre: una

“eră suma de 3 milioane găsite în casă în numerariv, şi o

: =...

altă sumă de portofoliu de 5 milioane, sumă câre: reprezintă remizele de 2 la sută la cari aveau drept casierii şi

>

pe cari le reţineau trecându-se de.către minister ca efecte
cu portofoliu pînă ce Curtea de conturi verifică gestiunea
Cind

,

a

_

a

- casierilor, .

s'au .constatat aceste

omiteri, atunci

i

Aaa

ce trebuiă

să sefacă cu aceste 3 milioane? trebuiă să le bage ministrul
în buzunar sau trebuiă să'le treacă 'ca venit în bugetul
s'a: făcut,

urmator? „Aceasta

vins- că'-va

şi s'a: făcut

veni o vreme -unde

Prin

în această privire.

ni

bine, şi- sunt

se va face

urmare, ca rezultat,

con-

dreptate

şi

după o ges-

un simplu deficit de 7 mi-.
'tiune de 5 ani, noi vam lâsat
imensă un întreg
:compensaţiune
ca
însă
lăsat
v'am
lioane;
sistem

financiar,

care eră

aşa de

bun,

în 'cît. cu toate urile

D-voastră, cu. toate exageratiunile de atunci, cu toate progrâmele cari cereau abolirea. monopolului, cari promiteau
„abolirea. legei' licenţii 'spirtoaselor, cari cereau reducerea

taxei

timbrului şi

aţi fost. siliţi să: menţineţi
înregistrării,

acest. sistem şi graţie lui Dumnezeu! l'aţi menţinut, căci
acest sistem vă dă facultate astăzi de a vă fâli, cum sun;

teţi în' drept a vă făli, cu situaţiunea noastră financiară.
S'au' putut comite erori în evaluări, cu atit mai mult
|

cu. cit v'am ziscă noi âm inaugurăt noul sistem financiar;
chiar din ziua diuar fi. fost foarte nedrept să cereţi. ca,

tiu,

un-guvern

şi un partid să scoață dintr'un sistem

nou

pe cari.le. puteă da. S'au făcut erori. însă
toate -roâdele
vam Jăsat un sistem financiar - excelent, : şi: omul care vi

Va lăsat a binemeritat de la patrie, şi nu ma sfiesc de a
pronunţă numele lui în Adunare. Susţin că sistemul finan-

ciar de: astăzi: este 'opera

D-lui: Mavregheni! (aplauze). Ştiu

fi trebuit;
că D-lui nu a fost : poate răsplătit ast-fel cum ar
săi, sus„ştiu că a fost acuzat cu înverşunare-de adversarii

“apărat cu
ţinut cu' slăbiciune de mulţi -din aderenţii săi, şi
loc de răsenergie: numai de puţini. Ştiu că omul acela, în

caute în
plată, a. ajuns la finele vieţei lui să fie obligat să
se-mal .
cum
admir
şi
rest de zile amărite,

streinătate un
exemple, .
găsesc oameni cari, faţă cu asemenea dureroase:
Statului.: Şi dacă omagiul
îşi devotează munca lor serviciului
17:
5
|
|
2,

8
ce-i aduc astăzi poate fi-o mingiiere, i-o aduc cu inima împăcată, căci. roadele ce le culegem astăzi provin 'din plantele
semănate de dinsul (aplauze). .
Un
să steă

vam
|

partid care poate revendică asemenea lucruri, poate
cu fruntea în sus şi să zică: poate am greşit, însă

lăsatşi bunuri de'.ari

trebuie să-mi ţineţi seamă.

Acesta este, D-lor, rezultatul acestei gestiuni, şi că ea
nu a fost tocmai'aşă dezastroasă, reese şi din altă îm-

prejurare,
“Să

e
luăm

noi

e

sumele întrebuințate

de

partidul

conser-

vator, căci am fost trataţi şi de risipitori; să luămşi su.
“mele cari au fost întrebuințate şi de partidul liberal pentru
nevoile obişnuite ale Statului.
a
Am făcut acest calcul, și vă rog să 'mă credeţi dacă,

fără a intră mult în examinarea ţifrelor, vă dau

oare-cari

totaluri.. Partidul conservator a cheltuit în curs de 5 ani
aproape 54 milioane pentru nevoile obişhuite ale Statului;
D-voastră în curs de 5 ani, scăzind toate cheltuielile, anui-

tăţile, drumul. de fier, războiul, rechiziţiunile, scăzînd toate
acestea, aţi cheltuit 64 pină la 65 milioane -pe an. Prin |
„urmare, pentru cheltuelile ordinare ale Statului. aţi cheltuit
12

milioane
„Nu

mai

mult.

vă fac nicio

|

.

acuzaţiune - întru

eu susţin că ast-fel cum suntem
suma

a

cheltuelilor dacă

aceasta,

pentru

noi astăzi, trebuie

voim: să avem o

bună:

că

să mărim

administra-

ţiune; dacă voim să organizăm serios Statul nostru, trebuie
să mărim suma ce afectăm la cheltuelile ordinare ale Sta-

„tului pînă

la ţifra
de 75

milioane; căci alt-fel nu” veţi aveă

nici armată, nici bună justiţie, nici bună administraţie. Vom
mergeîn mod

empiric,

cum

am

timpul să părăsim această cale.

mers

pînă

SI

astăzi;

.

Şi este

„Dar sunt.oare în drept a susţine că nu am fost tocmai
aşă risipitori cînd am cheltuit pentru nevoile. ordinare 12

milioane pe an mai puţin de cit D-voastră?
Ce :rămîne deci
din toate acuzaţiunile D-voastră? Nimic, şi adevărul e câ
noi am descurcat finanţele şi că D-voastră aţi ' beneficiat
de această operă. Trec acum la budgetul actual. Reper
ceea ce am zis: Statul romîn are -nevoie de. 75—30. mi-

lioune pentru

cheltueli

ordinare;

trebarea : ce este de făcut?
„„__
Cred că sistemul financiar: ce

tidul conservator

trebuie

nu

le aveţi

:
aţi moştenit

complectat.

şi naşte înde

la par-

Cred "că. D-voastră

— 259 —.
trebuie să căutaţi a impune

averea

mobiliară

Prin ' averea mobiliară nu înţeleg efectele publice.
Pe

de altă parte trebuie să căutăm

(tatreruperi).

|

să micşorăm anui-:

tăţile noastre. Şi cînd am venit,. cu ocaziunea conversiunei,
cu propunerea

noastre,

de a unifică datoriile

aceasta -eră o

propunere serioasă, şi sunt convins că fatal, de voe sau.de
nevoe, aveţi să recurgeţi la dinsa; pentru că, dacă nu vom

recurge la, aceste două măsuri de a crea noui venituri şi
de a micşoră anuităţile, veţi avea şi D-voastră a suferi de
răul de care a suferit partidul conservator, care a fost.

obligat să acopere prin împrumuturi deficitul fatal ce-i im-

puneă disproporţia între nevoile

imperioase şi resursele or-

ai
|
a
dinare.
lată, D-lor, ce am avut de zis întru cât priveşte partea

pur financiară a. cestiunii pe care o tratăm.

Imi veţi. permite acum să trec la partea pur. politică...
D. preşedinte. Mă iertaţi: partea _pur politică la ve-

niturile” Statului

arce a

văd ce

nu

D. P. P. Carp. Atîrnă,

' D-voastra.

face.

.

D-le preşedinte, de buna-voinţa

Dar cred că a aruncă o ochire generală asupra

situaţiunii generale a unei ţări nu e permis de cât îu două.
momente: cu ocaziunea adresei, şi cu ocaziunea bugetelor.

Statului; căci bugetul, reprezentînd întregul mecanism al
unui Stat, trebueşte lăsată facultatea deputaţilor de a spune

ce cugetă asupra situaţiunii pozitive a ţării lor. Dacă gîndiţi
însă că nu € justă cererea mea, eu, întru cît priveşte partea
pur financiară, nu mai am nimic de adaus, şi am terminat. -

D. preşedinte. Dacă Adunarea

x

Voci:

Sa

vorbească;

nu se opune.

îl rugăm.

„D. preşedinte. D. Carp are cuvîntul să urmeze.
D. P. P; Carp. Vă mulțumesc, D-lor deputaţi, că'mi |
recunoaşteţi dreptul de a vorbi şi pe tărimul pur politic.

între
“ Vorbeam adineaori.— şi aceasta face tranziţiunea
învierşunarea
de
vorbiam
—
artea. financiară şi cea politică
Astăzi
teribilă care a existat pină acum între ambele partide.
adesea
și
există,
“acea învierşunare a mai scăzut, dar ea tot
învierşunare,
n'am întrebat,de unde mai provine această

şi alţii nu
căci pe tărimul pur politic deosebire între unii
|
|
a existat nici-odată. :
a

„

Xoci. Aceasta e reclamă. -

D.

continuu.

PB.

P.

Carp.

|

Atunci îmi veţi

E

da voe să

nu

mai -
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-D. preşedinte. Va rog, :D-lor, nu. mai întrerupeți;
„ştiţi că D-l Carp este tot-d'eauna parlamentar.. Rog să
urmeze. ,
|
_D. P, P. Carp. Când se tratează cuvintele unui deputat,
care cred că a dat probe de dezinteresare, de reclamă ministerială ... .:
|
a
O voce. Consideră-o ca gelozie.

.D. P. P. Carp. Nu există gelozie de cit între aceia
cari se iubesc.
|
o
|
Mă întrebam deci, de unde provine această învierşunare
cînd ea nu este întemeiata pe deosebirea principiilor politice.
Unirea?

Cu

toţii-am

lucrat

la dinsa.

Domnul străin?

Cu

toţii l-am adus. Independenţa? Ţara întreagă a luptat ca
să o avem. Constituţiunea? Unii au voit-o mai largă, alţi
mai restrînsă, dar ea este în fine rezultatul unui compromis
la care toţi am consimţit în mod onest, și nu admit să se
âtingă

cine-va

de

dinsa, nici

ca

s'o

lărgească,

'nici

ca-so:

restringă. Ea este baza politică pe care toate partidele
trebue -să stea.
Sa
a
De unde provine deci'această învierşunare? Ea provine *
din cauză

că,

pe

lingă

revoluţiunea pur politică din această

ţară, paralel cu dinsa, s'a făcut o revoluţiune.socială imensă.

"Unii,

deşi admiteau

principiile,

reclamau însă

întrun

mod

tacit, ca aplicarea acestor principii
să fie apanagiul exclusiv
al unora; alţii primeau şi ei aceste principii politice, re-

clamau însă ca aplicarea lor să fie apanagiul tuturor.
„Întrun cuvint, eră cestiunea de a se şti dacă se democratizează sau ba Statul romin. Din cauza aceasta a provenit învierşunarea, căci democratizarea n'are nimica face
cu principiile pur politice. Libertatea în Anglia a ajuns la

o culme care poate nu există la noi; cîndvă veţi pune însă.
pe tărimul social şi vă veţi întrebă, dacă democratizarea
este realizată în Anglia, veţi fi nevoiţi a răspunde că nu.
De

acolo. provine

că, deşi în aparenţă

aceste

două

partide:

pe tărimul abstract politic au aceleaşi idei, însă. pe tărimul
aplicării

ne

aflăm

faţă

cu o profundă

divergință

care

a

conserv atorlili serioşi
seriosi trebuiau
Pi

să.

existat, şi "astăzi a venit momentul să ne întrebăm dacă.
acea profundă diverginţă poate să-existe cum a existat pînă

“astăzi? Cred
Cred

Toţi.
că nu. „ Toţi.

consimţă la faptul împlinit; trebuiau să admită revoluţiunea.
socială,
,

democratizarea societăţei noastre,
,
|
a

ca un

cabil,
— şi lupta nu mai poate âveă loc de cit în

ce

irevoprivirea.

.

Da

„00

„mijloacelor ce” trebue să întrebuințăm

ca să

micşorăm

pe

cît se poate relele, rezultate ce sporesc din modul defectuos
cum această democratizare a fost făptuită. A fost 0 neno-

rocire, la noi că democratizarea s'a făcut de sus în jos, iar
nu de jos în sus. .
D. &. Chițu. Democratizarea |la noi este veche, este tradiţională poporului romin. D- voastră vreţi să desdemocratizaţi poporul romin.

D. P. P. Carp. Mă explic. Nu mă pun, D-lor, pe tă„rimul pe care are aerul a se pune un onor. intrerupator,
pe tărimul

de a se şti dacă

a existat: sau

nu la noi

aris-

tocraţie; aceste sunt jocuri de cuvinte, „Aristocraţie, după
mine, există pretutindeni unde înrîurirea politică este apa-

nagiul unei singure pături sociale. Aceasta e atît de adevărat,
în cit ştiţi că burghezia sub Louis Philippe a fost expusă
la aceleaşi acuzări cari se aruncau înaintea rămășițelor tim-

purilor feudale.

Vă ziceam cum că imputarea
mocratizarea la noi a venit de sus
sus. Ori-cum vom apreciă, D.lor,
că la noi eră cu 30 de:ani înapoi

ce vă fac este că deîn jos iar nu de jos în
nu putem contestă cum!
o situaţiune ast-fel, în cît

un soiu de cetăţeni aveau apanagiul exclusiv al înrîu-

numai

rirei politice. Puteţi, de alt-fel, să dați denumirea care o
voiţi; faptul e constant şi nimeni nu-l poate tâgădui. Lucrul
acesta poate să aibă el părţile lui bune şi părțile lui rele;
dar eu susţin că în mod franc dezvoltarea într'un Stat nu
se face de cît atunci cînd reacţiunea în contra acestei stări

de lucruri nu e rezultatul înrîuririlor politice a unui singur
om, ci rezultatul. muncei generale a unei societăţi întregi.

Ei bine, nu se poate tăgâdui,- că rezultatele la cari: am
ajuns noi nu sunt rezultate ale muncei generale a societăţii
noastre, ci numai rezultatele succesului citor-vâ oameni.
Care e răul ce izvorăşte din această împrejurare? Răul ştiţi

„care e? Este că nouile elemente
budgetare, şi că noua democraţie
tară,

iar

nu:0

democraţie

sunt în genere

elemente

este o democraţie budge.

a .muncei ; pentru

că atunci cînd

îniriurirea politică numai a unor oâmeni produce această
mare revoluţiune socială, se naşte tot-de-auna acest fenomen
pe care

am

avut

onoarea

a vi-l semnală, Fie însă cum va fi,

eu cred că un om serios trebue să zică că democratizarea
“Statului romîn, fie ea făcută pe calea cea bună, fie pe calea
cea rea, este

astăzi

un. ce îndeplinit,

pe care „trebue

să-l

„=
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Şi aci

recunoaştem, dar 'pe care trebue însă să-l regulă.

naşte întrebarea: odată ce am ajuns la democratizarea Statului romin, care e organizarea socială ce voim noi să dăm

Voim noi să procedăm cum

acestei societăţi şi acestui Stat?
am

Voim

acm?

ca pînă

tam

procedat,

noi

ca tribunul să
efemer?
de Stat,

tribunului şi: succesul efemer succesului
să provocăm, cum a-zis un ilustru om

succedeze
Voim noi

tot mereu ridicarea nouilor pături sociale? Or, odată. ce
am ajuns la rezultatele. obţinute, voim noi să căutăm a re-_gulă

am

această

de

cei puţin

şi a face de

societate

face pîhă

putut

înainte

astăzi

adică ca

acum,

produsul

azi înainte

ce nu:

ceea

să -devie

democraţia

unei munci serioase, şi

ca poziţiunea ce are fie-care în Statul romîn să nu o mai
aibă din împrejurârea că s'a făcut clientul cutărui sau cu„târui om politic, dar- din imprejurarea că cu fruntea sus
revendică,

poate

conform cu

lui,

meritele și munca

pozi-

ţiunea lui. Acesta e adevăratul democrat, şi a-i produce cît
-de numerâşi, trebue să fie ţinta unei bune organizaţiuni so”

ciale . (aplauze).

| Eu, D-lor, deşi am fost tratat de reacţionar, cu toate că
poate nici odată pînă astăzi nu am avut ocaziunea de a expune

pe larg ce cred eu că este bine de

făcut pentru

o bună

organizaţiune socială la 'noi. vă declar franc, „fără reclamă.
că eu unul primesc democrâtizarea, dar ca rezultat: al'muncei,
nu ca rezultat al înriuririlor politice pe tărîmul parlamentar.

Ce este de
că, mai

făcut ca să ajungem

înainte

de toate, trebue

la acest rezultat? Eu cred
«a se

pune

oare

care

greu-

tăţi, oare care stavile,- uşurinţei cu: care un om poate să
parvină astăzi în Statul romin. Pină astăzi am văzut în ţara

noastră oameni cari au ajuns departe, foarte departe, fără.
ca ei să justifice prin : munca şi capacitatea lor că merită
„ poziţiunea pe care au dobindit-o. Pentru ce s'a produs aceasta?
"Pentru că noi, în setea noastră de democratizare, am deschis

toate stăvilarele şi ari lăsat. toate liber la dispoziţiupea fiecărui ambițios.
Nu ne-am

gindit că, dînd

drepturi

tuturor,

trebue

să”

asigurăm şi societate care munceşte în contra acelora. cari
nu muncesc şi cari nu au alt merit de cît de a fi mai
îndrăsneţi în promisiuni pompoase ce fac poporului înşelat.
Cerînd

însă

garantează

munca,

trebue să avizăm

şi la

mijloacele

cari

acea' muncă.

In această

privire,

trebue să avem în vedere trei soiuri
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de clase: clasa ţăranilor,
asa. meseriașilor, în accepțiunea
largă a cuvîntului, şi clasa guvernanţilor. Ce-este de făcut
pentru ca noi, mănţinindu-ne strict:pe tărimul Constitu- țiunei noastre libarale, — de care, o repet, nu admit-a se

atinge cine-va, nici în sens' restrictiv, nici în sens lărgitor, —
ce este de făcut pentru

ca noi să asigurăm

diferite clase? Pentru ţărani, eu sunt

convins

munca acestor

că noi,

cari

ne dăm aerul de ai iubi atît de mult, în van venim aci
cu petiţiuni, ca să le dăm mereu la pămînturi, în van vom
căută a le acordă orce soiu de favoruri, dacă nu vom căută
ca favorile pe cari le acordăm să fie permanente. .
„De nu vom face aceasta, ne vom găsi: peste: 30. de
"ani în o situaţiune mai tristă de cît astă-zi, adică fără clasă de ţărani proprietari şi fără moşii ca să procedăm la o
“nouă împărţire. Voind să înlătur o asemenea. -adevărată

" nenorocire, am avut onoarea de a prezentă o lege care
" garantează proprietatea mică în miinele făranului. Nu mă
opun de a se face cît voiţi de. mulţi ţărani în ţara aceasta
şi de a împărţi toate moşiile Statului la ţărani, însă cu o'
condiţiune: ca, acele. moşii, odată împărţite, să mă asiguraţi

că ele au să rămînă

pentru

totdauna în miinele ţăranilor,

căci ast-fel nu veţi fi de cît nişte falși umanitari şi nişte
risipitori ai averii Statului, pentru că nu veţi aveă în Statnici-odată o clasă ţărănească, în mina căreia să fie asigu_rată

proprietatea

cea

Mă întrerupe d.
"de istorie ar trebui
să descrească cînd
man nu'l-a apărat ,

în. contra puterei

mică.

Cernătescu, dar tocmai d.. profesor
să ştie, cum Statul roman a inceput
ţăranul. a scăzut, fiind-că Statul roîn contra propriiilor lui slăbiciuni şi

covirşitoare

" Romanii au împărţit pâmînturi
ca într'un vas al Danaidelor;

a altora.

Tot

asemenea

şi

la ţărani, însă le-au aruncat
ţăranul n'a fost apărat şi

'ast-fel a ajuns ca el să fie inlocuit mai tiiziu cu sclavul pe :

care "| aduceau din toate părţile lumei; proprietatea cea
mică a fost înlocuită prin proprietatea cea mare, agricultura
prin pășunat, aşa în cit ţăranul s'a dus a Jucră. prin tîrguri
şi ast-fel s'a creat proletariatul, şi acest popor a fost aruncat
“în braţele unui Cezar. Citiţi pe Mommsen şi veţi vedeă cum odată cu ţăranul roman au dispărut şi forţele vitale ale

republicei,

De aceea, acum cînd împărți moşiile Statului la ţărani,

acuma

cînd am

făcut legea rurală, eu am venit cu o lege

câre se află mai
caută

să

asigure

uitată în cartoanele

Adunărei,

proprietatea ţăranului. “Nam

dar care

pretenţiunea

a fi făcut ceva perfect; sunt lucruri cari pot: fi susceptibile
„de modificare; sunt poate cuvinte: cari vă şochează; d-v, |
"nu -aveţi de- cit să le ştergeţi şi să „puneţi în locul lor altele
mai

bune;

însă,

ceea

asigurare pentru
|

Dar,
trebue

'ce

cer, este ca

să

proprietatea. cea mică

aceasta nu

luaţi. măsuri

de -

în mîna ţăranului.

e: suficient,” d-lor;

vam

zis

că

nu

să'l asiguraţi. numai. în contra celor tari, ci să/l asigu-

raţi şi în contra propriilor lui slăbiciuni,
—şi
pun pe tărîmul liberului arbitru, nu mă pun

aci 'nu_mă
pe tărimul

libertății

de Stat,

absolute, căci

aceasta

nu

este

o idee

şi

ori-cine vreă să organizeze într'un mod serios o stare „socială.

trebue să se lase” de asemenea abstracţiunei filosofice;
adus o altă

lege,

legea

cîrciumilor,

care apără

am

pe. ţăran

în contra: propriilor lui slăbiciuni, şi care caută să asigure.
„şi starea lui morală, după 'ce i-a asigurat pe cea materială.
Cer

asemenea,

„

Astăzi, comuna rurală

d lor,

o: reformă a

nu

legei

există Ta

comunale

rurale..

noi. D-lor,

forţele

superioare cari compun clasa guvernantă, acele forţe supe:
"rioare' nu primesc : adevărata “lor desvoltare de cit atunci,
cînd, în cursul

generaţiunilor,

ele se

desvoltă

întrun

mod

fiziologic, pe o bază 'cit de largă; pentru aceasta ar trebui
sa deprindeţi şi clasele de jos a se administra singure. De
„aceea au zis mulţi oameni de Stat, că baza Statului este
comuna rurulă; căci ea este. celula în joral căreia se formează. intregul organizm.
|
|
Ei bine, noi, comună. rurală nu.
«
avem. D-v.. aţi, creeat
comuna. rurală. — şi aci nu acuz nici un partid, căci toți au.
"- făcut tot ăşa, — aţi luat. legile din străinătate, legi cari acolo

erau făcute pentru nişte organismuri puternice, în vreme
„ce noi avem nişte organisme slabe, nişte copii abia nâscuţi
-ce nu pot creşte de cît înconjurați de întreaga : noastră '
solicitudine. D-v. ce aţi făcut din comuna rurală? Aţi fâcut
:din ea ultima instanţă administrativă în Stat, şi reclamaţi
de. la ea tot pentru Stat, şi nu lăsaţi absolut nimic pentru ea.
"Ei, credeţi d-v. cum că aşa aveţi să creaţi ' comună
„rurală? Credeţi că aşa aveţi să deşteptaţi. în - populaţiunea
noastră de jos acele aptitudini, cari, desvoltându-se, să producă
- înrîuriri mai superioare, cari trebue să conducă "Statul? Nu,

„eu. cer ca comuna
însărcinare

rurală să. fie cu

administrativă,

totul, scutită. de

or- ce

faţă cu „ Statul, şi ca ea să nu: se

-

— 265 —
„ocupe de-cit cu școala, cu. drumurile, şi cu biserica. (Intree
a
deputaţi, de îndată

ruperi),
“ Domnilor

a mă lăsă să

vorbesc, nu'mi

a
buna-voinţă

ce aţi avut

ridicaţi cu

o mină ceea

ce

"mi aţi dat cu âlta. Nu uitaţi că am a trată cestiuni foarte
greleşi că întrerupţiunile pot să -mă distragă de la argu- mentaţiunea mea. Cind, cu permisiunea D-voastră, m'am

asupra organiza-

_- încercat a vă arătă cari ar fi ideile mele
„ţiunei

sociale: în Statul

presusde

poate mai

fiţi

aceasta vă rog să.

ştiam

romin,

puterile
indulgenţi

priveşte
mod

de

Nu
- gingaşe

legea

tocmelilor

voiesc

lucruri;

impo

faceţi

Cer,

întru

cit

. în
agricole, să fie regulate

alt

existente,
|

aci.să precizez, pentru

asemenea

tocmai pentru

prin sine însuşi.

Se

sunt.

cît cum

o sarcină

luat

şi să nu-mi

raporturile astă-zi

ca

asemenea,

am

însă

-mele,

sibil ceea ce este dejă atît de greu
D-lor,

că

asemenea

reforme

|

sunt de

că ştiu cit
se fac

numai

chemind în ajutor experienţa tuturor: oamenilor din ţara
aceasta, şi făcîndu-se'o lege, care să se alipească în Mol-

dova de deprinderile Moldovei şi în Valachia de deprin_derile Valachiei. Eu cred că dacă vom pune mina la aceste.
reforme, vom face .un ce bun şi .vom cîştigă mai multe

merite pentru clasa ţarănească de cit aceia cari nu se ocupă
de “cit de prezentul lor. fără a le asigură şi „viitorul. Şi facînd aceasta, vom. asigură un bine nu numai pentru ţăran,
dar şi pentru Statul. romin, căci cu-aceasta vom așeză baze

aa

sănătoase edificiului întreg.

|

„Trec acum la- clasa “de. meseriaşi, Intru cit priveşte
aceasta, eu cred că noi ar trebui să garantâm mai mult
pe meseriaşi; eu cred că ar trebui să le dăm; facultatea
- de a se puteă organiză în corporaţiuni cari să le garanteze

munca. lor în. ţarăşi să împiedice concurenţa neleala la care .
de
sunt astăzi expuşi şi care a produs fenomenele sociale

cu toţii.
cari vă plingeţi
întrebuinţez cuvintul
cînd:
„Dior,

a
cozzorafiune, ştiu că

dar nu la
“aceia cari se uită numai la cuvintşi la etichetă,
faţă cuvintul de
lucrulîn. sine, îmi vor aruncă îndata în
|
a
evul-mediu. .
Eu

cred însă

evul-mediu,
fără

că corporaţiunile,

chiar

înfiinţate

ca în -

vor da. astăzi roadele pe cari le-au dat atunci,

a produce

relele

provocatede

înlăturarea

au
nilor; căci lipsa de concurență la care ele

corporaţiu-

dat naştere

|

— 266 —
nu poate fi întrebuințată ca argument contrariu, atunci cînd acea concurenţă poate avea loc prin mijlocul :fabricelor,
Viu: acum la clasele guvernante. Ce
clasele guvernante?:
Prin clasă guvernantă

oameni

înţeleg
eu prin
înţeleg pe acei

cari, prin meritele şi instrucţiunea lor,.au rnisiunea

de a administră, de a apără, şi de a face să crească rezul-tatele producţiunei unei societăţi întregi. O parte din această
“clasă guvernantă este magistratura. In privinţa magistraturii,
D lor,

ca-să

o

sustrag

de

înriuririle

la cari

este

expusă

astă-zi, să o sustrag de la înrîuririle la cari poate fi expusă
miine, cer inamovibilitatea
ei, căci numai ast-fel putem aveă
o magistratură scutită de înrîuririle politice și de fluctua-

ţiunile de cari am vorbit adineaori. O ţară în care averea
omului, adică rezultatul muncei sale, atîrnă de la politica,

„acea

ţară

va

fi în curînd

în prada

străinului.

a

anarchiei, sau

în prada

Iu

„O altă parte este : reprezintaprin
tă administraţiunea
unei ţări, şi în această privinţă cer condițiuni de admisibi„„ litate serioase, cari să mă asigure, că omul care mă administrează are în adevăr acea experienţă şi acea- ştiinţă ce-l
“pun in poziţiune de a înlesni, iar nu de a nimici produc-

ţiunea unei ţări. din munca lui. Cind: un om este prefect,
nu pentru că este bun administrator, dar pentru că are

înriurire : personală,

şi: nu

pentru! că

despre cum se asigure munca

întrun

ăre idei

sănătoase

Stat, dar

pentru că

poate . într'o proporţiune oare-care să mărească numărui
aderenţilor cutărui sau cutărui partid, înţelegeţi prea bine,

- D-lor, ce chaos produce o asemenea stare de lucruri. Şi
cînd D-voastră nu vuneţi în legile D-voastră una din acele:
stăvilare cari să împiedice de a se expune administraţiunea
ţării întregi la fluctuaţiunile politice ale zilei, fiţi siguri că
nu veţi puteă ajunge la reorganizarea serioasăa
acestei

“ţări,

ci. veţi aveă

fără progres.

In clasa
instrucția

în tot-d'a-una

numai : schimbări

Î

guvernantă

publică.

intră .şi

În această

E

aceia

cari

privinţă . legea

se

perpetue

|

dedau

noastra

la

a in-

strucţiei publice garantează numai pe profesori, ear nu
şi:
pe şcolari; şi cind ne întrebăm: şcolarul este el.
pentru .
profesor, sau profesorul pentru şcolar? avem aerul
de a .
crede câ şcolarul este pentru ..profeşor, iar nu profesorul
pentru şcolar. Ştiu ca nu o zicem, dar afirm că o facem.
S'a prezentat în această privinţă o' lege de către
D.] Maio-
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o coaliţiun : teribilă tocmai din partea

Ea a. provocat

rescu.

blică», dar

_bună

cari

pentru
lege,

acea

“D-voastră

reclam

dar

o

zată pe principiile cari au dominat
binefăcătoare pentru Stat.
Odată ce vom face toate acestea, ca
obţine şi alt-ceva: vom obţine poate şi o
naţională, care şi ea face parte din clasa
conformă poate cu adevăratele cerinţe ale

aci,

De

aceea

susţin

tul nostru.nu
liberal;

D-lor,

că modul

deauna.

In mod legal
dar nu ştiu dacă
Acesta, D-lor,
în luptele noastre.

ca să

şi

cari

vor

fi

|
rezultantă vom
reprezentaţiune
guvernantă, mai
unui regim par-

măgulesc pe -imeni.

în care se recrutează parlamen-

este un mod

pe & cale sau

o
ba-

asemănătoare,

lege

atunci

lamentar, Nu sunt

de cit

vă cer să readuceţi

Nu

profesori.

poziţiune pentru

nu însemnă

instrucţiune

pu-

cinstrucţiunea

acelora cari aveau scris pe drapelul lor

conform

adevăratul

cu

pe alta, înrîurirea

regim

se introduce

tot|

am fost şi suntem reprezentaţiunea țării,
în mod moral putem zice acelaş lucru.
este tărîmul pe care trebuie să ne punem
Toate cestiunile de principii politice au

fost: rezolvate; lupta are să se facă pe tărimul organizării
sociale. Şi cînd vă ziceam deunăzi,.cum că Dreapta cum

este azi şi Stinga cum este azi nu sunt de cît lucruri ale
trecutului cari se pot menţine în prezent, dar cari nu vor
mai există în viitor, cred că am zis un adevăr pe care..
|
viitorul se va însărcină a-l demonstră.
se
să
trebuie
înainte
astăzi
de
Intru cît dar partidele
orgaideilor
tărîmul
pe.
reformeze, “constituindu-se din nou

_nizatoare,

numească-se ele Stingă sau

Dreaptă, eu voiu fi

alăturea cu acei ce vor procede la reorganizarea noastră
socială, în sensul în care am avut onoare a vorbi.
;
N'am avut pretenţiune de 2 desfăşură un întreg sistem
|

aceasta nu e rezultatul

unui

singur om

şi a unei

singure

reforzile. Am arătat însă direcţiunea ce trebuie să dăm
facă.
se
să
trebuie
melor” noastre şi spiritul în care ele

discursul depuIn şedinţa de seară primul ministruse ocupă de
de partea poapoi
are,
financi
unile
obiecţi
de
întiiu
Carp,
tatului P. P.
cu 59 bile albe,
ne
eraţiu
consid
în
luat
fost
a
l
litică. Budgetul genera
.
”
contra 5 negre.

CHESTIUNEA DUNĂREI.
Şedinţa

Camerei. din 3 Decembrie. 7887

La 1882 şi la începutul lui 1883, chestiunea Dunărei apăsă cu multă

greutate asupra Rominiei. Austria nu vroiă să admită propunerea, noastră.

în privinţa compunerei comisiunei de supraveghere a Dunărei şi, deşi nu
eră riverană, cerea prezidenţia permanentă a acestei comisiuni. Situa-.
ţiunea, eră amenințătoare; M. Kogălniceanu publicase două broşuri în
cari ridică ”acuzări în contra miniştrilor 1. Brătianu și V. Boerescu. Dar
în afară de chestiunea Dunărei, junimiştii erau preocupaţi 'de reorganizarea

internă

a ţării, aşă

că după

ce deputatul

E. Costinescu a

citit, în

„şedinţa de la 3 Decemvrie 1881, proiectul de-răspuns la 'mesagiul tronului, alcătuit de majoritatea comisiunei, deputatul P. P. Carp, citește.
următorul proiect de răspuns din partea minorităţii :
,

D. P. P. Carp. Proiectul de răspuns la adresa
nului, propus de minoritate .este următorul:

Tro-

_ Adunarea

deputaţilor,

care,

în unanimitatea

ei la

14

cu Senatul

de-

“'Regeal Romîniei, se simte fericită a începe prima sesiune ordinară în noul Regat prin aducerea omagielor sale către Majestatea Voastră.
Sa
Ş
După ce, printr'un războiu glorios, aţi condus națiunea:
la recunoaşterea. independenţei şi aţi statornicit relaţiunile:
- Regatului cu marile. puteri ale. Europei, acum, cînd împre-

jurările din afară Vă . fac să speraţi.o epocă de linişte şi
de pace, Majestatea Voastră, în înalta.şi neobosita Sa îngrijire pentru. Statul romin, vine a ne vorbi despre trebuin-”
ţele noastre 'înlăuntru,
cu toţii spre a aşeză

despre silinţele ce urmează să facem.
ţara desăvirşit în condiţiunile unui

Stat liber, prosper şi respectat..
O

eră

nouă

începe

dar

de

NE

astăzi înainte pentru.

|
-

iMajestate,
Martie al acestui an, V'a aclamat împreună

:

noi..
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Ori-care ar fi fost deosebirile de partid din trecut, înţelesul activităţei noastre politice în viitor nu poate fi căutat
de cit în principiile practice pentru opera de organizare a
Statului -şi societăţei înlăuntru.
Majestate,

Punctul de plecare al acestei opere este Constituţiunea
noastră, eşită la 1866 'dintrun compromis al tuturor partidelor. Ea

a putut

şi discuţiunile

străbate,

interne

cu

singura modificare

şi timpul

a art, 7,

războiului

și aplicarea tra:

tatului de la Berlin. Nimeni nu mai pune
mocratizarea societăţii, adică depărtarea

la îndoială deprivilegiilor de

clasă şi egalitatea tuturor

ne întemeiăm
ductive,

care

înaintea

asemenea-pe

acea

legei, şi: noi

trebue

este formulată în Constituţiune prin deosebirea

colegiilor electorale după deosebirea censului. .
"Intrebuinţind mai bine forțele cari, în momentul
faţă, S'ar
„să

consumă. în zadar

le concentrăm

mai

ales

organizări sociale pentru
oneste

să

respectare a muncei :pro-

în principalele

în lupte
la

constituționale,

îmbunătăţirea

asigurarea

unei

de
voim

temeinice

proprietăţii și a muncei

ei manifestări, ivite pînă 2acum în- ţara

_ noastră.

În această :ordine

anunţă

Camerei

de

idei, guvernul: Majestății

proiecte de legi pentru tocmelile

Voastre
A
-

agricole

şi pentru dreptul vinzărei băuturilor spirtoase în comunele
rurale în profitul şcoalelor şi al bisericei, precum şi modi-

ficarea citor-va articole din legile comunale şi judeţene. O"
parte din aceste legi se şi află în cercetarea secţiunilor
Camerei. Noi le vom studiă cu acea deplină solicitudine pe
care o reclama obiectul lor de o importanţă incisivă. Modificarea legei tocmelelor agricole va fi salutară, ţiind seamă
de deosebitele relaţii dintre |proprietari şi: locuitori după deosebitele părţi ale ţării şi după deosebitul lor mod de a

face agricultura. Asemenea regularea dreptului vînzării băuturilor spirtoase în comunele rurale, cu ocrotirea putincioasă
a intereselor,

va face în fine

din

buna: întreţinere

a bise- |

ricei şi a şcoalelor sătești o realitate, procurînd comunelor
mijloacele

materiale

pentru

aceasta...

Spre a îndreptă însă cu succes

<< -

activitatea... primarilor

şi consiliilor comunale rurale la această bună întreţinere a
bisericilor şi a şcoalelor precum şi a drumurilor, comuna .
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0

rurală pe cit se poate trebue să fie ferită „de agitările po:
litice şi.să înceteze a fi cea din. urmă treaptă a adminis-

„traţiei centrale, dind o parte din cele-lalte atribuţiuni ale
sale de astăzi în sarcina cantonului, ca celui d'intiiu organ
al administraţiei generale.

.

-

Şi modificarea legei consiliilor judeţene,

guvera, credem

anunţată

de

că va trebui să se facă. în spiritul descen

tralizărei administrative, aşă precum

o cere “însăși Consti-

tuţiunea

Legea
pâmint

rurala

pentru

de 'la 1864 prevede

deosebitele

categorii

principiul de inalienabilitate: pe. timp

|un

minimum

de săteni

de

şi introduce .

de 30 ani, cu o mo-

dificare a dreptului de moştenire în favoarea comunei. In
consecinţa acestor principii, consfinţite de art. '20 şi 133 din
Constituţiune, credem că o dispoziţiune legislativă, coprin„zind libertatea de a testă, trebue să garanteze proprietatea
imobiliară a ţăranului în contra parcelării excesive.
In organizmul nostru social s'a produs o ştirbire care
trebueşte reparată 1ără întirziere : meseriaşul romin a dispărut
în multe locuri şi este pe cale de a dispare în mai toate.

“Inlocuirea! lui

prin "meseriaşi

vitalităţei poporului
modern al. libertăţii

buinţă a protejă: meseriaşii
raţiuni,

cu

străini
prin

scop de a dezvoltă

"treţine şcolile de

ar însemnă

scăderea

rominesc. Fără a nesocoti principiul
muncei, .este totuşi de neapărată „tre-

constituirea lor în corpo-

ajutorul reciproc

și dea în-

meserii.

Faţa cu aceste cerinţe ale politicei interne, personalul
“administrativ al guvernului: trebue să aibă'o mai bună în-

_"“velegere a grelei” sale

misiuni. O lege de admisibilitate în

funcțiunile administrative trebue să răspundă acestei cerinţe,
_puind -condiţiunile trebuincioase pentru intrarea în serviciu,
dar garantind -în acelaşi timp pe: funcţionari, în marginele
putincioase, în contra fluctuaţiunilor politicei zilei.
“Ca a treia putere constituţională, alături cu puterea:
executivă şi cu cea legislativă, magistratura cere a fi inte-

meiată pe baze mai solide. .O lege de admisibilitate trebue

să prevadă
_să

condiţiile

le întărească,

înriurirea

politică.

puind

pentru aceasta: și o lege de înaintare
magistratura

lar pentru

“neatirnare şi .acea liniştită

mâi ales la adapost de

a păstră întreagă

acea înalta

cumpănire a dreptăţii

care

se

: cere neapărat de la un judecător, magistratura, pe toate trep-
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ori-cărei

ilă,a
cu 'depărtare
tele ei, trebue să devie inamovib
forme de

ae

-

eligibilitate.

a

„In corespondenţă. cu aceste trebuinţe ale vieței publice,
felurite în formele lor, dar întemeiate pe-o concepţiune uniStatului, cată

tară a' organismului

să fie reformată şi legea

învăţămîntului public. Intocmirea şi administrarea școalelor .
din sat trebue. să meargă paralel cu reforma mai sus atinsă
a legii comunale şi o sporire a şcoalelor normale pentru
prepătirea

învăţătorilor

rurali

deă

trebue să

comunei . per-

sonalul învăţător în. cantitatea şi calitatea. cerută. În şcoala
secundară este să se înfrîngă curentul funcţionarismului budgetar şi să se introducă în largă măsură. o direcţiune spre
şcoalele reale şi de meserii,. păstrind însă liceele cu învăţâmiîntul clasic ca

adevărata

temelie a studiilor

mai

înalte.

Universitățile trebue să ajungă. în stare a corespunde atit:
cerinţei' ştiinţelor în genere. cît şi cerinței legilor de admi„sibilitate în funcțiunile administrative şi judecătoreşti.
Acestea sunt reformele: de căpetenie ce.le credem astâz
indicate

prin

situaţia

Majestatea

_

că, ori-cînd

din lăuntru

Voastră

a Statului

romiîn.

ii

încredinţată

este cu. drept .cuvint

se va atinge de onoarea şi de drepturile noastre

naţionale, nu,va fi în toată ţara
ţine deştepte . toate
mentele:

minţile
SI

şi va

de cit un cuget, care va.
află

gata
|

toate

-devotao

|

Asemenea 'însă Majestatea Voastră poate fi: încredin-.
ţată, că şi la marea lucrare-a organizării noastre interne,
care este

propria

misiune a generaţiunei

acelaş devotament in ţara
„Să

trăiţi Majestatea

voastră |

|

Sa trăiasca: Majestatea Sa Regina!
Să trăiască. dinastia Regală!
-.
2.

P.

de astăzi,
va gâsi

întreagă...

Carp,. 7. Mătorescu,

G.

-

Tyiandafil,

ÎN, Gane,

C. Bobeica, 1. Wegruzet, C. Papadopol-Calimach. „__

Deschizindu-se discuţiunea asupra, proiectuiui de adresă al majo-

rilăţii, deputatul G Vernescu vorbeşte contra, iar deputatul B. Maniu
pentru proiectul prezintat. Amindoui au în vedere numai-chestiunea Dunărei. Deputatul [. Maiorescu aminteşte 'ca ceva neobișnuit, ca un mesagiu regal să coprindă detaliuri asupra unei “chestiuni internaţionale
pendinte și spune că guvernula refuzat să comunice actele diplomatice asupra chestiunei Dunărei. Combate proiectul de răspuns al majorităţei, care lasă, la o parte toate punctele în hatirul unei singure chestiuni.

i D. P. P: Carp. D-lor deputați, aţi hotăritca să iau
cuvîntul în contra ordinei obişnuite spre a :complectă pe.D.

|
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- Maiorescu în chestiiinea Dunărei. Ma supun acestei hotăriri,
dar” nevoind a vă înşelă aşteptarea, vă declar, că ceea ce.
voiu zice nu este o complectare in sensul cum o cereţi..
<

"“D.

cuent,

Maiorescu a venit şi va

spus, în modul

său

elo-:

cari sunt trăsurile generale 'ce trebue să constitue de

„aci înainte! țelul

activităţii

noastre

politice;

în

cestiunea.

Dunărei însă noi nu facem de cit a da încredinţarea, că în _cestiuni naţionale vom fi tot-de- -auna uniţi; dar nu putem
"să dictăm: 'noi o acţiune, nu putem să dărîimăm noi țelul
bine definit, atunci cînd toate elementele ne -lipsesc, nu ca
să ne dăm părerea noastră - individuală, dar ca să putem
zice: “noi, partid, iată cum înţelegem cestiunea, și iată cum

răspunderea

faţă cu ţara luăm!

cînd timpul.

să o regulăm

„va veni. De aceea, în sensul acesta, să nu priviţi cuvintele
"mele. ca o complectare a ideilor generale puse înaintea
D-voastră, de D. Maiorescu. Dacă am luat cuvîntul să vor-besc şi de cestiunea Dunărei, aceasta a fost nu fără oarecare -sfială, şi nu aș fi făcut-o dacă .nu .eram silit.
„Ne-am 'cam

deprins,

naţiune tînără cum suntem, a trată

mai toate .cestiunile: mici în
“Am uitat:că sunt-oare cari

mijlocul „emoţiunei
cestiuni, cari

populare.

cer o linişte mai -

“absolută, cari reclamă imperios să lăsăm de' o parte
înainte tot-de-auna.. prin

siunile cari se pun
pulare, Şi. să

căutăm

cu cumpănire,

cari sunt

emoţiunile-

pa-.
po-

acele -mijloace

ce! trebue „să întrebuinţeze țara faţă cu străinii. Această emoţiune” populară în care ne aflăm, o repet, m'a silit, «le

şi cu sfială, să iau: cuvintul pentru că şi din dreapta şi din
“stînga,

cum ştiţi prea

bine, au început a zbură suspectări de!

intenţiuni ;; pe faţă nu sa zis, dar o simte fie-care. instinctiv; :
și.pentru. ca

să nu- las: să:se

zică

că mă menajez ca

sămă

fac posibil, în caz cînd străinul ar. aduce vr'o modificare
în guvern. Aceste sentimente, m'au îndemnat să iau cuvîntul în chestiunea Dunărei.
- Vă -vorbiam, de : emoţiuni populare; adaog că este periculos de a luă „asemenea deprinderi. Permiteţi- mi deci, .

pînă. a .nu' întră

în' cestiune, a vă

arătă cum

s'a produs

"această emoţiune populară, şi cum ea ne-a adus acolo, unde
|
-nu trebuiă să ajungem.
După. tratatul : de 'la Berlin : s'a ineredinţat. Comisiunei
Dunărene aplicarea. “articoielor cari reclamau concordanța
- regulamentelor pe tot: parcursul Dunărei, de la 'Porţile-de-:
Fer până la gurile, ei.: Se numeşte. 0 sub- -comisiune, aceasta .

a

=
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„ face ante-proieztul, şi toată

:şi majoritate

lumea: şi guvernul

şi opoziţiune, aşteptau dezlegarea acestei cestiuni de la o
dezbatere serioasă, dar discretă, căci în materie de politică
exterioară

nu

înţeleg

ca

discuţiunea

să

fie

pasionată

ŞI pu-

blică
; în asemenea materie,. ori avem. incredere în guvern,
ori nu' avem:

Dacă

avem

încredere,

îi dăm

carte -blanche;

dacă nu avem încredere, atunci votăm pe faţă contra lui.
A impune însă guveraului o soluţiune,. atunci cînd nu avem
cunoştinţa necesară a faptelor pe baza

cărora

ne pronunțăm,.

este a jucă un joc periculos, şi în loc dea face un serviciu
_guvernului, îl compromitem. De odată, pe cind atmosfera
eră încă. senină, se dă un ţipăt de alarmă de Democrația națională, un ziar de aci, „care patronă confederaţiunea ţărilor Balcanice, sub încuragiarea şi sub un soiu de.protec-

torat al Rusiei. Atunci, la acest întîiu țipăt, răspunde de odată
ca un ecou depărtat un memoriu care se atribuiă pe nedrept D-lui Kogălniceanu. Zic pe nedrept, D-lor, pentru: câ
nu ar. fi tolerat. guvernul ca un ministru al său să se pună
pe tărimul polemicei publice în cestiunile. diplomatice. De
„aceia, zic, că. nu cred că poate fi atribuit D-lui Kogălniceanu
acel memoriu, pentru că guvernul nu lar fi: tolerat. Pentru
acestea s'ar fi găsit un La Gudronniere 'oare-care. Memoriul acesta. este urmat de:o -campanic întreagă, începută de
Independenţa Română, un jurnal redactat. în. “franţuzeşte în
“ţară, şi despre care nu știu astăzi încă, 'cărui partid sau
cărui om de Stat aparţine. Am mers. la informaţiuni, şi
singurul lucru ce am gâsit, este următoarea notiţă din, cartea
Dlui Margan :
aa
|
« Actuellement PIndipenaance * Roumaine, qui est 'publie en frangais, soutient la. mâme thăse et est inspirce

par la l&gation de. Russie>
Nu afirm că este. aşă, dar o repet, 'este
„ formaţiune ce am putut culege.
|
De

odată

cercul se lăţeşte,

singura

in:

Românul, organ, „puternic,

simte că aceste diferite ţipete şi agitări au
lumea, şi în deprinderile lui. din copilărie,

inceput a mişcă
de a căută să

fie popular, a început şi el să se agite, ca să nu se zică
că este alt-cine-va în ţara aceasta, care susține drepturile
ţării -mai zgomotos de cit dînsul. Urmînd tonul dat de Românat, Începe. întreaga presă, . fără distincțiune. de partid, a
înscenă emoţiunea populară în.care ne aflăm astăzi. Dacă animaţiunea ar fi fost numai în presă, nu .aş zice. nimic; .
4

este misiunea presei a fi militantă şi prin urmare pasionată. DDar această emoţiune populară răzbate în Adunare, şi nu
prin noi, opoziţiune, ţin a constată aceasta, ci prin D. Chițu,
“actualul ministru de finanţe. Ast-fel, pe cînd noi credeam
că cestiunea încredințată guvernului, în a cărui. abilitate, sau
cel puţin patriotism, „majoritatea aveă încredere, se tratează în mod serios, conform greutăţii cestiunii, vedem. Cum .
emoţiunea populară din afară intră în Adunare prin inter“mediul unuia din membrii cei mai influenţi ai majorităţii.
„Se: face “un anunţ lipit la ușa Adunării, în care se zice că:

avem să discutăm cestiuni naţionale de cea mai mare gravitate, şi la această întrunire suntem invitaţi toţi, majoritate
şi minoritate, şi ne tîrăşte şi pe noi fără voia noastră în
„această mişcare de emoţiune populară. Această : chemare
cam vagă a fost. imitata şi de intransigenţii din Paris, cari
avînd astă primăvară o intrunire, au lipit la uşă sălei unde
se

întruneau,

un

afiş

în care

a patrie est în danger.

sta

Camera

ei, să fie înrîurită de această

scris

ca

primeşte

ordine

deci,

de.zi:

la

rîndul

emoţiune populară și s'a văzut,

“ dacă sunt bine informat, câ în urma

unei

întruniri

de se-

natori şi de deputăţi ce a avut loc la ministerul de externe, .
"ei. au dictat note diplomatice câtre miniştrii noştri. Un fapt
.neauzit poate în analele negoţierilor diplomatice.
Vedeţi cum prima notă, modesta notă pe câte a dat-o
Democraţia națională a izbutit încet, încet să. cîştige în.
„treaga

presă,

să

întregul parlament

cîştige

reorganizare .a ministerului

ima.

Dlui Brătianu, „ea „ capti- |

vează şi pe "guvernul întreg.
Numai aşă îmi explic, pentru ce s'a
- hotărirei - de

a apără

drepturile

|

dat în

mesagiu

noastre 'o formă

atit “de

nervoasă, în cit a deşteptat, cu nedreptul, o ştiu,
„deşteptat: susceptibilitatea unui puternic vecin.
„Ei

culos,
o

bine, D-lor,

eu-cred,

la ul

şi în fine,

că aceasta

dar

este un joc

a

peri.

pentru că odată emoţiunea populară provocată, numai

mină . mai

puternică de cit a noastră poate să o stăpînească.

Fie-care mişcare pasionată a maselor nu poate găsi o |

satisfacere de cit, sau în succesul diplomatic, ssau in războiu,
|
în caz de nesucces,
Ei bine, pe tărimul diplomatic, veţi izbuti, o “ziceţi

problematic;
cere

pacea,

a crede însă, că am

să provocăm

războiul,

puteă, cînd toată Europa
este

o idee

atit de

mă-
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__reaţă, în cît slaba mea vedere nu poate să o urmeze în
sborul ei. aventuros. Cum staţi atunci? Cîndvă veţi prezentă
înaintea ţării, nu vă: va spune ţara aceasta şi cu drept
cuvint: '. 2
a
i
a
_«M-am aruncat în braţele - voastre, în'curs de 6 ani
Wam dat mărire şi avuţii, şi ca răsplată aţi deşteptat în mine:
speranţe - iluzorii şi m'aţi îndemnat la o acţiune
- condam-

nată' de mai înainte de neputinţă».

a

Sa înlăturăm deci emoţiunea populară și voiu înlătură
şi cuvintele

D-lui Vernescu

care

ziceă

odinioară:

«cine

nu

gîndeşte
. ca mine, acela nu cugetă romineşte», aceasta o:
atribui 'eu înrîurirei ernoţiunei populare şi zic că nu cutare
sau “cutare apreciere este romînească, ci a spune adevărul

„cum

înţelegem pe faţă şi fără teamă, aceasta este romîneşte.
D..G. Vernescu. Bine-voiţi a ne spune ceea ce nu

credeţi D-v.? (ilaritate).

o.

o

„
D.P.P. Carp. Imi pare rău că eu, cel mai tînâr, sunt,
obligat să invit pe cel mai în virstă la o leacă de răbdare. (llaritate).
Se
|
"Las. dar emoţiunea populară la o parte şi voiu expune
ceea ce cred eu că ar fi trebuit fâcut în această cestiune;,
şi aceasta voiu face-o fără a mă 'preocupă de sunt sau nu
popular. Sunt. dator-a fi franc şi. leal, nimic mai mult, nimic:
mai puţin.
E
pc
D-lor, cînd s'a prezentat ante-proiectul, năştea întrebarea pentru guvern: ce eră de făcut? Şi asemene
'între-a
bări nu trebue să le punem totdeauna în 'mod izolat, ci
trebue

nexitate

să

căutăm

dacă

cu .o sumă

cestiunile

de

de cestiuni cari

titue o mare acţiune politică.

astăzi

în

nu

stau în

întregul . lor

co-

cons-

Poate veţi găsi că este nemodest din partea mea a
trată aceste cestiuni europene; nu uitaţi insă că prin poziținea noastră geografică suntem centrul unei mari: nişcări

care ţine” dejă de mii de .ani şi care, fără voia noastră, ne
„tirăşte în o 'acţiune ce nu stă 'în raport cu mărimea ţării
noastre.

Vorbesc

de

marea

luptă

între

Occident

şi

Orient.

Şi. cind ne gîndim că acest antagonisma
ridicat dejă atitea
virtejuri. ce ne-au luat într'atitea rînduri pe d'inainte şi ame. ninţă încă de a ne învâlui în: fie-care moment, cum voiţi să
nu tratăm cestiunile sub punctul de vedere. european” şi să
nu căutăm cum să ne ferim de a nu fi prinși: între roţi
„ceea-ce ne-ar puteă zdrobi. Ar fi deci periculosa ne măr
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gini în studiul momentan al unei cestiuni izolate şi a nu le
privi şi în raportul în care stau cu marile mişcări istorice:

Ei bine, în această ordine de idei, eu cred că trebue ..
“să ne dâm seama, că astăzi lupta măreaţă: între Occident
şi Orient se personifică îîn rivalitatea dintre Austria şi Rusia;
„Eu cred că această rivalitate poate să conducă la o com:
plicaţiune puternică, şi cred că trebue să ne. gîndim la
timp, ce este de facut. . Inainte de toate cată să ne convingem că nu este bine
să ne dăm aerul măcar cum că am puteă fi un instrument
în miinile Austriei în contra Rusiei, sau -un instrument în

mîinile Rusiei în contra Austriei (aplauze). Acesta, este punctul de vedere
trebue: să ne

mai înalt, ca observatorul dacă voiţi, pe care
suim ca, văzînd mai departe, să putem cu-

noaşte la vreme

pericolele ce ne ameninţă.

Pornind de la această premisă, şi a priori, fără a mă
întrebă dacă se jignesc drepturile noastre pe Dunăre, dacă

regulamentele sunt

vexatorii sau nu, dacă se atinge suve..

renitatea sai nu, eu sunt în contra comisiunei mixte, căci
ea exclude pe Rusia (aplauze), precum aş fi în contra ori-

cărei comisiuni

care m'ar pune

ar exclude pe

singur în faţă cu Rusia, şi

Austria. De aceea, din capul locului,

guvernul

trebue să zică: nici nu discut pe tărîimul comisiunei mixte,
Aceasta puteă - să o facă cu atît mai mult, cu cit chiar dacă
-_primeă 'comisiunea mixtă, tot nu ajunge la vre-un rezultat.
Comisiunea ' mixtă dă o soluţiune cestiunei de la Por-

ţile-de-Fer pînă la Galaţi, de la Galaţi la gurile Dunărei. S'a
amiînat soluţiunea pînă la 1883, cind Europa trebuesă se pro-'
_nunţe ce este de făcut cu Comisiunea europeană. Să admitem că

„ Puterile europene
fi'în

drept

nu ajung a se. înţelege, — oare Rusia n'ar

să zică comisiunei mixte:

riveran; am

m'ai exclus

pe mine

tăcut pe cit există Comisiunea europeană;
dar

astăzi, la 1883, cecînd a încetat Comisiunea europeană. eu nu
mai tac şi sparg formațiunea din care m-aţi putut exclude
numai pentru un timp limitat,

De aceea eu cred, că aceia cari pe nedrept sau pe
„drept au crezut că pot _trată asupra ideei unei comisiuni
“mixte,

ast-fel

marea idee

de marele
noastre

care

cu o putere

sau

în dosul Dunărei,

stă

care covîrşeşte

interes

speciale

nu şi-au dat seamă

a -fost întocmită,

cum

şi

au

crezut

că

nu şi-au

cu mult toate
pot, prin

cu alta, să ajungă

dat

de

seamă

interesele

tratări provizorii,

la rezultate

cari, cum.

-

vedeţi, nu puteau

fi de cît trecătoare.

Eu

nu aş dori să se

deă' o soluţiune trecătoare cestiunei Dunărei, ci o soluţiune
„permanentă. Prima întrebare eră deci: tratalul de la Berlin |
dă el o soluţiune definitivă cestiunei Dunărei? Cutez a.zice
că nu. Tratatul de la Berlin nu dă absolut nicio soluţiune

cestiunei Dunărei. Ce zice 'el? Zice că se va întocmi un
regulament în conformitate. cu cele existente pînă astăzi.
“Comisiunea Dunăreană execută însă ea regulamentele? Dacă
merge după urma analogiei trecutului, am trebui să credem
că da. Tratatul de Berlin -e. ast-fel redactat, în cît el singur
amină răspunsul pînă la 1883. Tratatul de Berlin regu--

lează cestiunea Dunărei. de la Porţile-de-Fer pinăla Galaţi;
de la Galaţi însă pină la gurile Dunărei, care au importanța cea. mare; căci ele sunt poarta cea mare prin care se
mijloceşte comerțul între Occident și Orient, şi pentru din“sele

nu

numai

că s'au vărsat şiroae de

sînge,

cum

a zisD.

Lahovari, . dar se vor vărsă și de acum înainte şiroae de
sînge, pentru aceste guri, puterile. declară că se vor înţe"lege la. 1883. Dar dacă nici atunci nu se înțeleg puterile?
Cum răminem' noi? Cum să aplicăm. tratatul: de “Berlin?
„_
Care este, soluţiunea cestiunei Dunărei? Absolut nici
una. Eu, D.lor, aș fi fost de părere ca guvernul, înainte de
a se pune pe tărîmul tratativelor izolate,. să se -adreseze
Europei întregi și s'o întrebe oficial, ce are de. gind să. se
facă la 1883, căci numai de la dezlegarea cestiunei va atirnă .
şi hotărîrea noastră (aprobari parțiale). Că numai de la răspunsul' ce se va da acestei întrebări atîrnă hotărîrile noastre
ulterioare; cutez a o afirmă
Meşagiul admite ori-ce
să. ne

revină

aplicarea.

Eu

şi cred că o şi pot. dovedi..
regulament, cu condiţiunea ca
însă

nu

mă

pot

hotari

. astăzi

asupra acestui punct, şi să vă spun pentru ce:
Pe cînd țara această eră mai slabă și mai puţin în-conjurată de glorie de cît astăzi, ea se află sub scutul marei
idei a integrității imperiului Otoman. Acest principiu a fost
globul de sticlă care: apără frageda plantă” ce se numeşte
Rominia în contra vînturilor de la Nord și care ne-a permis
a creşte şi a ne întări. Cînd însă ultimul războiu a zdrobit
acest scut, ne-am proclamat, este drept, neatiîrnați; dar în
mintea tuturor cari gindeau, în instinctul tuturor 'cari simt, *
„a născut sentimentul unei nesiguranțe mai mari şi cu toții
an cerut pe. lîngă. recunoaşterea
clarării de neutralitate.

neatinării

şi

aceea a de-

:

“Am tratat despre aceasta, dâr n'am putut obține nimic.- -..
N'am

a

“lucrul nu-este cu neputinţă.

cred

indirect

mod

în

dar

direct,

mod

în

obţinut

că -.

e

- Dacă punem Dunărea sub scutul unui. areopag euro- .
.
pean, realizâm dorința stării de neutralitate. .. .
Faţă cu această idee, n'am fi oare în drept să zicem :

a
a
DI
:
astăzi ţării.
ca să.
suverane,
noastre
drepturile
din
Să jertfim unele
nu

întregi şi să

Europei

protecţiunea

obţinem

ne

aflăm

izolați faţă cu doi vecini puternici. Şi poate că cu desbrăcarea

absolut pe tărîmul unei mîndrii vă-

menţinindu-ne în mod

e

.

tămătoare.

Dacă putem

mă despart de D. Vernescu.

„Ad

europene

continuarea

Comisiunei

cu bucurie

să încredinţez

_competinţei

mai tari de cit -

'vom.fi

noastră,

de o parte de suveranitatea

obţine

pină la 1883 şi întinderea

sale pînă la Porţile-de-Fer, eu unul aş consimţi
chiar “aplicarea

Europei

regula-

mentelor (desaprobări), căci în schimbul sacrificării unei mici

părţi a suveranităţii noastre, ne-am pune sub scutul unei
declaraţiuni de neutralitate (desaprobări). Vedeţi, deci, că.

_nu

însă

Aceasta

Dunăre.

dacă

Comisiunea

pună

Europei

pasagiul 'adresei . privitor

rezervă

admiţe fără

pot

este

ideală ; nu

poate

o ţintă

europeană va mai continuă de la 1883;

la

ştiu

dar

eră de datoria guvernului, şi timpul nu e pierdut încă, să-

la
- europeană

ce se, face cu Comisiunea

această întrebare:

d

E

!

1883?

Dar să mă pun şi în ipoteza, că nu putem obținepe
Dunăre o neutralitate şi că se admite o comisiune ast-fel
„compusă. Ei bine, n'aş puteă primi nici o comisiune în care m'aş
află izolat faţă cu Austria sau cu Rusia ; n'aş primi nici o comi-

puteri s'ar află singure faţă cu noi, .

- siune în care aceste două

să vină timpul ca eu să

căci discuţiunile, dintre dînsele poate

fiu silit a le plăti. Pe lîngă aceste două puteri, cari ar aveă
de o potrivă
sunt

gata

să-i

drepturi,
dau

oa
ar trebuisă căutăm

şi preşedinţia.

comisiune “nu voiu face

Faţă

concesiunea

însă

cu

treia, tăreia
o ast-fel

de .

ce aș face-o Comisiunei

de a aplică
europene şi aş revendică sus şi tare: dreptul
ar fi .
aceasta
regulamentul pe teritoriul meu. Comisiunea
cazurile:
pentru
pentru noi ca o instanţă superioară de apel

în cari

regulamentele

riverane .

s'ar

înfrînge de regimul

a

|

din Statele
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Cred,

D.lor,

că: am ţinut ceea ce

vam

promis la în-

ceput. V'am spus adevărul, aşă cum îl văd, tără şovăire şi
: fără dres.- Inţelegeți acum pentru ce, în contra proiectului
":de adresă, ne-am mărginit a declară Majestății Sale că vom.răs*-punde ca un singur om cînd va crede de cuviinţă să facă
apel la devotamentul

nostru.

Vă rog să-l votaţi,

şi stirşesc ..

-. cum am început: în politica internaţională este periculoasă .
„_-emoţiunea populară (aplauze).
„
„A
doua zi mai vorbesc depulaţii E. Coslinessu, ]. Codrescu, Al.
„ Lahovary şi Ministrul-preşedinte L. C. Brătianu. Proiectul
minorităţii
întruneşte * voturi şi se respinge cu 77 voturi,al majorităţii
cu 64 voturi, 18 fiind contra, ,
:
.

se primește

|

| "CONVENTIUNEA

„2
m
-

DE

LA

1875

AUSTRO-UNGARIA

Şedinţa

Camerei din 2 /anuarie 7882

Deputatul M. Kogălniceanu. interpelează pe Ministrul-preşedinte .:
1. C. Brătianu asupra convenţiunei încheiată cu Austro-Ungaria, cu 7
ani înainte, sub ministerul Lascar Catargiu ; convenţiune despre care
zice că a avut consecinţe dureroase de cari ţara nu poate să scape.

_D. P. P. Carp. D-lor deputaţi, cred că intervenţiunea pe vremea cînd partidul
unui membru al -majorităţii de.
în destul în această
justifică
se
putere,
la
eră
conservator
a
discuţiune.
Critica ce onor. D. Kogălniceanu a îndreptat contra

convenţiunei încheiate cu Austro-Ungaria.reclamă un răspuns,
-şi'voiu căută să-l dâu. Critica această, făcută astăzi, nu poate
- să aibă de cît două țeluri: ea este sau o simpla. vedere
retrospectivă şi platonică asupra unei convențiuni ce nu. stă

- în discuţiune, şi atunci mărturisesc: că nu înțeleg cum onor.
.D. Kogălniceanu a putut “zice că nu voeşte să deștepre
vechişi uitate lupte; sau D. Kogălniceanua voit să pro-_beze, că răul ce-l' semnalează prin interpelarea de astăzi is„vorăşte din convenţiunea de la 1875, şi atunci D-sa comite
o nedreptate în contra. căreia mă înscriu în. falş.

Ori cum ar fi însă, voiu discută aceste două ipoteze.
Onor..D. Kogălniceanu nu a vrut să recunoască, că
eră un pas înainte în largul drepturilor politice

convenţiunea
ale

acestei

exclusiv

ţări,

faptul

şi a zis că

bravurei'

întinderea

curcanilor 'pe

drepturilor ţării

cîmpul

este

de razboiu.

'--O recunosc şi eu aceasta în limitele advărului;
curcanii pe cîmpul de războiu au lărgit drepturile
)

dacă
ţării,
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pentru

aceasta

noi îi

admirăm

şi copiii noştri

îi vor bine-

cuvintă. Să nu uităm însă că vitejia soldaţilor noştri nu se
poate desfăşură de cit în “mijlocul unor mari complicaţiuni
europene și că nu iniţiativa noastră îi poate trimite pe cîmpul
de onoare. Partidul conservator, în timp de pace, a căutat
pe calea diplomatică să redobindească o parte din drepturile noastre lăsate în păraginire. Aceasta afăcut-o şi este
nedrept

a

o

contestă,

pentru

că

curcanii

au. obținut

mai

mult, şease ani. mai tirziv. Şi cînd D. ministrude externe
de atunci a vorbit în expunerea de motive despre timpurile trecute, aceasta

este întîiu

indiferent în cauză,

şi apoi

cînd D. Kogălniceanu, cum ne aducem aminte cu toții, discutînd: convenţiunea cu Rusia, întrebuinţă ca principâl. argument

pe

Mihai-Viteazulși Ştefan-cel-Mare,

fie permis şi D-lui
„_ţiuni,

a spune

Boerescu,

că am

cu

redobiîndit

tigate de strâmoşii noştrii,

de ce să nu

ocaziunea acestei conven. întru

cît-va drepturile

ciîş-

dar uitate în timpurile înjosirei

naţionale? Convenţiunea cu Austria are
este primul act internaţional care. a fost
” romîn înaintea ruperei legăturilor ce ne
Voci. Cer ctivintul.
|
D. P. P. Carp. Acesta e un fapt

meritul acesta ; ea
încheiat de: Statul
uneau cu Poarta...
SE
ce .cred că nu se

poate. contestă.. Cind -zic act internaţional, nu "vorbesc. nici de convențiune poştală, nici de convenţiune telegrafică, cari

n'au fost nici odata clasificate între actele internaţionale politice. Acesta este un “rezultat: politic folositor, şi revendice

acest merit pentru partidul conservator. Dacă știam atunci
căpeste .6 ani complicaţiuni europene au să se ivească, cari
să ne deă și: neatiîrnarea şi coroana regală, este evident
"căsnu ne-am fi grăbitsă facem acest pas înainte, ştiind că
cu răbdare l-am face mai uşor. Dar acest argument. n'a
fost întrebuințat - atunci de nimeni, nici D: Kogălniceanu,
nici D. Brătianu” nu, ne-au povățuit să aşteptăm șease ani.
câci peste şease ani Dilor ne vor da neatîrnarea deplină.

“Şi dacă nici conservatorii n'au avut această prevedere, nici
Dv. n'ați avut-o, este o dovadă
n'a pututr,s'o aibă. . :

că nimeni
|

în

această
E

ţară

„Dar să venim la criticile de amănunre îndreptate de
D. Kogălniceanu;. şi în această privinţă, fără îndemnul D-lui

președinte al cousiliului, m'ași fi ferit dea mă întinde prea mult. :
Ințelegeți bine că discuțiunea s'ar face cu arme neegale;
căci uşor este de a atacă o putere străină, dar mai
greu.
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duce o asemenea

ei. La ce dar ne-ar
„cît la

şi fără competință. “apărătorii

noi,.fără mandat

a ne face

noastră

discreditâtea

zice:

i

.

personală.

Kogălniceanu

D.

Cînd

luptă? la nimic, de

Austria

n'are

de a-

drept

face cuta:e sau cutare lucru, şi vine un deputat.care poate

şi zice: Austria are dreptul de a face cutare
nu gindeşte așă,
este evident că. atunci interesele Austriei: |
lucru,
sau cutare
nu

ministrul

între

se.. desbat

de. externe

Contele Kalnoky,

„ministrul de externe

putatul Kogălniceanu

Stătescu

şi deputatul Carp. Sa vorbim deci de

lucruri cari cad în competinţa

noastră, şi în această privire

mă întreb:: apărat-am interesele ţării sau nu, cind
noastră,pe

“iscălitura

şi între:

ci.se desbat intre de- .

această

pus

am

că da!

convenţiune? Susţin

Şi dacă s'au făcut neajunsuri,. ele nu .pot proveni de cît de

la o :inexperienţă. pe care o: împărtășim. cu toţii. Şi cred că
dacă D. Kogălniceanu ar fi fost în locul nostru, sar fi lovit
şi D sa de dificultatea enormă de a apără o-'industrie ce
nu există încă. Nu puteam noi să.ne gîndim la tratatele
de comerţ cum se fac între Franţa şi Englitera, unde in-.

dustria, ăjunsă- la deplina ei dezvoltare, își dă eu singură
“terenul pe care trebue să se pue; nu puteam decit să ne
. aceasta
gîndim la nişte mici, începuturi,.şi întru
convenţiune.
acea
tot ce s'a putut face, încheind

fină nu puteă-fi în cestiune;. ne-am

am făcut
Industria

gîndit deci la -.sticlăria

proastă, la olărie, la hirtie, la postăvăria

mai ordinară. la

zahăr, la industria rachiului, şi asupra tuturor acestor obiecte:
|
|
am obţinut oare-care avantage.
Poate câ foloasele nu sunt de ajuns, dar aceasta numai
_
doexperienţa, poate s'o dobindeașcă. De exemplu noi am
numai
dar
sută,
la
20
de.
". bîndit pentru zahăr o protecţiune
proexperiența poate să probeze dacă acest tarif: este

tector,

că n'avem nici o fabrică

pentru

care

în ţară

să

între zane arate diferenţa 'reală a costului de producțiune
dar întîmplă...
hărul. austriac şi zahărul rominesc, şi se poate

ca, cu toț tariful urcat, protecţiunea .să

nu fie

îndestulă-

Pe de altă
toare.. Dar. acesta este oare vina convenţiunei?
văzut
oare-a
,
foloase
parte, dacă noi am obţinut oare-care

“D. Kogălniceanu
singure

părţi

o convenţiune care să asigure numar unei

foloase,

iar nu şi celei-lalte pârţi?

Nu

există,

preşedinte al
în materie de comerţ, foarte bine a zis D. ...
t,
consiliului, de cît teoria: donnant, donnan
D. Kogălniceanu - .
i,
comune
te autonomia
Intru

cît priveş
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vine .şi zice că noi, prin acea. convenţiune, am ucis autonomiea
- comunei, fiind că o împedicăm de'a. pune vre-o dare
pe obiectele importate alta de cit aceea ce se pune pe:
obiectele. similare. Apoi, D-lor, cînd o marfă străină intră.
în ţară şi la graniţă plăteşte către Stat dările la cari este
supusă, se înțelege că acea marfă se naţionalizează şi nu
se mai poate face nici o deosebire “între acea marfă şi o
„marfă indigenă, şi dacă comuna vine şi face vre-o deosebire, oare autonomia” comunei nu se loveşte aici de auto-

nomia

Statului, care singur âre-dreptul

vamale ? . Pentru comune nu
nu poate face.distincţiunea
'mune

să.o

facă.

Aceasta

.

impune. dări

-

Ma

este foarte elementar

venţiunile ; ei
articol s'a

.

de-a

există” marfă străină şi de: aceea
pe care s-au încercat unele co-

bine, ID). Kogălniceanu

ucis autonomia

|

şi se află în toate con:

zice că

comunei. .,. :

printr'acest

-

D. M. Kogălniceanu. N'am zis aceasta;
--D. P. P. Carp. Mi se pare că aţi zis cum că conven-.
ţiunea
D.

loveşte în autonomia. comunei.
a
M. Kogălniceanu. Dar nu 'în: modul cum

" D-voastră,
|

|

D. P. P.

Carp.

de D. Kogălniceanu

a

ziceţi

|

Vedeţi dar, .D-lor, că criticile ridicate

sunt, după

mine,

fâră temeiu.

_ Acum, I)-lor..este evident că putem zice, în urma experienței ce am făcut pină acum, cînd va veni termenul

rezilierei, avem

elemente

mult, mai

serioase

ca să putem

face un ce. mai bun; dar aceasta este legea eternă a pro-:
gresului, câ ceea-ce se face azi este:mai -bun de cît ceea

ce sa făcut eri. Să nu uitam
bunului

de

azi

va -aplicăşi la

ca ună din condițiuniie a mai

a fost bunul de-eri.

convențiunea

Şi

făcută de

aceasta susţin

partidul

că se

conserva-

tor la-1875.
|
”
|
a.
a
|
Prin urmare, vedeţi, .D-lor, cît eră de inutil de a se
aduce înaintea Adunării: convenţiunea încheiată la 1975,
„căci în. cazul de față n'are nimic a iace; Şi să vă spun pentru
ce: cestiunea epizootiei eră rezolvată înaintea încheerei
convenţiunei dintre: Rominia şi Austria; la 1870-s'a numit
o comisiune internațională care a făcut un cestionar de 70

puncte, la 1871

s'au luat rezoluțiunile şi sa pus Rominia

şi Rusia

într'o pozițiune

Noi am

avut

D.

Capşa.

excepțională

delegatul nostru
a

în

iață

cu cele-lalte țări.

acea comisiune;

a fost

2
pe
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In sînul acelei -comisiuni . s'au. luat. deciziuni pe cari.
nedrept le atribue D. Kogălniceanu convenţiunei în-

cheiate la 1875.

|

Prin urmare, nimic nu legitimează aducerea înaintea barci!
Adunării a convenţiunei încheiate. 'de. partidul conservator.
Intru cît priveşte cestiunea închiderei granițelor, este o
'cestiune ce trebue să se trateze între guvernul nostru şi guveraul Austriei. Şi fiind-că din răspunsul D-lui Prim-ministru

nu an uvut absolut nici o lămurire-ca să-ştim în ce stau
astăzi negociațiunile ce trebue să urmeze între ambeleState,
„de. aceea. pentru moment eu sfirşesc, căci vă spun că nu mă
pot pronunţă asupra unui lucru care n'a.fost bine „lămurit.
|
In discuţiunea care urmează, iau cuvîntul deputaţii D. Leca, M.
Kogălniceanu şi Ministrul preşedinte. La o observaţiune a deputatului
M. Kogălniceanu răspunde:
|

|

D. P. P.

„am

provocat

Carp.
eu

D-lor,

discuţiunea

sunteţi

martori cu. toţii, dacă

de astăzi astfel cum

s'a urmat,

şi pe tărimul pe care a fost pusă.
„
Eram-decis a nu luă cuvîntul în. discuţiune, cînd.-de
__odatâ:văd că se critică actele guvernului conservator. Eră.

"- o datorie de onoare pentru unii din membrii guvernului de
„atunci,

ca 'să răspundă; în puţine

cuvintela această

critică.

Sunteţi martori cu toții, că am facut-o aceasta în ter* menii

cei mai moderați.
De odată, pe cînd eu nu am. făcut de. ct a îndeplini
o datorie elementară, ' vine onor. D. Kogalniceanu şi zice
câ are o poliţă de plată faţi cu mine şi a plătit-o cu: exactitatea ce :aduce D-sa tot-de:auna în -asemenca materii. .
Voiu răspunde inainte de toate că D. Kogălniceanu, ca.

„persoană privată, a fost tot-de-auna străin de cugetările mele.
„Eu am. vorbit ca deputat

de faptele ministrului

nostru

"de Ia Paris, şi acest. drept îl revendic sus şi tare. Sunt. în
limitele
în

competinţei mele, cînd critic actele miniștrilor noştri:

străinătate:

mie

B

"

Şi de va fi persoana aceea DD. Kogălniceanu: ori altul,
îmi este indiferent. Nu cred că în ţara aceasta, afară

de “Majestatea Sa, să- fie un singur om aşă de. sus pus, încîr să. fie la adăpostul

criticelor

noastre.

«
“Această singură excepţiune a. făcut-o Constituţiunca, şi.
critiîn
vorbi
voiu
odată.nu
numai de acea persoană nici
cele mele. Şi din faptul acesta D. Kogălniceanu face o ces- |

- tiune

personală;

“zice 'că. l-am

atacat,

şi apoi

a vorbit

de

— 286 —

|

reptile, de persoanele acele. cari. 'vor veni la. minister prin
ajutorul străinilor, puindu-mă şi pe mine între acele persoane.
|
D-le IKogălniceanu, este -un lucru pe care eu îl cred,.
şi -daţi-mi voe de a susține: că. nimeni nu va fi în stare
“de a distruge cu probe "această credinţă. Cred că .în viaţa

mea

politică, dejă destul de lungă, mi-am făcut reputaţiunea

poate nu a -unui om inteligent, dar a unui om deo perfectă
onorabilitate, şi întraceastă” privinţă. primesc concurenţă şi cu bătrânii şi cu tinerii, ori-care - vor fi ei,:şi de

aceea v'aş rugă, D-le Kogălniceanu, -că pe tărimul.
să- nu alunecaţi nici odată . faţă cu persoana mea,
merg mai departe, cu. nimeni din această ţară, căci
“ţine concurenţă.
* Acum, întru cit. priveşte că m'am pronunțat

acesta
şi chiar
toţi vor
sau

nu

în cestiunea. Dunărei
înşelat ca. tot-de-auna,

'sau în aceea de 'astăzi, că m'am
îmi aduc aminte că a fost.o vreme

cind D. Iogălniceanu

a bine-voit .a-mi

da patenta.de.
om

de Stat. Nu am atribuit.atunci mare valoare acelei laude;
sâ-mi fie .permis astăzi a nu „atribui mare valoare nici
insinuaţiunilor -D-sale. -

„Cît pentru emiterea părerei mele în cutare sau cutare
cestiune, aceasta este.un lucru ce atîrnă exclusiv de apreciaţiunea mea.
tiunea Dunărei.
-am făcut a fost
în numele unui

Mi se pare însă că m'am pronunţat în ces:
şi încă destul de lămurit. Singura rezervă ce
că vorbeam în: numele meu personal, nu
partid.

In 'cestiuniea de faţă m'am: pronunţat
dinţa secretă

în Senat. Voiţi

eu sunt pentru închiderea
garia,

şi cînd

va veni

graniţelor faţă cu Rusia şi Bul-

legea

pe

care

o

voiu da. motive pentru ce susțin aceasta.
D-le

asemenea în șe-

să o repet în public? bucuros:

Kogălniceanu?

anunţă

|

Mai iau cuvintul deputaţii M, Kogălniceanu, N. Ionescu,
afacerilor

străine

Eugeniu

guvernul,.

Sunteţi satisfăcut,

Stătescu

dinţa următoare fâce o rectificare

şi “Ministrul- preşedinte,

Ministrul
iar în

şe-

D.P. P. Carp. Mi s'au pus în gură următoarele cuvinte:
Mi se pare însă câ m'am pronunţat în chestiunea Dunărei .
şi încă destul de lămurit; singura eroare ce. am fâcut, a

fost. că vorbeam în: numele meu personal, „nu în numele
unui partid. In loc de zezerză s'a zis eroare, ceea ce este
cu totul altfel.

TOCMELILE AGRICOLE
Camerei

Şedinţele

In şedinţa

din rr Februarie;

dela 10

în calitate de raportor

-

Iq şi 18 Martie 1882.

Februarie deputatul N. Constantinescu citeşte,
al comitetului

ai secţiunilor, raportul

de delegaţi

şi proiectul de lege asupra, tocmelilor agricole. In urmă citește petiţiunea
Roman, Neamţ, Suceava,
Iași, le
proprietarilor şi: agricultorilor din judeţe
otoşani, Dorohoiu, Fălciu, Covurluiu, Putna, Tutova, Bacău, Vasluiu și
Tecuciu, cari spun că circulările ministeriale privitoare la legea tocmelilor produc o mare perturbaţiune în toate interesele economice ale ţării
şi cer instituirea 'unor anchete regionale făcute.de bărbaţi competenţi
si nepărtinitori pentru studiul aprofundat şi conştiincios al chestiunei.
Deputatul Al. Lahovary recomandă, ca, înaintea: discutării proiectului
se

să

lege

discute

asupra

etițiunei. acesteia,

prezintată

de

700

de
e pentru
- proprietari mari şi mici din Moldova. Deputatul N. Dimancea
trimeterea, ei la, comisiunea de-petiţiuni, o propunere care găseșteGr.aproCobarea Adunării. In discuţiunea generală ieau cuvintul deputaţiicare tinde
zadini,

care

a favoriză

luării

în “consideraţiune

a proiectului

e contra
e pentru
pe proprietarii unei părţi a țării; I. Codrescu, care
jurisdicţiune

proiect, unindu-se cu părerea, preopinentului de a stabili o
alimach
specială pentru executarea acestei legi ; Aristide Papadopol-C
sprijineşte procare e pentru respingerea. proiectului şi A. Stolojan; care
M. Kogălniceanu,
__- viectul, In şedinţa” următoare iea cuvintul deputatul |
-“ declarind că va respinge proiectul de lege.

discursul
aus, D. BP. P. Carp. D-lor Deputaţi, aţi ascu-ltat
- onor.. preopinent care s'a pronunţat în contra luării în con:
acestei legi; aţi ascultat cuvintele unui om
a une
sideraţi
care,

“de'a

:
cu mindrie şi fiind în dreptul său, a revendicat gloria

f făcut 'multi'pentru ţăranul

romin.

o recu-

Aceasta

imputare să
noaştem cu toţii, dar, dacă am avut: atunci o
câ modul
este
făcut,
"i facem. şi avem; şi 'astă:zi: una . de

cum s'a făcut binele ţăranului

nu :aveă. caracterul

a
: nenţei, şi „aceasta pentru că o dată cu ridicare
R
to
s'a dărimat tribuna.

D:

1. Ionescu 'de la Brad.

tribună ?
D..P.
|

perma-

ţăranului
o

Dar ţăranii 'nu

vin la

DE
IN
a
i
o
P. Carp. Şi noi aceia cari am contribuit atunci
,

.
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„la căderea unui Domn care, de şi are pagini glorioase în
„viața lui, are însă şi pagina neagră a unei lovituri de Stat,
"noi

am

voit

să

revendicâm şi

să - recîştigăm

pentru.

ţară

dreptul de a apără pe ţărani, nu cu lovituri de Stat, dar
„prin o tribună liberă la care toţi. sunt admişi şi de la care .
-_toţi pot vorbi.
In această tribună, în libertatea ei, stă garanţia pentru
permanenţa operei D-lui Kogălniceanu.
Şi dacă

zic aceste cuvinte,

le zic din

cauză

de

legi-

timă apărare, fiind şi. eu unul din acei cari se numesc Februarişti ; şi n'aş vrea să se crează că noi, cari am. contribuit prin slabele noastre puteri la acest fapt, am fost.numai
"nişte ingraţi,
steă

încă

în

cari am dărimat, un

ce care

âr

â trebuit

să.

picioare.

Nu vreau să-redeschid .răni închise, dar astă-zi încă.
sunt mândru -de ce am făcut atunci 'şi vă rog.să mă scuzaţi.
„dacă, forţat fiind, am trebuit să relevez cuvintele. din exor-”
diul D-lui Kogălniceanu.
|

Vin .acum, D-lor, la :cestiunea în sine.
“Toată “lumea “se 'preocupă,:şi'cu:drept.cuvint, de starea.
ţăranului. Se preocupă, cred-eu, din două puncte de vedere:
„dintr'un -punct -de, vedere -economic 'şi 'dintr'un punct - de
vedere politic. . Punctul .de vedere economic.;este, câ bogăţia
unei “ţări 'nu atîrnă'deila cătimea unor «oameni foarte bogaţi,
ci -atirnă de la .câtimea averilor celor mici. De aceia toţi.
oamenii cari ţin la :o stare 'bună economică a țării lor şi-au.
zis: mai întiiu de toate trebue să . căutăm, ca micul pro-

„prietar, ca “micul -cultivator :să fie „prosper,
şi atunci

starea

găsi faţă. în faţă
proletari.
"Dacă

în

generală

un

şir

fara noastră

va 'fi mai

de
am

bună

de

să; -fie “fericit,
cit: dacă

.oameni bogaţi şi un
ajunge
.

la

am

şir. de

o: asemenea stare

de lucruri, dacă am găsi : :numai nişte” proprietari mari faţă
cu. proletariatul cimpean, atunci: vă asigur că: existenţa acestei ţări n'ar aveă o durată prea: lungă (aprobari) Şi de aceia.

vă zic cum că nu numai consideraţiuni economice, dar și con-

sideraţiuni politice ne îndeamnă pe noi — în'afară de prescripţiunile legii, de care voiu: vorbi mai pe urmă — ne -în
deamnă

pe

ni,

în

recunoaşte :că 'trebue

ţăranului.

D-lor;

principiu

şi întrun. mod: absolut, de.a

să ne „Preocupăm

într'o! țară

unde

mai

întiîiu de “starea

agricultura. este „singurul
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izvor de bogăţie, într'o ară ca aceia clasele muncitoare nu
se pot. împărţi de cît în două:
se pot. împărţi de cit
în exploatatori ai unei întinderi nmari de pămint şi în oameni
“cari muncesc în serviciul lor. Dacă este aşă, este în interesul nostru oare să producem un 'antagonism. între aceste
clase? ori trebue să tindem la o solidaritate a acestor două
clase? Este evident că în această privinţă, în teorie, nimeni
„nu va zice contrariul. Numai aşă putem să ne ferim 'de

| „oare: cari pericole, cari nu 'ne ameninţă încă, dar cari trebue
să fie tot-d'a-una. presinte minţii noastre. Şi noi, cu.atit |
"mai mult trebue să avem aceasta în vedera, cu cît suntem
O ţară mică şi nu putem să nie expunem la sguduiri sociale. "

O ţară mare
„menea

pbrul

ar mai puteă încă să-se expue

la ase:

experimentări.

Intr'o ţară puternică, cind după lungi frămîatări, poobosit cere în mod. absolut pace, el are în tot-d'a-una

mijlocul de a “se aruncă în braţele unui Cesar, care vine şi „dă -măcar ordinea. acolo unde domneă anarchia ; țările cele .
„mici, înconjurate

de vecini

puternici,

mingiiere de a găsi un. Cesar;
(aplause), şi de aceia,

D-lor,

nu

au

nici "această

ele. devin :prada străinului:
înainte: de

toate,. atunci cînd

s'a format Regatul, atunci ca şi D. Kogălniceanu, ca şi D.
Cozadini,

vam

zis:.-D-lor,

crearea

Regatului

ne impune

nouă ' datorii ; acum, după ce am constituit Statul Romin,.
trebue să!l: organizăm. Şi fiind-că n'am voit să zic numai
“un ce .teoretic, ci să fac şi un ce practic, am venit, şi cu

„prilejul. dezbaterei

budgetului din anul trecut şi astă-toamnă

cu prilejul 'adresei
- peritru

către tron, ain propus

organizarea

interioară

„măsuri, am

pus

cestiunea

Inainte

| de

toare

-. stirea

săteanului

nu

în

un, şir 'de

capul

mâsuri

acestui. şir

bună

să
şi

|

de

|

săteanului.

trebue
este

și,

recunoaştem
trebue

cu

cu

că

toţii,

toții să câutăm

-

" câuzele. râului.
„ Cauzele răului dupa mine. . . “discut cred intro. adu- .
nare, care recunoaşte că starea săteanului ma ajuns. încă la
idealul ce urmărim. căci dacă ziceţi D-v., că sătenii stau
bine, atunci
cu mine că

nu mai am nimic de zis; dacă însă conveniţi
este încă mult de făcut, să' mi permiteţi să spui

cari sunt -câuzele

“ merită întreaga

că săteânul

este astă zi

noastră. solicitudine.

întro

ce

stare

-*

Cauzele” sunt multiple, vi le-am arătat altădată; comună

|

rurală. nu
3265

:

-

avem; cine să. se ocupe. de interesele casnice
.

Aa

.

a

-

ale

"19"

—

rurale? Această

comunei

200. —

fiinţa atit de

necesară

necu-

este

_noscută încă în ţară la noi. Primarul la noi nu este decit
agentul administrativ, cel. din urmă. agent administrativ al.

puterei executive, ce se ocupă de tot, afară de interesele .
comunale. V'am arătat efectele ce a produs acest. sistem ;
arătat "asemenea

vam

care

„miatul

îl

dat

am

cum.

trebue

să

ţăranului

zis:

de Stat,

în sprijinul

în miinile. săteanului, şi vam

să se menţie

indivizibilitatea “pămîntului ţăranilor. .

inalienabilitatea,

V'am

.pă-

aţi văzut, a

servit de argument: puternic d-lui - Kogălniceanu

loviturei

ca

“căutăm

şi care, cum

indicat asemenea

răul ce izvorăşte „pentr

săteni

din

„libertatea. crîșmelor, şi -am pus în fine, în sarcina legei ac:
tiale a tocmeliior agricole, o parte din „nevoile în cari se:
|
|
află astă-zi țăranul.
enumărat, Se
le-am
ce
cauze
trei
cele
parte
o
la
Las
să vedem
.
şi
discutăm
să
ca
potrivit
va: găsi un timp mai
cauză,
patra
a
- întru. cît sunt sau nu 'în adevăr, şi 'vin la
" la legea

tocmelilor

agricole care este la ordinea zilei

D'intiiu 'să: ne întrebăm:

pentru ce 'o lege de tocmeli

"agricole? Care este. argumentul . serios, argumentul logic,.
argumentul juridic tot-de-odată, care a făcut pe proprietarii
cei mari a cere o lege de tocmeli: agricole excepţională,
ori specială daca voii, şi a obţine o derogare. de la ceia
„ce se “numeşte dreptul comun?. Motivele pentru câre s'a

cerut această. lege specială, eu cred că constă în aceasta,
că agricultura la noi, ca nici într'o "parte din lume, este -

„bazată

pe credit.

tirziu munca

Se dău bani. ţăranului

care vine să: facă

o

şi se aşteaptă

dreaptă

compensaţiune

avansului ce a dat proprietarul., Nici într'o. parte

nu veţi vedeă, cu rari excepţiuni,
se face în alte ţări, adică

ca

mai

din” țară

că se face la: noi ceia ce

ţăranul să. muncească

întiiu

şi pe urmă, la sfirşitul săptăminei, să vie proprietarul . să'l
plătească. Dacă ar fi aşă la noi, înţelegeţi prea. bine că
dreptul comun şi toate teoriile d-v. ar fi nu numai admisibile,

dar noi am întîmpină cu nepăsare

absolută pe acei, cari ar

veni să .ceară o lege excepţională ; „cînd însă toate „rapor-"
turile dintre proprietar şi săteari sunt bazate pe credit, şi
comun,
cînd se cere o legiuire ce deroagă de la” „dreptul
nu trebue să ne întrebăm, daca creditul -s'a mulțumit cu:
dreptul comun în alte ramuri ale legislaţiunei noastre? Sau
" făcut legi speciale, ştiţi prea bine, s'au tăcut legi speciale
pentru comerţ. Legislaţiunea tratei comerciale este alta de

09
„cit legislaţiunea unui siniet privat,

Dar

Chiar

acolo

unde,

în -afară: de“ creditul personal, sunt şi garanţii reale, aţi
văzut: că creditul a cerut tot-d'a-una. condițiuni speciale, şi
le-aţi dat atunci cînd aţi .voit-ca. creditul: să -nu dispară...
Pentru ce aţi făcut d-v. pentru. creditul fonciar o legisla:
ţiune. specială care. deroagă de la 'prescripţiunile 'cari cîr“ muesc ipotecile ordinare?. Pentru .că: ipotecile ordinare nu:

se fac de cît în limitele foarte restrânse: de
Cind însă aţi voit să vă

individ.

la individ la

la: public Și cînd.

adresaţi

„aţi voit să daţi acelor hirtii garânţii “speciale, cari - să vie -.
în folosul

debitorului,

atunci

d-v.

de îndată

aţi făcut o: lege.

“specială care derogă.: de la ceia ce se numeă înainte dreptul
_

comun. Vedeţi dar, d-lor, cum că în puterea cerinței fireşti a,
- creditului ce - face proprietarul săteanului a venit legislatorul

şi a zis: fiind-că creditul personal este mai riul, fiind-că pe
de altă parte, — şi aceasta, voiu explică-o mai pe larg cînd
voiu .veni la. dreptul comun, — fiind-că pe de altă parte:
ori-ce avere 'reală a ţăranului este scutită de la urmarire,

trebue să-se dea creditului o garanţie serioasă, ce nu o găsim
"de cît în executarea

imediată

de către: administraţie, chiar

„ înaintea hotărirei. ce s'ar da de. câtre justiţie în litigiul ce
"puteă să nască. între părţi.
un proprietar bogat, cînd
«scoate de la acela căre n'are
aceasta ca să vă arăt că era
da o lege care 'derogă, în
"comun. “Odată

legea

aceasta

Mai. uşor se poate scoate de la
el.ă tăcut abuz, de cît a se
nimic alt de cit braţul său. Vă zic .- 2
un ce legitim dea se cere şi a se privirea executărei, de la dreptul

stabilit, nu

putem

să mai negăm că

excepţională, cum s'a făcut la nioi, a avut două rele”

consecinţi; 'și vă

mărturisesc,

că

dacă am cerut reforma.

legei tocmelilor : agricole actualmente“ în vigoare, “nu am
avut 'de, cît două Îucruri în vedere: am! avut în vedere:
execuţiunea administrativă, prin: dorobanţi,. și libertatea de

“a

contracte : “agricole pe bani, pentru termene pre:

încheiă

lungite,

şi

dacă

mi

se dă

azi 0

lege

în 'care.cred-că

- aceste două puncte: se modifică în bine, de şi:
aşa cum aş. fi voit eu, 'căci'se dă termenul de.
eu: propuneam numai un. an, de şi idealul: nu
atins, constat un adevărat progres,. şi pînă cînd

nu: tocmai
doui ani şi |
'este încă :
nu va eși

din -discuţiunea luminată a Camerei o propunere mai bună,
eu nu pot opune o fine de neprimire acestui progres; şi *

„declar că

voiu luă în consideraţiune : acest proiect (aplause).

ap

i

„Pentru. «ce ani. cerut: d-le, şi. cei ca esecuţtinca. să.

|

"Mai înainte de toate cer aceasta, “pentru. că. din: cauza.

- mii mai fie în mîna: “subprefectului şi. a: dorobanţului?”,.
|

dorobanţului. legea ; 'tocmelilor. agricole” a :devenit o armă.

„politică. în. „mîna: diferitelor partide, Şi * daca: este

ceva căre.

„.-* “constitue o deosebire între o 'stare. adevărat: civilizata şi o:

-“ stare barbară este că, în ţările barbare, atitudinea i
„a unui om
„.“sale

poate

să atragă, „consecinţi rele asupra afacerilor...

civile ; “într'o “ţară . âvilizătă

“însă) starea. - materială ” a.

unui: om. este: pusă la adăpostul prigonirilor politice.
E
“Ei: „bine, în. această-.privinţă noi'suntem o ţară barbară, : E

- sii regret: că 'zic aceasta, dar. nu cred să! 'mi.conteste-cinieva” . î“ucă nu suntem . “barbari, cînd - pasiunile . n6astre politice - fac:
„-? ca .noi,.+ în ” averea noastră: „privată, „să- “fini de. multe: £ori:
„prigonit Sa
DI
„Moti: Nu 'este sal
ERAI)
D. P, P. Carp. Aud zicindu- -se. că nu este așă.Bi bine, iz

:

“-“eu:nu' “viu

absolut

cti. nici un exemplu, decit fac apel: la con-.

N știința. “D-voastră, şi permiteţi. -mi. să am .destulă:-stimă: pen:
= tru D- voastră, ca să cred că. răspunsul conștiinței D:voastre „va fi cu” mine, iar: nu: cu acela 'care. zice 'că. nu 'este.aşă,
“Acest” amestec, 'aștfel. cum :a: avut loc. la noi.-a avut
„şi-un: alt. efect pe. câre' D. „Kogălniceanu Pa “semnalat 'adli:.neaori,, a

avut: efectul. că nu: se .mai

"proprietari oneşti şi între:

SI

i:

,

po
:

„Apoi: .D.lor, ce 'rezultat poate 'aveă. -o: legiuire: care: pe:

. deo "parte introduce: în: administiaţiunea
m

face. deosebire: între:

proprietari: neoneşti.:

noastră depritideri:.

«i barbare! şi care 'pe: ide altă: “parte împedică' pe

cel drept să -

ţ7,- beneficieze. măcar .pe' terenul moral de -onestitatea lui? Nu:
!.

vorbesc” de. “pedeapsă. legală, căci. „neonestitatea . poate: işi
_-găseşte rasplata. în altă viaţă, aci:însă pe: pâmint: nu este ;: “totdeauna pedepsită. : In. lumea! aceasta. am, văzut 'adeseaori.
“oameni. neonești murind înconjurați. de: aparenţa „unei stime :

are nu, o merită (aplauze).
ie i, Dar deosebirea ce nu. o face totdeauna Codul penal. ar
a
î

irebui să: o facă. consideraţiuiea publică şi această conside. “rațiune ar trebui să fie atit de tare; încît să nu. poată. “fi

nimicită prin: faptul atitudinei . noastre politice: Intr' aceasta. a
ar sta mîngierea noastră-a acelora cari ne. silim,. a: fi: „Oneşti,
căci altfel,am desesperă de: natura -umană.
EDIRNE
Iată, D- lor, rezultatele ce a: adus legislajiunea noastră.
actuală şi eu unul am văzut cu fericire, că onor. D. „Ko... Da

i

et
i
„3.

—

208 —

.

gălniceanu a: facut dreptate - D-lui” Lascar “Catargi, cînd a
„ZIS, că. execuţiunea. cu jandarmi nu a fost propusă de D-sa pi

de alții.

Prin) urmare rc că rămân în. spiritul conservatorului
celui. mai conservator, fie el tinăr fie-el bătrin, revendi-

cînd azi ideile D.lui. Catargi de atunci, şi zicînd: nu
-. jandarmi în execuţiunea tocmelilor. agricole.:
|

a

vreau”. - ăi
|

e
Un.alt defect.care Pa avut: legea a. „fost libertatea de
: pa contractă în -bâni pe termen de 5: ani.
.
1
"Şi aci; D-lor, permiteţi- mi 'să fac „o.digresiune. Nu: veţi |
E vedea. eşind' din gura mea un: singur cuvint în contraabu.'
""'zurilor izolate cari poate s'au. facut, pentru că orcare ar fi -:.;
„. îndignaţiunea

„

mea . contra "lor,

abuzurile

cari

nu izvoresc.

din” lege, nu ău a face întru nimic: cu, discuţiunea de. faţă.
'*“Abuzul în afară

de lege

|

este totdeauna „posibil, şi dacă nu:

“I: „pedepsim, nu este ca legea este rea, ci că noi.suntem
.- răi/ noi .acei care guvernăm, şi nu trebue; să dăm legii:. !

ăspunderea acelor fapte, ci acelor. guverne cari, ştiind că ..;
„se, întîmplă asemenea lucruri. în ţară, pentru: consideraţiuni i
: “politice. nu au: voit să. lovească: răul acolo „unde Vau văzut
că. există : (ăplauze)..
E
:
„ Vorbesc; D- lor, numai de. viciuirile. cari deturg din lege,
- şi cauza acestor

se. dă

viciuri

izvorite : din

lege

este

de a contractă în bâni pe termen de-5

Şi aci, D-lor,

find că :sa vorbit

"Valachia, -recunosc "cun "că abuzurile

facultatea

ce

ani.

.- m

aa

de ' Moldova şi de.“

afară

de lege; au avut

i

: loc şi-în: Valachia, şi ' în “Moldova, şi : nu, avem “Statistică
e
exactă: ca. să ştim, unde au fost acele abuzuri mai numeroase, .
IN
în. Valachia sau în;:Moldova?:
|
sa
Dar în "Moldova! legea cum există, dă. posibilitate dea
"face: „abuzuri.. mai - numeroase, decit în 'Valachia, şi aceasta.

„pentru 'un
pentru

simplu cuvînt.

'pămiat

pe 5

ani,

Cind
dăm

facem o. tocmeală: agricolă
ţăranului

pămînt

pe

5 ani şi -.

“el se obligă să "mi dea. munca, sau o parte din'recoltă pe:
_.““Aecare an; munca făcută: de dinsul. găseşte plata ei coresSta punzătoare în- pămintul care ”] .dau,. şi atunci 'mi este. mie

” „indiferent, dacă s'a. sporit preţul ; muncei, sau nu, căci sporul:
”: prețului
“rului

pe.

nu

vine .nici odată

în valoarea

care. nimeni,

„mint,

poate . să

i pot. răspunde,

de cît'ca' o consecinţă a spo-.

pămîntului.” Aceasta este o lege economică:

nu- o va - contestă.
se. „sporească

«dar,

Şi 'cînd "i dau eu. pă.

preţul. muncei

sau -nu, căci eu

preţul muncei so fi Sporit, dar Și

-

preţul pămîntului care lam. dat a sporit»; cînd însă seface
,ul
. raport
învoială în bani, dacă ea ar fi-pe scurt termen
că
pentru
egal,
moi
înregulă
“între preţ şi muncă sar.
co-:
preţul
lui
ţăranu
dea
este obligat să
atunci proprietarul
pe care o face; cînd însă se face
munca
cu.
zător
respun
învoiala pe' cinci ani,în Moldova cel puţin proprietarul nu.
"dă ţăranului banii cuveniţi lui pentru munca pe fiecare an,
ci toţi . banii înainte pe 5 ani şi atunci iată cum se stabiDa
a
vorba de munca: pe, pămint,-proprietarul dă

leşte raportul:
Cind este

„ţăranului în anul întiiu pămînt, drept preţul muncei, etc,
: dar cînd este vorba de invoeli pe: bani, atunci proprietarul:
“dă ţăranului de exemplu 11 lei drept preţul. muncei de un
"“pogon, anul “al. doilea "i dă ro lei, anul al treilea9 lei,
anu! al patrulea 8 lei și aşă mai înainte, în cît:în al cinde preț pe munca
cilea an săteanul nu ia de cît jumătate
a
p
i
„ce face...

Se vedecă .nu ai cunoscut cum

.D. M.-Kogălniceânu;

'se fac. învoelile.

_D.P.P. Cam. Ei,
numai o învoială, ci dm
şi dacă aţi-putut spune

ce se

petrece

a

e

D-le Kogălnicene,;.nu am văzut
văzut sute de. asemenea învoeli,
onor. D. Maniu că nu ştie ceea

în Moldova,

eu cred că ştiu, şi sunt.

apoi

?
chiar: dator 'a şti ceea ce, se face în Moldova.
Eu însă, D lor, nu pot: acuză pe. nimeni, căci precum
nu

pot spune

câ

un

comerciant

care

dă

'şi

banii înainte

şi

"şi ia” dobinda . este neonest, ..tot asemenea .nu 'voiu: spune,
că un proprietar care dă banii săi pentru muncă pe 5 ani

înainte şi. 'şi trage dobinda,
cari nu o fac,

care "| putem
nimeni. -

dar aceasta

este neonest,

este

Sunt proprietari.

un caz de sfagniolism

admiră, dar pe care nuw'l putem cere
i
o
|

pe

de la
Si

Aşă fiind, D lor, se vede că abuzurile nu isvorasc din

onestitate sau neonestitate, ci abuzurile izvorăsc din lege,
a
prin vrmare legea trebue reformată. ..
s, se dau bani înainte pe
. cînd.
___ Un alt efect dezastro
-

mai mulţi ani, este că săteanul. în “genere ”i cheltueşte
îndată şi, cind în cursul celor cinci ani, pe cari munca

„este dejă

de
lui

angajată, mai are vre-o nevoe, el e forţat să aibă

mai.
recurs tot la creditorul lui cel vechiu. Atunci.el nu
este în starea de libertate în care se află cînd a făcut primul

său

contract, fiind obligat a

aveă

recurs

la o anume

-

25
persoană, trebue să “treacă prin

i
asprele

condițiuni, ce “i die-

tează aceasta, şi să nu uitâm' că_oamenii

nu sunt îngeri şi

că unde chiar legea ușurează abuzul, el are de sigur loc.
Cer deci reforma ei în privirea aceasta. S'a zis că tratăm

„despre

tocmelile

agricole

fără

să luăm şi pârerea săteni-

lor. Părerea lor-a spus-o D. Codrescui eri; D:sa v'a citit
cuvintele unui sătean care zicea în Adunare: «D-lor,: nu.

permiteţi

să se. facă tocmeli agricole în bani pe mai mult

de cit pe un an».
D. N. 1. Constantinescu. D-le Carp, mă ertaţi că vă.
întrerup. Aveţi aci, la dosarul afacerei; de la un. „judeţ în-

_treg toate comunele

consultate, şi aceste opiniuni le putem .

_pune în faţa Adunărei.

DB.
săteni,

-care

|

BP. Carp. Fără a aveă nevoe de a coâsultă | pe -:

lucrul, este natural

nu a alergat

nici

şi clar, şi cînd

vedeţi

că' un om

odată după . popularitate, care "şi-a

„făcut toate reputaţiunile, afară de aceea de a fi un omliberal, cu toate acestea vine şi vă. zice, cera ce vă zic de:

săteni; simplu

acest fapt ar fi de ajuns ca să dovedească

pînă, unde

a ajuns

răul, şi cum

_o oră mai

înainte.

Legea propusă

“anilor

şi 'suprimă

sîntem

pe jandarm,

datori

a-l stîrpi cu

care limitează numărul - -

este -deci- un

pas

înainte,

* pe care eu "| voiu face împreună cu-D- voastiă.
|

„Dacă, lăsînd la o parte pe
fecţi, D-voastră credeţi că puteţi
puse, o. executare mai bună, fie
-ori în “alt. mod, eu primesc; dar
că nu pot primi dreptul comun:

jandarmi şi pe sub-preda, afară de măsurile procum a propus D. Codrescu,
aci e locul d'a vă spune
V'am. spus pentru ce s'au

„făcut derogări. de la dreptul comun, 'Vam spus pentru. ce sub

toate “punctele

de

privire,

şi al interesului

material, şi

"al principiilor de drept, erau justificate cerinţele acelora
'cari cereau executare excepţională.
Dar în contra dreptului comun am şi o autoritate, pe
D. Kogălniceanu.
.
D.A. Stolojan. Sa schimbat boerul! (mare ilaritate),
|

-D, P. P. Carp. D-lor, nu am la îndămină /Monzfora/
din 1872 ca să:va dau citire un, pasagiu, Acolo; dacă nu
mă înşel, există următoarea frază, Dreptul ccomun este ruina
i
ţăranului.

D. N. Dimaneea. Aşa este!
D. P. P. Carp. Dreptul comun este ruina ţăranului. Dacă

“voiţi dreptul

comun,

atunci

D-v.

trebue, să _permiteţi şi

.

E
executarea ast-fel
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dreptul. comin. Dacă: voiţi

cum o vreă

dreptul comun, atunci trebue să abrogaţi, legislaţiunea aceea
care zice: Se. scutește pămîntul de. urmărire..

,
Voci. Ala!
e
Voci. Aşa este (sgomoi). !
zice că-nu se scutesc
comun
Dreptul
Carp.
D. P. P.
necesarii pentru
absolut
-sunt
cari
acelea
de cît lucrurile
sau profesiunei,
meseriei.
îmbrăcăminte, traiu şi exercițiul
D-v.

este

nu

Pămintul

absolut

nau. pămint... şi

aibă

care să nu

aţi lăsat ţărani,

Atunci .dacă

cu

acestea

toate

(întreruperi).

pămînt

sunt. ţărani

cum.că

D-v. admiteţi,

subveni

pot

însişi

este: că

; dovadă

necesari

la

cari:

existenţa

lor, pămîntul nu intră în.acea categorie de lucruri pe; cari
dreptul comun le scuteşte de. urmărire. Aceasta este atit

de adevărat în cît acest drept comun a fost aplicat în alte
ţări, d. ex. în Bucovina, şi ştiţi ce a produs

dreptul comun!

Deposedarea ţăranului (întreruperi). .
- D-lor, cestiunea este: prea importantă şi vă rog să nu mă întrerupeţi. Va să zică D-voastră-nu voiţi dreptul. comun
așa cum se înţelege el în principiu, ci voiţi dreptul .comun
așa cum este, el în legiuirile
dreptul

comun,

menţineţi

noastre, adică cu toate 'că daţi

şi scutirile de

urmărire. .

O voce. Te mai îndoeşti.
D. P. P. Carp. Atunci ce vă rămîne? Nu vă rămîne
absolut nimic, de cît să-l executaţi şi să-l forţaţi să muncească,

cum s'a

făcut în Bucovina,

cu.- jandarmi

şi

batalioane de

soldaţi ; iată care este rezultatul dreptului comun ce'l cereţi
(protestări, întreruperi).
.
Dar mai este un alt; considerent; eu: admit cu Dv.
|
cum

că n'am

dreptate

în

ceea

ce

vă spun,

cum. că, nici în-

terpretarea mea a dreptului comun nu este exactă. cum *
că nici exemplele ce v'am arătat din alte ţări -nu sunt hotăritoare

în

materie. Dar

este în contra

argument şi mai puternic şi acela

dreptului. comun un

este, că nici un

legiui:

tor. cu minte: nu procedează în mod: violent şi radical la
o reformă, atunci cînd are a face cu: deprinderi înrădăci-

nate,

cari au devenit
Cînd

diată va
arătat

câ a doua natură.

veţi. veni D-v.

cu dreptul

comun,

consecinţa. ime-

fi că tăiaţi creditul. ce *l are ţăranul. astăzi. V'am

însă

cum

că pe

credit

este

bazată

întreaga

agricul-

tură a noastră; şi D-voastră, într'o singură zi, cu o trăsătură de condeiu, ziceți, ca ceea ce s'a
N

făcut. în ţara : această

097
"de 40

ani necontenit, să se modifice

ca prin minune

fără.

să ţineţi seamă .de greutăţile şi nevoile la: care expuneţi.
pe sătean şi aceasta pentru ce? Pentru ca să aveţi satis-.
" tacţiunea de a face. o. frază Irumoasă în: aparență, care în .
.reâlitate însă se va traduce în lacrămi ale sătenilor (aplauze).

Da, D-lor, cînd combat.cu atita înverșunare
comun, aceasta nu va să zică că dreptul comun
"idealul meu (aplauze, ilaritate).
Dar

aceasta

va.să

zică că eu

voesce

treptat

dreptul:
nu este
să

ajun.

gem acolo, eu voesc încet, încet să împingem pe proprietari
şi săteni la transformarea modului de cultură la noi în ţară:
şi transformările agricole nu se fac prin revoluţiuni, ca acelea
ce vaiţi să faceţi Da. astăzi.
Veţi ajunge la dreptul comun, știți când?, Cînd agricultura se va face în. Valachia prin mijlocul unei asociaţiuni
- între ţăran şi proprietar, şi cînd această asociaţiune, în care
stă viitorul agriculturei. dincoace. de “Milcov, se va fi lăţit,
cîud încercările ce fac unii proprietari de aici vor deveni
generale, şi cînd pe de altă parte ne vom. deprinde în

Moldova a plăti
vorbiţi

.

să'mi

cînd

munca în momentul

de. dreptul "comun,

căci

se face. Atunci.
el e

atunci

numai

Sia
posibil, numai atunci .el e bine- făcător,
ajungem
să
putem
comun
dreptul
prin
Numai
O voce.
acoio.
D..P. P. Carp. Legea care se prezintă astăzi face ea
pas - în sensul

vre-un

acestei idei? Cred

ducerea de la 5 anilaunan
este

un

pas

înainte.

care.

că da.-Cred

că. re-

a tocmelilor agricole. pe bani

permite

noi

deprin-

între

deprin-

încercâm
:
-să.

deri, fără ca să. provocăm o rupere
derile de ieri şi cele de miine, -.

violentă

D.lor, în noua noastră organizare şi în reformele noastre :

- am comis marea greşeală de a nu înțelege adincul adevăr,
că nici' o reformă nu este roditoare de cît cînd e o'conîntrotinuare a trecutului, și dacă noi în loc de a veni să

“- ducem în' ţara noastră toate
fără să. studiâm nici trecutul
nici moravurile noastre, „am
tăţim starea de mai înainte,

reformele ce le găsiam "aiurea
nostru, nici caracterul nostru,
fi căutat treptat, să imbunăvă asigur că nivelul civiliza:

ţiunei noastre, ar fi mai sus, vă asigur că din punctul

"vedere
cît unde

moral

şi. material

suntem, „astăzi. . |

am fi ajuns: mult. mai departe
-

0 voce. “Treptat, o să vie Ta regulament.

de.
de
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D. p. P. Carp. Prin urmare, dacă în sensul acestor
idei legea ce ni se "propune mijloceşte o transiţiune între

“starea actuală. şi țelul final, care este pentru Valahia asociaţiunea..şi pentru' Moldova plata peşin a muncei, cu: mă
„ pronunţ 'pentru luarea ei în consideraţiune şi'mi rezerv numai dreptul de a face: la articole: observaţiunile mele, căci
„nici nu mă împac cu toate amânuntele ei.
:
Un

ultim

cuvînt şi am.terminat. Legea aceasta nu eră

o lege de partid; ar fi trebuit să fie o lege la care şi majoritate şi minoritate, .şi conservatori şi- “liberali; să conlucreze,

Dacă

era

nevoe de

reformă,

nu eră

nici un: guvern,

fie el conservator, fie el liberal, în drept. să caute a împedeca răul înainte. de-a veni cu legea, căci toate chestiunile
acestea pe cari eu le cred naţionale, nu se pot deslega „de
cit prin o comună înţelegere.
|
nistru

Ei: bine, aci fac o acuzare guvernului. Când D-Il ai
de interne de atuncea a venit cu circulări, să intro-

“ducă în mod unilateral o reformă de. atita importanţă...
(desaprobări; a! al) unilateral, o reformă de atita importanţă,

cred că-a

făcut o chestiune

de partid şi că a făcut

un rău imens legii şi reformei însuşi ce voia să propue.
D. 0. A. Rosetti. Cum unilateral? . Explică ecuvintul
acesta, ca să'l înțeleg şi sa pot răspunde..
E
D.. A. Dahovary.

D. C.A. Rosetti.
domn, am întrebat pe
D. A; Lahovary.
D. C. A. Rosetti.
tropia .DD-tale (aplauze,

Arbitrar,

E

Nu te-am întrebat pe D. ta, onorâbi
D-l Carp.
Fac traducere pentru Cameră.
N'am ştiut că Di Carp e sub. epiilaritate),

.D. P..P. Carp. In mod unilateral însemnează

că înainte

de a se face reforma pe calea legală aţi încercat. s'o faceţi
pe

calea

administrativă.

Administraţiunea

însă,

într'un

stat

constituţional, nu «e faptul tuturor partidelor, ci faptul par- . tidului la "putere; şi cînd JD-voastră .prin circulări, cari poate
au isvorit din bune intenţiuni, ” aţi pus această reformă în:
mînele unor oameni cari nu aveau. nici - inima, nici inteli- .
genţa D-voastră..
i
D. C.A. Rosetti. Bine- -voiţi a citi circulările, ca să:
le cunoască Cumera, şi să judece pe ministrul acela.
D. P. P. Carp. Nu dau în judecată, căci n'am putere.
D.

acuză

C. A.

numai

Rosetti.

cu

vorba;

In

judecata

arată

fapte,

Camerei

ca

am

zis.

Nu

să judece: colegii
1

noştri ; arată

circulara;

căci

hu

e demn

de D.ta, de un om

onorabil ca. D-ta, a acuză fără a aduce şi probe...
D.P.P.
vorbi .
DB.

Carp. Dacă

mă

întrerupeţi

C. A. Rosetti, Circulara,

continuu, nu pot:
|

onorabile.

Domn,

(Aplauze, ilaritate).

arat-o.

:

|

:.D. P. P.: Carp. Ei bine, este 'o "circulară care zice
prefecţilor de a invită pe primari a nu.mai întări contracte
pentru lucrări agricole. pe un. termen .nai lung. de un an.

-D.

0. A. Rosetti. Nu ai citit D-ta ceea ce spui acum;

ţi s'a spus. Cînd vorbeşti: de la D-ta, eşti corect; cînd vor„beşti după ceea ce ţi. șopteşte din „ala. „parte, nu eşti co-

rect (aplauze).
O voce.

Epitropul

(laritate).

D. C. A. Rosetti. Acum înţeleg de ceDi Lahovari N
|
(aplauze).
întrerupt
te-a
ase:
în
discută
a
de
D.lor,
greu,
Este
D. P. P. Carp.
.

menea condițiuni. " Ori-care ar fi antagoniziinul dintre stînga
şi dreapta. cred că D-l Rosetti, prin poziţiunea sa, prin
“ wrsta D-sale, prin trecutul sau are. drept la respectul nos-

obligat să-i primesc întreruperile, Dar dacă voiţi

tru şi sunt
serios

să

ca în toate parlamentele,

continuăm. „discuţiunea

35
în destul, dar te rog

atunci“ permiteţi să: mi slirşesc, ideia..
D. 0. A Rosetti, Te respectez
să citeşti. circulara.

“D. P. P. Carp. Inainte de a cere să citesc cu circu-.
lările, ar fi trebuit, D-le Rosetti, să “cei de 'la acei către
cari le-ai adresat, să le citească;

ar fi trebuit să cereţi

ca

prefecţii să le înţeleagă. Prefecţii au Venit în ţară cu acele

circulări, au

mers

din

comună

în

comună

ȘI au. Zis

prima:

rilor să nu. întărească contracte pentru munci agricole pe
mai. mult de un an. Apelez la toţi proprietarii din Moldova.
O repet, a-ţi putut fi 'insuflat de cele mai bune. intenţiuni,
dar. aţi. încredinţat lucrul în mînile unor oamenii ce nu v'au
a
priceput nici inima, nici intenţiunile, Purtarea pretecţilor

produs, atmosfera“ de nelinişte şi de îngrijire ce a provocat

întrunirea

proprietarilor de la Iași, la

“ toate partidele.

care

au

luat

parte

Gr. Cozadini şi D-l M.

Acolo erau şi D-l

Gane şi mulţi alții, ce nu sunt conservători.
“Eu dintr'aceste n'am 'voit să trag altă concluziune

“câ că reformele

cele.mari, cînd

nu

se fac pe calea

„revoluțiuni violente, trebue; să se facă- pe

calea

unei

de;

unei
înţeN

.

legeri comune, precum s'a făcut cu, prilegiul Constituţiunei
noastre. : Am -condamnat. la început reformele: făcute prin

--

„“ mijlocul loviturilor:de Stat, le condamn şi pe :calea revo-

” luţionară, pentru că nimeni nu poate -garantă că reformele”
făcute in asemenea condiţuni sunt
trainice. Să; facem, deci
„reformă aici

unde

este adunată

ţara legală

şi aşă îmiînţe:

leg rolul de conservator. Conservatorii, dacă vor să:însem- neze ceva în .această: ţara, trebuie. să fie cei. dintii. a: se”
pune în capul tutulor. reformelor folositoare ;: dacă: vor să.
nu aibă numai pentru dinşii o leacă
de talent şi de ştiinţă,

dacă vor să aibă şi înriurire politică,ei trebuie să dove:

_- dească;

“o

că nici: un. progres

nevoea. ţării.nu-i

Ş

serios nu. le ie străin

lasă .nepăsători.:

şi că nici

e

„Deputatul G. Vernescu combate părerile

e

e

dâputațului P, P. Carp și

declară:că e contra, proiectului. In” şedinţa de la 12 Februarie deputatul
„_G, A. Rosetţi.se apără de acuzările ce.i sau adus şi propune „ca ime„diat după luarea, in consideraţie a proiectului de lege, Camera-să aleagă
- 0 comisiune

compusă

din

21 membri,

cari
- împreună

cu: comitetul

de- . -

” legaţilor şi în termen de 8 zile' cel mult, să studitze amendamentele ce
ze vor propune'şi rezuliatul să'l'supună, deliberării-onor. Camere“. In- .
-. chiderea discuţiunei, combătută de depulatul Al. Lahovary,. care: vrea .
* *"să răspundă

rechizitoriului

făcut:de

deputatulC. A.

Rosetti;

se decide

„cu 68 bile albe .contra a 40. bile negre. Luarea in consideraţie a proiec“tului de lege se votează:cu 86 bile âlbe contra a 31 bile negre. In co-.-:
misiunea însărcinată cu. studierea amendamentelor ce se vor propune
să. aleg deputaţii A.-Teriachiu, A. Stolojanu, P. Aurelian, G... Vernescu; .- |
M. Rogâlniceanu, D. Rosetti-Teţcanu, M. Burileanu, C. Teleman, P. Buescu,

Remus Opreanu,

“ ruzi, .D. Schileru,

“teanu

N. Fieva, 1. Robezcu, 'P. Cazimir, Al. Lahovary, D: Mo-

și D. Lecca.

N. Nicorescu,

| Discuţiunea asupra
"se continuă în ședința de
sistă asupra

P.

0

P.

Carp,

Gr.

Cozadini,

N.:R.

Locus-

o

--

roieclului de lege pentru: toemelilg. agricole
la 14. Martie. Deputatul 1. Marghiloman. in-

inconvenientelor

dreptului

comun.

.

.

::.

îi:

i

“D. P..P. Carp. D-lor, în discuţiunea generală am avut |.

onoarea

de-a

vă supune

motivele

ce :ne-au: făcut: să cerem...

o lepislaţiune specială. sau excepţională;:cum: veţi voi: să 0
numiţi.

Nu

revin

asupra

lor. şi. astăzi: mă

voiu încercă“ nu:

„maia combate. o teorie care vrea să se substitue regimului *
: ce voim să inaugurăm prin legea -actuală. și .carea! luat
titlul

de sistemul

dreptului

comuri..

e

Acest “sistem se pune. de toți acei cari. Pau : susţinut .
„pină acum pe un tărim cam idealși nu ţine îndeştul seamă

de realitate, şi de aceea. şi d. Blaremberg, împins: de 'lo-gica unor premise ideale, a început prin a revendicădreptul
„comun în numele libertăţii, . egalităţii, fraternității, aruncînd majorităţii. acuzarea că ar. rene
: gă
aceste mari “prin-:!
>».

1

„cipii. Nu este; treaba mea: “dea apără “majoritatea ; se vor .. găsi în. sînul 'ei ăpărători “destui. Dar trebue să: vorbesc în „numele acelora :“cari. de şi repudiînd firma de. liberali, cred
luptîndu'se în contra - dreptului. comun - în materie de.
“ozmel agricol&; sunt apărătorii cei mai călduroşi ai unei ..

adevărate: libertăţi. Voiu: lăsă . la o parte; egalitatea 'şi fra--

'ternitatea ; nu: ele sunt astăzi. “obiectul preocupaţiunei. inele.
Dar. să: vorbim. de libertate“ şi. să vedem ce: fel de libertate”.
„voiţi.. să: inauguraţi cu' dreptul” comun.
:
Ce: xeste” libertatea, d-lor? Este'ea oare - facultatea ab-:
“ solută. de. a face ce voim?, Eu cred că nu; şi 'în practică,

"teoria libertăţi nu. poate - găsi "aplicarea să: de.
„ad

mărginiţi

cit. atunci.

pe: cel: tare, “cînd. îl împiedicaţi. de-a'se servi ;

-de o absolută: libertate. . Trebue să ne. probaţi“că 'nu

am i

-.luat apărarea celui 'slab în contra celui -tare, trebue . să ne.
„„prebasi că 'nu lăsaţi! pe. cel: slab desarmat. faţa cu cel tare:
şi numai atuncea ne veţi: convinge: că .aţi formulat un prin- „i

“cipiu 'ce .se sprijină pe temeiuri” de “o înalta: "moralitate. po.
Sa

=

“litica (aplauze).

a

Ma

- Arinvocă însă. 'o'" libertate; - care vine numai: în fa."
voarea celui. tare şi:a. crede că suntem apărătorii: unui: mare E :

pa

“principiu, este o. stranie: iluziune; “Stiu că -nu sunteți: singu: ....Di

“rele victime ale unor. asemenea. iluziuni ;-ea..se.„produce. În.
-. multe” pârţi ale „vieţei: popoarelor. “Luaţi. de ex:

teoria. li...

""berului schimb. Şi-ea: își dă aerul: unui principiu: liberal. Cati
- “sunt însă .ţările.ce îl: invoăcă?. Ţările acelea cari au mono:

„polul: industriei. „Lor : le - place libertatea,- pentru că liber...
tătea „este, numai -o armă în mina':lor în contra celor: slabi. :-Dar pentru: că ne. explică iluziunile d- voastră,
„să ne supunem. “lor 2::De: sigur că nu. Şi cînd va
"cu noi Într'o poziţiune: atit de superioară, cînd
:, d-voastră,. :cu dreptul” comun, sunteţi apărătorii
câ: noi o: 'sugrumam,: ar fi. trebuit - să ne arătaţi

oare trebue
puneţi faţă.
ne ziceţi că
libertăţei şi
cum-apăraţi -...:.

-pe cel. slab. în; contra celui” tare. Aceasta. m'aţi făcut-o. Din.”

“contră, mă: fac. eu “forte ! să vă: probez,

că, . cerînd. dreptul.

Să

comun, cereţi libertatea: absolută pentru. cel tare şi aservirea:
„pentru . cel slab, în cît teoria d.voaștră “se poate caracte-. . :
“viză: cu: puţinele. cuvinte „edrepinl COMUN;2; Jaful CONIIL5

(n

|
a
RR „treruperi)
mele,
ntele
argunie
cu
+
“probă
a
"Mi-.veţi.ppermite, dulor,
.
N

-

a

iar. nu cu „întreruperile . “d:voastră,. justeţa - axiomului ce am -.
s
„pus înainte. „Onor.: di Blaremberg, a. revendicat pentru, sine
îi

Ă

0

nu “talentul, dar logică; 'eu cred că eră intro adincă eroare; ;
tocmai” contrariul

de faţă

are - loc; îi recunosc. talentul, 'dar în cazul

îi contest. logica. (ilaritate; “ conversaţiuni)..

aceasta, cred că zic'un
căci aţi, auzit un discurs

de sigur nu a convins
| dar

/icînd

lucru ce este în simţul. tuturor,
care de sigur v'a plăcut; dar care

pe nimâni; aţi recunoscut talentul,

n'aţi -putut descoperi- logica, -.

*

a

D-lor, sunt două soiuri de logică..
A
D. 1. Ionescu. A!.eu gindeam că este numai una.
D.P.P. Carp. Este logica acea care pune: în concordanţă o. idee 'cu. altă idee, şi logica. acea care pune
în concordanţă
meșşte

o idee

cti realitatea;. prima logică

dialectică, şi pe. aceasta poatea

avuto_onor.

se

au:

d. Bla-,,

remberg ; logica însă care reese din concordanța între idee
” şi. realitate, pe aceasta n'a avut:o.:D-sa, după cea terminat:
cu. libertatea, „egalitatea şi fraternitatea, „vă îndeamnă să
primiţi dreptul comun şi, pentru a vă convinge, vă pune
înainte codul. rural. din Francia, v'a . citit - lungi. - paragrafe
din acel cod, ca să probeze, .că -atuncea cînd s'au cîştigat
pentru omenirea întreagă acele principii. măreţe din. cari.
se hrănesc

societăţile moderne,

a edictă. libertatea

Francezii

au

absolută a invoelilor. “A

şi cum a fâcut Francia aceâsta, — a făcut'o
revoluţiuni

teribile, care a . răsturnat în

început prin _uvitat însă

cînd.

|

în 'mijlocul unei

24'ore

o stare: de

lucruri ce există de lungi secole şi a făcuto prin şiroae
de sînge, prin ună din cele” mai violente sguduiri. sociale ce cunoaşte

istoria. Noi

nu am procedat

însă,

d-lui însuşi a

ast-fel.. La noi,

revoluţiunea

recunoscut” o,

socială s'a

„tăcut fără singe, fâră sguduiri, pentru că noi, ca oameni cu
minte, am voit o transformare treptată. Şi veţi. vedeă, d-lor,
că. şi legea de faţă este un pas înainte în această transformare: “înceată ce am realizat, voind tot odată a evită ori-ce.

sguduire, Şi dacă merg prea. departe întrebuinţind cuvîntul de cuminte, veţi recunoaşte cu mine, că cel puţin un instinct
sigur ne-a făcut să ne ferim: de comoţiuni,. ce numai -un :
popor puternic îşi : “poate permite.
Ai
Intiiu deci, nouă revoluţiunile radicale. nu ne sunt permise; al. doilea, oare starea de lucruri din- Francia este iden- .
tică cu 'acea de la noi? Cind veniţi cu un cod rural:dintr”o ţară unde învoeli: agricole bazate pe : avansuri. de bani nu
există şi cercţi -să']. “aplicăm la o ţară unde plăţile se fac
cu mult înaintea muncei, „poate, zic, să-existe între ideile

„d-lui Blaremberg o. concordanţă. aparentă, dar între ideile
d-sale şi realitate. nu există absolut nici o legătură, nici
„o logică..
“Dar să venim -acum la acea realitate, să vedem întîiu

dacă dreptul comun e posibil, al doilea dacă este folositor
pentru sătean şi pentru, proprietar, şi dacă vă voiu probă
că nu este folositor nici pentru unul nici pentru altul şi că
nici nu e posibil, v'aş întrebă: în virtutea cărui interes real
revendicaţi dreptul comun? ŞI-I. revendicaţi 'dindu-vă aerul
a fi apostolii unui mare principiu salvator, şi arătindu-ne.
pe noi ca pe nişte oameni cu idei: meschine şi. cu.o inimă

mică ce nu se poate încilzi la: razele unor simțiri nobile.
Ce este dreptul comun? Este-el o panacee universală? Mi
se pare

că el nu' este alt-ceva de

cît codul Napoleon, daca ..

_

i

nu mă înşel (întreruperi). .

e:
Voci. Aşa, aşal. .
„D. P. P. Carp. Şi dreptul comun în Francia este alta.
de cit dreptul comun din Anglia, şi acesta este alta de

cit dreptul comun

din Germania,

daci nu mă

înşel (între-

ruperi), şi fac apel întru aceasta la legiştii învăţaţi din această
Adunare. Va să zică dreptul comun este un ce care nu
este bazat pe principii atît de generale, pe principii atit de abse-

lute, cum este de exemplu. dreptul natural, în cir să zicem
cu toţii, că dreptul comun reprezintă pentru noi o idee care: .

trebue să se aplice la toate stările de lucruri şi în toate"
ţările, şi. că ţările cari nu au dreptul: comun,. cum este dreptul”

nostru civil, sunt înapoiate încă pe calea civilizaţiunei ; eu.
.cred..că aceasta nu se poate susține.

“Prin urmare, D-lor, se cere. ca învoelile agricole să.
„fie supuse prescripţiunilor astă-zi existente în Codul nostru
“civil; căci nu ni s'a vorbit de reformarea acestui Cod;
zis, este diept, că legea specială ce o prezintăm .este rea,
dar. nu s'a zis că. codul nostru. irebue, modiieat înttu cit.

- priveşte materia . cu care 'ne ocupăm, ci: pur şi simplu în
numele libertăţii |învoielilor se “reclamă aplicarea codului civil
:
la raporturile dintre proprietar şi „sătean.
Codul lui Napoleon lasă libertatea învoelilor. între. părţi.
dar să nu 'perdeţi “din vedere că acel

Așa este,

Cod.

nu lasă într'un mod: absolut această libertate, nu o lasă de
cit. numai acelui care ştie a scrie şi a citi, căci Codul nos-,,
tru

-de

ca

recunoaște

civil:

nu

acela

care

nu ştie

să

. autentică. o

iscalească

învoeală

de . cît

facută .

numai. cînd,

304
el se va

duce

la

tribunal -şi

năturei sale. făcută: prin
domnilor?
Voci. Aşa este.
D. P. P. Carp.

=
va

punere

cere

autentificarea

de. deget. Asa

este

sem

oare

:
Recunoaşteţi. şi

D-voastră

că Codul

nostru civil lasă libertate invoelilor, dar pune piedici „acelui
care nu ştie a scrie.
D.N. Blaremberg. Apoi aceasta este o garanţie şi
mai mult.
«
D.P.

PP. "Carp.

Nu

discut. aceasta,

domnule Blirem-

berg: eu vă am spus cum. este Codul nostru civil;
|
Aşa fiind, Domnilor, atunci ţăranul care va veni să se
-învoească

cu mine,

îi, voiu: spune: 'foarte

bine,. dar

pentru

„că nu ştii să scrii, trebue să mergi la tribunal.
Prin urmăre, toate învoelile agricole din ţară, conform”
Codului. civil, trebue să meargă la. tribunal pentru ca să
„poată fi valabile,
Vă

întreb, un. asemenea

lucru este el cu putinţă ? Nu

este; prin. urmare de la început ne: isbim

la facerea con-

tractelor de o dificultate imensă, ce zădărniceşte facultatea
ce dă: dreptul comun : sateanului de-a face contractele agri-

cole, şi sunteţi obligaţi cu derogarea de la dreptul. comun,

să creaţi

o: instanță

judecatoreasca

mai

apropiată de justi-

țiabili de cit acele de astăzi.
Va dau aceste numai ca un exemplu, *:D.lor, ca să a
arăt cum de la primul pas : sunteţi obligaţi de a derogă:
de la: dreptul comun..
Sa
|
Aceasta poate să stea Şi în intenţiunile D-lui Blaremberg, însă D-lui nu ne-a : vorbit. de aceste. greutăţi
(zgomot).

Deci, D-lor, vam aratat: o “imposibilitate practică, și
prin urmare Codul nostru civil actual nu se -poate aplică
la contractarea de învoeli agricole, şi “dacă: dreptul comun

astăzi

existent în Franţa

se aplică în Franţa, este

învoelile anticipate nu există; este că acolo munca
se plăteşte -în momentul chiar al muncei” şi nu dă

'că acolo:

făcută
loc Ja

„contracte agricole.

Aşa: dar, între ceea ce se petrece în Reaaa, şi între
ceea ce:'se petrece la noi, nu este nici, o asemănare, şi nu-

mai

cind

D-v.

veţi veni

-cole sunt oprite;
comun.

numai

şi veţi

declară că “contractele agri-

atunci

să'mi vorbiţi

.

de

dreptul
.

-
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„ Voiţi 'Dy.. acestea? şii credeţi că: o asemenea revolufre, este posibila? Dacă D-v. voiţi să proclzmaţi cum că
_ori şi ce învoeală este oprita, cum că ori şi ce contract
agricol anticipat în bani, afară de locaţiunile de pămint, |
este oprit, eu cit pentru mine iscălesc cu D-v. Dar să ştiţi
că făcînd aceasta, nu mai puteţi invocă libertatea convenţiunilor, ci interesul săteanului şi al proprietarului, şi pentru Moldova va fi fericită ziua aceea în care contractele
agricole nu vor exista. Dar oare este permis .astăzi a tăiă

ast-fel în carne vie?

Oare

noi

putem

procede.la'o revo-.

: luţiune atît de violentă, atunci cînd” sunt dejă mii de: contracte agricole încheiate? Admit ca pentru viitor să opriţi.
cu” desăvirşire , contractele. în bani, dar cu cele vechi ce
faceţi? -Trebue să le respectaţi, puiadu- le însă sub regimul
dreptului comun. Ce se va întîmpla însă atunci? În mare
parte în Moldova săteanul este legat pe cinci ani. A escomptă
- viitorul îi va fi. cu . neputinţă; în curs de cinci ani are să
fie el dar obligat să muncească fără posibilitatea unui nou
cîştig, şi, el se va află în trista poziţiune sau de a muri de
foame sau de a nu respectă. contractul, încheiat sub imperiul
vechei legi. In caz că nu se. respectă contractul. pro„ prietarul ne mai putind obţine executarea muncei are. re"curs la dreptul comun. Ce zice însă dreptul comun? -El
face răspunzătoare: pe părţi de toate daunele ce izvorăsc din
nepăzirea unui contract, şi atuncea -veţi vedeă cum în .virtutea. dreptului comun se-ruinează, prin executarea „silită a«
averti, o populaţiune întreâgă.. .
. Resping o' asemenea 'soluţiune ; să dăm facultatea ca
contrăctele exislente . încet încet să se poată lichidă fără

" executarea

averei, şi să” punem

.
-

în. legea moastră destule .

piedici, ca să silim pe cît vom puteă pe proprietari de a
nu -aservi. braţele prin un credit prea mare, şi săi de-

prindem de-a nu aveă recurs la contracte anticipate, Şi cînd. vom aveă această stare. de lucruri; cel puţin pentru: Mol-

dova, primesc dreptul comun al D-lui Blaremberg. Ştiţi pentru ce? Pentru că el nu are nicio aplicaţiune “practică, şi este indiferent dacă: veţi zice: vreauu dreptul comun, ori

dreptul excepțional...
Să vedem 'acum dacă dregtul comun, chiar. daca ar fi
aplicabil, este: folositor pentru sătean.
Care
cum

-am

3245 i

este starea de. lucruri. la: noi? ladiu, ne aflăm,
trecut, :contracte
aratat, "faţă cu “contractele din

-

îi

.

-

-.

.

90

ă

_

cari, după

mine, au contribuit nu:.- puţin la starea de lucruri

de astăzi. Contractele au aservit brațele. săteanului din
Moldova, şi cînd un proprietar mare va spune aceasta, în-

ţelegeţi Dv. n'o face pentru că este în contra
mari;

însă

fiindcă D.

Blaremberg,

care

proprietăţii

reprezintă colegiul

.

q-lea, a vorbit în interesul proprietăţii celei mari, sunt silit |
eu, reprezentatul proprietarilor mari, să 1au în apărare in
teresul sătenilor (aplauze).
i
V'am dovedit cum. prin aplicarea dreptului comun Dv.
puneţi pe sătean în alternativa, ori de a muri de foame,
ori

de

a

nu execută

“Atuncea
vor

ere

contractul său.

:.

proprietarii, neputind sili pe 'sâtean la muncă,

daune

interese:

vor

merge

la tribunal,

şi dacă

admitem că justiţia este justiţie, ţăranul va fi condamnat la despăgubirea recoltei perdute prin nemunca
lui.
Dar se va zice că săteanul e apărat în contra acestui |
pericol, că legislaţiunea noastră scuteşte boul lui şi pămintul

lui

de ori' ce urmărire,

Intiiu, dacă ar

fi aşa, „dreptul co-

mun ar acordă în teorie daune şi interese, iar pe de alta
le-ar refuză în practică. Aceasta ar fi ca vorba lui Beau“marchais, că ai libertate de a vorbi, darsă nu vorbeşti nici
de

rege,

nici

. traţi,: nici de

de miniştri,

nimic.

-Dar

nici de

nu

profesori,

este aşa,

se va face; "i se va vinde: şi boul

nici

indirect

şi pămîntul.

de

magis-

executarea

Acestea,

-

este drept, nu se. pot “urmări, dar "i se va vinde întreaga
„recoltă; şi cînd săteanul va “A lipsit de recoltă, el singur .
'şi va vinde boul ca să mănince; odată boul vîndut, ne
__mai-putind lucră pămîntul, îl va "da. pe nimic în posesie

cum se întîmplă îîn Moldova pentru acei ce nu au boi, şi
în realitate "l-aţi: deposedat cu dreptul D-v. comun și de
vite şi de pămint, şi de posibilitatea de. a mai puteă face
vr'o. cultură. . -.
„Atuncea vă întrebăm: la ce. aţi ajuns D-v. cu rep:
tul comun? Ştiţi la ce? Nu este nevoe, pentru ao şti, să
luăm exemple din Franţa; să luăm exemplu de la ţările
unde moravurile sunt identice cu ale noastre. Mergeţi în
Bucovina şi veţi vedea, cum întreaga - populaţiune cîmpeană„a. fost deposedată în virtutea dreptului comun; şi în Aus
tria, dupa ce sa aplicat 15 ani dreptul comun, tocmai
acum s'a venii .cu legea” excepţională, şi s'a zis, că dacă
săteanul se obligă - pentru ! mai mult de '25 florini, această
obligațiune este nulă şi neexecutabilă; Dar aceasta s'a

- i
facut în Austria. ctid? după ce s'a deposedat
- laţiune -cîmpeană,

„Vroiţi -acum

întreaga _Bopu-

.

să veniţi peste

20 de ani să: ne: spuneţi

-: Că vaţi înşelat, că cu dreptul comun. aţi, ruinat. populaţiu„nea: rurală, şi aţi introdus proletariatul cîmpean la noi; şi
aceasta numai pentru satisfacţiunea” marelui principiu al

dreptului comun,
-

al: libertăţii. tocmelilor? (aplauze)."

Ar

fi o tristă 'mîngiiere

pentru

că

am

cind

fapt

fost obţinută

vroim;

avut

de

|

dreptate,

cit cu

ruina unei

şi vă. punem în mod

precis

noi de-a. vă dovedi îîn.
această

dovadă nu

ar

fi

populaţiuni întregi. N'o

următoarea întrebare :

Ce voiţi? Executarea averei, ori executarea braţului, — căci ă
„această antitesă reprezintă. ambele. sisteme reprezintate
„unul prin regimul excepțional de faţă, şi altul prin aplicarea

dreptului comun?
Răspundeţi :

voiţi

executarea

braţului sau

'averei? Eu sunt pentru executarea brașului,
-Dilor, vă zic::nu vă dau executarea av erei,

executarea
şi de aceea,.
vă dau exe-

cutarea - braţelor, dar nu v'o dau barbară, cum eră pînă acum, .
căci atunci ar fi tot atit de periculoasă ca şi executarea
averei, dar v'o' dau: în mod mitigiat; și dacă proprietarii
cei mari nu sunt 'mulţămiţi de această executare, n'au de
cît să se deprindă a plăti munca atunci, cînd se face, şi

aceasta cred-că este chiar în. interesul proprietarilor. mari.

.

„Şi fac apel la toţi proprietarii practici să spună, dacă să:
teanul nu munceşte îndoit mai. mult cînd este: plătit peşin,
de .cit 'atunci cînd a primit bani de cu. iarnă şi nu mai este
îmboldit la muncă de un interes imediat. Este adevărat că
o să plătim, mai scump, cînd plătim peșin, dar o să avem
o muncă mai bună şi îndoită, şi aceâsta 9 spun, nu numai
ca proprietar, ci ca agricultor practic, şi 'mi pare bine că
-D. Agarici, care este asemenea un proprietar, practic, este
_de aceea- şi “idee cu mine.
Ni sar putea îusă zice: daca. executarea braţelor
este atit de mitigiată, de ce n'o suprimaţi cu -totul? N'o.

suprim.

cu 'totul, pentru că .nu voesc a da legii putere re-

_troactivă, şi neputind suprimă vechile contracte, trebue să
„le dau executarea braţelor.
Afară de aceasta, executarea mitigiată a brațelor, aşa

“cum este în proiect, nu. este oare mult mai bine-făcătoare
de cit executarea. averei. după cum o cereţi. D-voastră . cu
Dreptul comun şi portărelul în ultima în-: dreptul comun

808
stariţă tot la dorobanţ ne: duce, şi pot. asigură “iîn numele
tutulor sătenilor că -pentru dînşii este indiferent dacă'i rui...
nează un

agent judecătoresc ori

un

agent: administrativ,

Dinşii nu fac deosebirea teoretică între aceste două sisteme,
„pe.care o face onor. D. Blaremberg.
"Vă

întreb

încă odată,

ce voiţi: executarea

averii, ori

"executarea braţelor? Cine voeşte executarea forţată a averii,
„mare de cit să se pronunţe pentru dreptul. corhun ; iar cine
_voeşte executarea mitigiată a braţelor, n'are de cit să se
„pronunțe pentru. acest proiect de lege. Din această dilemă

nu.

puteţi eşi.

|

Eu

vă

”
declar,

că. sunt pentru

executarea

mitigiată a

braţelor; şi aceasta nu numai în interesul săteanului, dar și
în. interesul proprietarilor mari, căci ast-fel cred că se vor
obicinui încetul cu încetul a plati munca chiar atunci cînd, se face.
"Din cele ce. v'am zis pîn' acum, vă explic, D-lor, pentru ce, precum în comisiune, aşa și în sînul Adunării, eu
"voiu

votă în

| executarea

contra

tuturor. acelcr: prescripțiuni

averii în mod

proiectul comisiunei.

deghizat,

Ori unde „voiu

cari

duc la

şi cari se. află chiar în

găsi că se dă

faculta-

tea de a se execută averea, în numele săteanului, în tu-mele solidarităţii ce trebue 'să fie între proprietar şi sătean,
mă voiu opune acestui „drept comun Seghizat, care executa

i

averea (aplauze). .
|
Acestea, D-lor,'am.avut de zis asupra aşa numitului
sistem de drept comun. Cred că, de şi în aparenţă, el poate .
captivă oare-cari spirite neexperimentate în materie agricolă .şi oare-care spirite absolute în. maniera lor de a privi.
„Faţă însă cu realitatea lucrului, dreptul comun este întîiu un
ce. imposibil, cum este astă-zi,- și al doilea 'un ce vătămător

dacă. ”] aţi face posibil; si impedicînd aplicarea acestui drept .
comun, 'câre are aerul de a fio panacee universală, care,
“după. D.voasta, are să aducă .fericirea în această ţară, dar
care--în realitate echivalează cu ruina săteanului, noi respingem. o libertate ce nu este de cit libertatea în favoarea |
celui
lor

tare

şi nelibertatea: pentru

Dacă

voiţi să vă coboriţi

abstracte

şi să vedeţi: cum

cel. slab.

din

sfera

libertatea

E

absolută
a. fost

a teorii-

realizată şi

introdusă. în societăţile moderne, veţi vedeă că a fost întrodusă' numai mărginind libertatea celui tare şi lăţind libertatea celui slab; pe cînd. D-voastră, „prin: dreptul comun,
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mărginiţi

aceea,

libertatea

celui slab și lăţiţi pe a celui

tare. De

în numele proprietăţii, şi acelei mari şia celei mici,

-ale cărora interese sunt solidare şi identice, eu vă rog sa
respingeţi introducerea în legislaţiunea agricolă a principiu* ui pus înainte-de aceia cari sunt! pentru dreptul comun ; şi
vă rog să primiţi : executarea braţelor mitigiată, aşa cum
este în legea de faţă. Vă'mai rog ca, împreună cu mine,
ori: unde veţi- vedeă că în mod deghizat se cere executarea '
„ăverei săteanului, să respingeţi această cerere, şi; dacă eu,
proprietar practic, proprietar mare, am aplicat deja acest
sistem, el este posibil, şi cred că ceea -ce fac eu poate să
o facă. ori. ce proprietar în această ţară. Şi chiar dacă
aceasta ar fi în contra deprinderilor lui, chiar dacă modi-

ficarea modului

de cultură îl va lovi pentru moment

în în-

teresul lui, va veni în curind vremea cînd va bine 'cuvintă
ziua în care se va fi realizat reforma ce vă propunem.
Deputatul G. Vernescu se ridică. în poiriva acuzărilor aduse dreptului comun; ministrul de justiţie G. Chițu arață că atunci cind interesele
societăţii o reclamă, statul poate face şi legi excepţionale, pe cind deputatul C. A. Rosetti răspunde deputaţilor N. Blaremberg și M. Kogălniceanu,

Acesta

din

urmă

se

pronunţă,

pentru

projectul de] lee aşa cum:

a eșil din comisiune. Nnigirul iosedinte 1. C. Brătianu arată foloasele
pe cari le va aduce sătenilor legea propusă, pe cind sub regimul dreptului comun țăranii nu -se pot bucură
de dreptate.- „In satul”
nou cuvintu

de

la 18 Martie, discutindu-se

D. P. P. Carp.
asupra

acelei

mitetului

contractele

vechi,

7

e

D-lor, am luat” cuvîntul ca să vorbesc

părţi din ucest articol care

trecut ca

_siunei formează.

iea, din
PR

art.

36,

şi, care

uri singur articol

cu

în: proiectul

în redacţiunea

art. 35.

.coCOmMI-.

Este vorba

de Contractele cele vechi: asupra . căror: sunt . două

păreri,

la cari corespund două diferite redacţiuni. Cu. toţii zicem
că contractele. cele .vechi se vor respectă, .însă întru cît
priveşte executarea, ea se va face conform cu „termenele

propuse

în noua lege.

a

- Naşte întrebarea acum: Ce se face cu anii sub-sequenţi “pentru cari legea nouă nu dă executarea vechilor
contracte?- Trebue să punem aceste contracte pur și simplu,
cum zice amendamentul d-lui Vernescu, sub imperiul drep.-

tului comun?
chidă,;

Ori să lăsăm sătenilor. facultatea de a le ]i-

răscumpărîndu- -le ori 'reînoindu-le

de faţă?
Eu cred
| Vătămător

că amendamentul

şi d-v.

ştiţi că,

ori

conform. cu “legea

d-lui Vernescu
unde.

am

este un

ce

văzut că. dreptul
.

şi aşă! şi“

opus,.

săteni, „eu. m'am.

pe.

ameninţă

comun

„acum mă opun la aplicârea . unui. „drept . comun care. îl
|
"va ruină.
D. AL, Lahovari, Dreptul comun este : peretroactivitatea.
D.P. p. Carp. Daţi'mi voie, ori eu nua înţeleg amendamentul d-lui Vernescu, ori el este rău redactat. Ce zice

respectat, dar

el?'El prescrie că contractul anterior rămîne

nu beneficiază:de executare de cît după legea cea .nouă: .
Legea cea nouă nu dă însă-executarea de cit pe doi ani..
Ce facem atuncea? Reintrăm în dreptul comun, zice d.

Vernescu; dăm dreptul de răscumpărare zicem noi. Dreptul
“comun! V'am arătat unde duce el. Dreptul comun -prescrie
că dacă

săteanul

să lucreze, bine!

voi

nu va

dacă nu, nui

pot obligă, dar am dreptul de al acţionă. pentru daune
_ interese. “Aşă este?
“Ei bine, eu cred că aceasta are să se intimple în cele
săteanule

cazuri;

multe

mai

cu

încărcat

atît de

datorii,

în cîr liberarea prin: muncă i este. cu neputinţă.
Dacă a fost necesitate de -o lege - excepţională,
.
paite

mare

această

necesitate

şi

provine

cauza

din

|
în

dato-

o
'riilor din trecut,
să per«
Noi trebue să avem o lege excepţională care.
„mită ca şi aceste datorii sâ se poată lichidă încetul cu.
încetul (întreruperi).
„Faţă cu aceste datorii, nu am puteă acordă nici exe„cutarea conform cu legea ce este, nici dreptul comun conform cu părerea d-lui Vernescu. Dacă acordăm executarea,
aservim pe sătean; dacă nu acordăm executarea, lăsăm însă

dreptul comun, îl ruinăm (întreruperi). Să vă dau un exemplu:
care să ilustreze: această părere a mea: să luăm un contract de
gaţie

agricole

tocmeli

Datorii. de

ale săteanului

din anul

următorul

lucru:

din | trecut, notaţi bine nu obli-

ci rămăşiţele din trecut — văd aci un:

curent,

contract oarecare

în care se vede

pentru

şi se

rămășițe,

zice

că

pentrii

rămăşiţe 'să se facă ş pogoane seceră şi 301 zile cu braţele...
Voci. A! a!
D. P. P. Carp. Un altul, care are să facă 5 pogoane
de

tot pentr

secere

lată

rămăşiţe

altul: 4 pogoane

aşă înainte.

-

și

seccră,

288

229

|

zile.

zile: cu

miinele,

Să

şi

Dai
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-. Acum domnilorce vrea să zieă;
“şi 301 zile cu miinele?

Dacă
o

de seceră

pe lingă zor zile lucru "cu miinele,. am

şi zilele celor 5

“ „ale

5 pogoane

anului

vom

pogoane
scădeă

de seceră,

întfiu

ş2

şi dacă

de

adăogă

din '365 -zile.

Duminici,

22 zile

de

sărbători de peste an, ceea ce fac 74 zile, plus zilele de
ploaie şi lunile de iarnă, vă întreb unde stă putinţa libe-

vării?

-

|

Şi nu uitaţi că. la acest contract, care este un contract:
- de. ramăşiţe, trebue să se adauge şi o altă contractare care

corespunde

cu nevoile

curente

ale săteanului.. -

- Este posibilă executarea unui asemenea contract?
Eu

nu

lucrului

forţa

„prin

cred,

eră

să

fie

nevoit

fatalmente

săteanul

unde

şi iată un caz

a

nu

con-

respectă

tractul.Şi şă nu-mi ziceți că acest contract este al unui
-rău proprietar, vă pot-afirmă pe onoarea mea că este un
contract încheiat de un om, care în ţara aceasta se bucură
de o bună şi meritată reputaţiune.

Voci.

|

Al cui e?

|

E

dara,nu ar
P. P. Carp. Nu vă pot spune aceast
răscumpără,
se
a
de
săteanului
dreptul
trebui oare să dăm
D.

şi să zmulgem

din mina proprietarului acea armă

teribilă,

Ă
“ce se numeşte dreptul comun?
Să nu mi se obiecteze că e indiferent de a plăti în
- muncă sau în' bani, căci munca rămîne aceiaşi, dar preţul
variază,

şi săteanul, răscumpărind

contractul, poate să

bene-

ficieze de sporul preţului zilelor de muncă. In cazul ce vam:
citat e imposibil ca săteanul să se libereze, daca .îi iîmpuneţi

"o

muncă

“bani,

cum

ce singur nu
este

franc şi 20 bani

evaluată

poate face, dar cînd în loc de
ziua,

el

se va.tocmi

sau “1 franc şi jumătate,

aiurea

80

cu

1

el va puteă plati

din trecut.
datoria lui bănească
ă?
aceasta
Ce va să zic
.
vari
Laho
„__“D. Al.

„i
Voiţi

să

contra
faceţi aci în. Cameră procesul cui-va? Eu protestez
o
unor asemenea procedări demagogice (sgomot).
a este
D. P. P. Carp. Credeţi-mă, d-lor, cestiunea aceast
e.
epitet
de
ături
arunc
prin
mai gravă de cit gîndiţi; şi nu

aflăm, şi râu
veţi puteă eşi „din trista poziţiune! în care ne
pretind, este:
se
serviciu fac ideilor conservatoare aceia. cari
a de .rea-.
seam
să ţie
drept, conservatori, dar cari nu .vor
în interesul bine:
litatea. unui 'rău, a cărui stirpire stă tocmai
înţeles al conservatorilor.
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D. Al. Lahovari. :Nu este aci cestiunea de demagogie.
-De ce aduceţi

tocmai

d-v.. nişte

“credeţi că nu suntem
meră şi pe

asemenea contracte? Oare

în drept să juidecăm

ale dy?

noi aci :în Ca- .

-

_D.B.P. Carp. Ar fi bine dar să aduceţi şi tocmelile- mele, să le judecaţi d-v., şi nu numai ale mele, dar ale
“tutulor.

Este

de datoria

sine seama

unui

bun

legiuitor,

ca. el să'şi dea.

de poziţiunea în care se găsesc locuitorii ţărei,

i apoi să se apuce să facă o lege... (sgomot).
_D-lor, vă rog să mă credeţi. că sînt foarte liniştit, şi

vă rog -să mă

credeţi, că nu: voiu

să chem

pe nimeni la

- răspundere, .nu voiu.să citez nici un nume, nu voiu să
numesc pe nici -un proprietar, şi vă pot asigură pe onoarea
mea, că nimeni nua văzut acest contract, nimeni.nu'
l'a citit.

Dacâ însă contestaţi că lucrurile acestea sunt posibile,
vă rog să mergeţi la ministerul
de asemenea învoeli.

de

D. Al. Lahovari. Se poate;
şi cea-laltă parte auzită.

interne să

vedeţi

sute

dar cuviinţa.. cere. să fie
!

D. P..P. Carp. Cînd am cerut, d-lor, ancheta în materia ce ne ocupă, credeţi-mă că n'am cerut ca să'mi for-

mez

o

-convincţiune

atitudinea

ce. eră dejă

ce vedeţi că

ciştigată.

cînd

am luat .

O iau în această cestiune; am făcut-o

ca să vă probez la toţi prin acte pozitive, care este adevărata situaţiune, şi ca să vă probez că ea reclamă imediata
intervenţiune
magog,

eu

a lepislatorului.
însă

deţi cu cîtă
cestiuni.

tot

am

prudenţă

Ce se

să

vă

Voiu
dau

procedează

întîmplă

azi

în

fi sau “nu taxat

de de-

un

să

exemplu,

alte

Irlanda ?

state

ca

în

Taranul

ve-

asemenea

are
e

datorii

mai mult de cit el poate plăti, el se execută comform dep
vului: comun şi se: expropiază.
Cînd

executarea

este izolată,

aceasta

este. o nenorocire,

dar o nenorocire individuală ce trece nebăgată în seamă;
dar cînd executarea devine generală, atunci, demagog e

acela” care,

„ca prin
dreptul
dreptului

noastre

magogi?

vroind

a'evită

o “revoluţiune,- :se ; împotriveşte,

o trăsură de condeiu să se deposedeze chiar cu tot
o populaţiune întreagi? Şi cind m'am împotrivit
comun,

am

cu

a tuturor. Oare

Sunt

mine

autorităţi

Gladstone

ei nişte radicali

cu

de rind

mai

mari

amicii lui

de cit ale

sunt

de-

ce vînează o ieftină

3
"popularitate?
Sau
“ce

caută

a

sunt oameni serioşi, cu judecata întreagă,

luptă

în contra unui

rău

ce

ameniţă -a-i înăbuşi?

Voiţi oare ca -şi la noi situaţiunea din Irlanda să se
repete, atunci cînd faţă cu Moldova nu avem noi puterea
ce are

De

Anglia faţă

aceea,

cu

D-lor,

Irlanda ? Nu,

am

crezut

nu veţi

de

voi-o.

datoria-mea

să vă

atrag atenţiunea asupra acestor contracte.
-Am zis că nu voiu cită nume proprii, am declarat, | cu
pritegiul discuţiunei generale, că răul nu provine din faptul neonestităţii proprietarului, dar, din faptul legii existente, care a adus pe sătean într'o stare deplorabilă. Ei
bine, este oare de datoria. noastră să - constatăm faptul şi

să venim cu măsuri excepţionale ca

această

“stare

să nu

mai continue? Eu cred că.da; şi în această privinţă demagogul Carp face apel la demagogul Agarici, proprietar
practic, să spună: dacă exagerez, cînd zic că în Moldova
aceasta este o.stare de lucruri :mai generală. Dacă nu mă
credeţi, vă rog să numiţi o anchetă cit de serioasă. care
să cerceteze la faţa locului şi atunci veţi constată impreună

cu mine, că ţăranul este atît de onerat, în cît nu se poate
plăti numai

cu. munca

şi că trebue

“se puteă plăti în bani. Aşa
demiagog sau

un

să'i dăm

fiind, fac eu

oare

act de înaltă prudenţă,

cînd

facultatea

un

d'a

act de

împiedic

sa

se: întimple în această ţară zguduiri de acelea pe cari nu“mai “noi, Rominii, nu le putem dori? .
De aceea, D-lor, din toate aceste puncte

x

eu vă rog -să primiţi . redacţiunea

comitetului.

de

vedere,

Vă rog să

daţi săteanului facultatea de a se puteă răscumpără, şi-atunci
are să se întîmple una din două: „sau ţăranul are să vină
la proprietar să ceară un supliment de plată sau -un scâ-

“zămînt

de

muncă,

ori

are

să

se

ducă

la vecin

să

se anga-

propriejeze şi, luind :un preţ mai mare,
tarului -şi sa'i rămînă şi lui ceva.
„.. Ştiu, D-lor, că zisele mele se. aplică mai mult la Mel-

dova de cîr la Muntenia,

are să plătească

dar nu uitaţi că Moldova

e ju:

"__mătate din ţară. Ştiu asemenea, D-lor; că multe se pot invocă în contra măsurilor propuse; ele sunt însă singure în
stare a permite lichidarea trecutului. Şi în ziua fericită în
care proprietarul se va deprinde a nu mai aservi pe sâtean

prin mijlocul unui credit ilimitat, în ziua aceea în care ne
vom deprinde” a plăti munca, asupra muncei, atunci, dar
numai: atunci, voiu fi şi eu alăturea cu Dv. pentru dreptul

— sta4
comun, căci 'nu va “mai echi ala: cu ruină: săteanului. “(Aplauze E
prelungite). ..
In şedinţa aceasta, desvoltă un amendament :

D.P.P. Carp. Domnilor deputaţi, acest! amendament
"este. menit a înlocui ultimul alineatal acestui paragraf, care

»
asupra

drept la executarea averei ţăranilor.
In a doua discuţiune generală făcută

legi,

ştiţi prea

de toate trebue

bine că am

cautat să vă probez,

să ne. ferim

de

acestei

că înainte

la execuţiune

a supune

_averea "“făranului. Execuţiunna braţelor, după. mine, este
suficientă, mai cu seamă de cînd este întărită prin dispo-

Li

da

ziţiunea că, la caz cînd săteanul n'ar voi să lucreze, să se

. tocmească

în “contul lui alţi

oameni,

şi atunci

se

naşte în-

„trebarea, că cum se va despăgubi proprietarul de banii daţi?
Legea

aceasta

zice,

urmărindu-i

averea.

Ei

bine,

ştiţi că

eu am. declărat că voiu combate ori decite ori voiu întilni
în această lege diapoziţiunea de a se execută: averea ţăranului şi - de” aceea vin şi vă propun acest amendament.
In loc să am recurs la un proces care dă loc la daune .

„interese -şi care să 'aducă o mare pagubă

săteanului,

prefer

ca, prin un. mijloc indirect, să folosesc acest proces de daune
interese în contra săteanului prin temerea că, -dacă nu-şi:
va execută în mod onest angajamentele sale agricele, nu
va mai găsi persoane cu cari să contracteze asemenea angajamente, şi cred că acest mijloc este suficient pentru pro„prietar şi nu mai este trebuinţă de un recurs pentru daune
interese. Acesta este țelul ameridamentului pe care am

onoare a-l prezentă.
„Mai iea cuvintul deputatul Mih. Kogălniceanu, propunind un 'anien-

dament care şe respinge.
contra 19 negre.

Proiectul de lege se votează, cu 63 bile albe,
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Deputatul

Noembrie

1854

Palade inlerpelează guvernul asupra crizei monede ce biletele de bancă şi moneta de hirtie nu reprezintă întreaga lor valoare atunci cînd e vorba să fie schimbate în aur
şi explică
în urmă că nici biletele de bancă, nici moneta de hirtie nu
sint tocmai monetă în senzul economic. Existenţa etalonului dublu aduce
cu sine aceaştă stare de lucruri Şi pe lingă că Rominia are o canlti-

„tare.

Se i treabă

iate prea

mare

G:

de monelă

de argint, stocul

metalic

al-Băncii Naţionale

este tot de argint. O altă greșală mai prezintă scomptul fix de 4%/0,.
care a permis unor depozilari cu portololiuri groase de a realiză ciştiguri enorme, căci depun efecte de 3% şi iau argint cu 49%. Ministrul
de finanţe, G. Lecca, combate afirmaţiunile deputatului G. Palade; vor-bește de

partizanii

etalonului

dublu

şi de acele

ţări cari au

un

stoc și

mai mare de argint. Nu aceasta, ar fi cauza crizei, ci puţinul export
care s'a făcut în raport cu importul; exportul e de 200, importul de 300
milioane. Deputatul Emil Costinescu susține că nu sint nici prea multe.
bilete, nici. prea

mult

argint în

circulațiune.

Aurul

lipseşte şi

din

pri-

cina importului şi din. pricina cupoanelor datoriei publice, cari repreîn aur. Lipsa exportului a împiedecat
zintă pe fie-care an 50 milioane
înlocuirea aurului dus din ţară. Nici dublul etalon, nici stocul de argint
Naţionale,-pe

al Băncii

care

o

apără,

nu

int

adevăratele

cauze ale

crizei. Indreptarea nu se va puteă, obţine de ci. prin indreptarea stării

cu alţi 6 depuiaţi,
economice a ţării. Depulatul G. Palade, impreună
“propune următoarea moţiune : «Camera, ascultind pe interpelator, precum

şi răspunsul
mai

guvernului, în faţa crizei
părere

este de

mult,

că

măsurile

din ce în ce

monetare. crescind
cele

mai

şi tot-odală

nemerile

cele mai urgente pot'fi următoarele : a) oprirea baterei monetei de ar-

gint; b)

proiect

în aur>.

numirea

de

D.

lege

de

urgenţă

pentru
-

a unei

transformarea

comisiuni

etalonului

să

care

-

P.P. Carp. D-le preşedinte D-lor

elaboreze

monetar

de

un

argint

”

deputați,

pînă:

“a nu intră în materie, veţi găsi poate firească, după doi
ani de absenţă din sînul D voastră, dorinţa ce am d'a regula în puţine cuvinte poziţiunea mea în acest Parlament.

Cind guvernul a făcut apel la mine ca să pun slabele "mi
puteri în serviciul unei cauze naţionale, care zdruncină toate
păturile societăţii noastre pină în adincul inimei, am crezut . .
de datoria

mea

a răspunde la acest apel; eşit însă din mi-

noritatea

acestei Adunărila

plecare,

în minoritatea în. care mă aflam

reintru la

întoarcere

înainte. Aparţin unui grup

de oameni cari cred 'că distincţiunea de partid de pinâ
"acuma nu mai are absolut nicio rațiune de a fi. Cred că

principiile cari le-au avut şi unii şi alții, “sau nu mai sunt
posibile sau au fost realizate, şi câ prin urmare pe bazele
trecutului

nu

mai

poate

fi luptă

de

principii,

ci numai

0

lupta pentru putere, luptă cu atît mai înverşunată,. cu cit
natura, neadniiţind golul, pretutindeni unde au lipsit ideile.
s'au pus în locul lor apetituri personale. Vechia Stingă şi
vechia

Dreaptă

şi-au făcut vremea

lor.

Să

căutăm

dacă în

„Organizarea acestei ţări nu găsirn un tărîm nu atit de luptă,
cît de emulaţiune pentru binele ţării şi să vedem, odată
regatul creat, odată Rominia pusă în picioare, cum avem
“sa

ne organizăm. În

această privinţă neapărat că vor trebui

să se nască deosebiri de idei; o să se. intimple

șă fie di-

verginţă

deosebiri

nau
se

de

opinii între

unii și

alţii.

dar

aceste

să aibă rădăcinile lor în trecut,
şi în lupta de idei-ce
pregăteşte

au să

se

unească

într'un. cimp

oamenii

cari

erau ieri în Cîmpuri adverse, şi în cîmpuri adverse iarăşi
oamenii cari erau ieri amici.
,
De aceea voiu căută azi, precum am căutat Şi în alte”
ocaziuni, să văd cari sunt punctele de. vedere, cari. sunt
acele principii, dacă voiţi:să întrebuinţez acest mare cuvint, :
'ce ne deosebesc? Ştiu că. poziţiunea mea e cam grea;-am
- fost acuzaţi de mulţi. Şi. intenţiunile noastre au fost suspectate, şi ţelurile noastre au fost contestate, însă am mers
înainte,

pentru că

nu

e roză fâră: ghimpi; Spinii

-şi vă asigur 'că au intrat adinc
teţi'mi acum
că

să mă bucur

atunci. ciâd .se “naşte

o

-şi de

în

cărnurile

parfumul 'rozei

deosebire

de

i-am simţit

mele;

idei

permi-

şi să cred

între

mine

şi

alţii, vor „recunoaşte toţi că diverginţa e bazată numai pe
adinci convingeri fără nici un interes personal (aplause).
“Iată, D-lor, puţinele cuvinte ce am avut de adresat: pînă a
“nu întră în materie, şi pentru cari: vam. cerut indulgența
D-voastră.
.
-

„Nu ştiu dacă D. ministru de finanţe reprezintă. ideile
guvernului; nu ştiu asemenea dacă D. Costinescu repre
zintă ideile majorităţii ; dar dacă e aşă, există între guvern,
maioritate

şi

am crede

pe

lucrul. cel mai

noi

o

adincă diverginţă

d. ministru

de

opiniuni. Daca.

de finanţe, îndoitul. etalon ar fi:

firesc şi cel mai natural;

dacă. am

crede pe

37 =.
D. Costinescu, etalonul
de aur n'ar fi de: cît apanagiul naţiunilor bogate, în cît săraciinu numai au mai puţine averi
de cît cei-l'alţi, dar şi averea care-o au nu se poate tra:
duce într'o valoare reală, ci într'o: valoare fictivă.
Ie
Nu

voiu

face,

însă faptul cum

troduce

D lor,

mai

etalonul

teorii. economice;

toate puterile

de aur.

Italia Ja introdus

Anglia

sunt acum

trîngerea baterei

constată

de

"].are. Germania

doi ani. Austria

“-a'l traduce în lege. America a .prezintat
faţă cu dinsele

voiu

au azi tendinţa

monetei

de argint.

cade. ori-ce

teorie,

7] are:

e în ajun de

bilul

pentru res-

Acestea sunt

căci

|

ain-.

nimeni

fapte,

nu:ne

şi

va

probă, şi desfid pe. ori şi cine să o facă, că atunci cînd
"toate ţările acelea cu cari noi .suntem în comunicaţie au.
introdus etălonul de aur, numai singură Rominia să rămiie .
"cu:înduitul etalon. Permiteţi-mi, ' domnilor, ' o. mica: vedere
retrospectivă: Pentru ce am. introdus noi. dublul etalon? Şi

cine. zice dublu etalon, comite o eroare de fapt; etalonul
nu e dublu de cit în teorie; în practică, cine zice dublu.
etalon, zice. etalon de argint. Acesta e adevărul practic
Pentru ce am introdus noi etalonul de argint? Pentru. .
că în urmă războiului am găsit în casele Statului o ciîtime:
'oare-care de argintşi pentru ca să nu suferim o pagubă,

care eră să fie o pagubă pentru

tot-d'auna,

vînzind acel .

argint în străinătate pe aur, am zis: argintul acela se va
depuneîn pivnițele” Băncii ca stoc metalic, şi ast-fel- am.

introdus -etalonul de argint. Inainte, pînă a nu aveă Bancă,

a nu aveă bilete, lucrurile mergeau drumul lor firesc:
pină
_ şi se introducea ca valoare generală de: schimb acel mijloc, .
_aceă monetă: care eră cea mai serioasă şi cea mai sigură,
şi înaintea Băncii noi am avut aci în fapt ctalonul de aur..
_Am: eşit dia acest etalon de aur ca să intrăm în etalonul
de argint cu prilegiul înfiinţării Băncii Naţionale. De am
făcut bine sau nu, acesta e un lucru care nu e nevoie să.

se. discute azi, pentru că discuţiunile retrospective

nu mai

au absolut nici o valoare. Am ţinut numai'să constat un
fapt. Care eră, D.lor,, odată acest dublu . etalon” introdus. ,

' din. câuza

Băncii,

care

eră

rolul Băncii?

Fost-a rolul Băncii

Naţionale de. natură a. uşură sau de natură a agravă Situaţiunea pieţei -noastre? Eu cred, şi pină acum nu mi sa.

dovedit contrăriul; cum că politica financiară a Băncii a.
“contribuit, nu la uşurarea, dar la agravarea situaţiunei noastre.
Banca de scompt şi circulafiune, două cuvinte foarte scurte;.
,

as
dar de- un: imens! coprins, ele zic două lucruri:: că Banca
“ regulează creditul unui Stat, şi mai zic încă câ Banca.re:
gulează -circulaţiunea..
Care este rolul Băncii în “privinţa

"circulaţiunii?
Toate transacţiunile între ţară şi ţară. nu se soldează
ele în fie:câre zi şi în fie-care moment? Bilanţul 'se stabi-

A?

ie

.

„lește cam în diferite
se întimplă o cerere

.

.

-

A

epoce
ale anului. şi vine vremea cînd
foarte mare, şi alta cînd cererea este

foarte mică ; rolul Bâncii este de a fi prevăzătoare, ca atunci
cînd
şi

cererea

este: foarte

reţine 'aurul

dinsul

cînd

în casele

mică

să aibă -o

sale, ca

să

cererea este: mare. Făcut-a

cred că nu.
„»
"Eu cred

că

una

politică

ce aduce

poată beneficia ţara de

a
din condiţiunile

Banca aceasta? Eu .
cari

_
|
cer”de la o

se

“bună politica financiară a unei Bânci este urmatoarea: ca
ea să nu facă absolut nici o afacere care să serve la agiotagiu, “pentru că atunci nu. mai corespunde la scopul ei de

a regulă creditul unei ţări. Creditul nu e folositor, de cit
„atunci cînd el se pune în serviciul unei afaceri serioase, unel
adevărate. transacţiuni

comerciale ; cînd

însă se pune la dis: .

„: poziţiunea 'speculaţiunei,
'nu face 'de cit să producă în cir"culaţiune

vu: perturbaţiune

aşă

de

mare, în cit rolul

ce tre-

buie 'să-l aibă, în loc de a fi folositor, devine nefast. Banca
cînd. a început operaţiunile sale “și-a zis înainte de toate—
şi aci are. dreptate D. Palade cind o acuză că. a'violentat
natura lucrurilor — "şi-a zis -că are imediat si! se scază ca
prin minune dobinzile în ţară cit se va puteă mai mult, şi .

"că “are să facă afaceri, briliante pentru acţionarii săi. Ca a
lăcut afaceri briliante pentru, acţionari nu.o contest (aplauze); că au scăzut dobinzile în realitate în ţară, aceasta o con.
„test (aplauze), căci ori-cum vă veţi învirti, agiul nu este de
“cît o dobindă şi o dobindă foarte grea.
o

„Ce a făcut Banca? DD. Costinescu zice: 'am importat.
mult şi am exportat puţin, şi că această neegalitate a produs -

singură agiul. Ei bine, Banca

atunci cînd dobinda nu

eră

a

înlesnit aceasta,

nici, intr'o _parte de

pentr: că

40/0 sa.

"menţinuir la acest nivel şi a deşteptar în neguţători o ardoare prea mare pentru cumpărarea de marfă, de cara nu
se pot desface astâ-zi. Dar nu ţin mult la aceasta ; -gre-

şeala cea mare este în lombardare;

de acelea: cari servesc

la agiotagiu.

viu cu cârţi, căsi cunosc

acolo a făcut operaţiuni
Nu

voiu,

versul lui Goethe.

D-lor, -să vă

care

zice

că

D309.
|

'ori-ce teorie este sură, şi verde

“-tice; însă un singur
„cartea: D lui Wagner,

numai arborele vieţii

prac- .

pasagiu să'mi permiteţi a cită din
unde se „vorbeşte despre lombard şi

"se spune cum lombardarea este . operaţiunea. cea mai pri: mejdioasăşi cum numai cu. prudenţă se poate feri o Bancă
i
.
- de- relele efecte ale. acestei operaţiuni. . _.
«Operațiunile de lombard
“lată ce zice D.: Wagner:
“ «trebue să fie lăcute cu: mare prudenţă, căci ele au un efect.
«foarte mare asupra cursului de schimb ; ele uşurează eşirea

'_

_eaurului şi 'îngrcue. intrarea lui, şi aceasta mai ales.în ţă-. .. ierile acelea cari au împrumuturile lor plasate în ţări streine, «unde

trebue să-Je plătească în aur».
cu
Aceasta se aplică, D-lor, cuvint

ţiunea

noastră.

este cu
mari în
ale ţări
“In

Lombardul

cuvint,

ID
la situa. .

şi lombardul

servă Ja agiotagiu,

atit mai periculos,în țarile acelea cari au datorii
Să facem acum o comparaţiune între
străinătate.
=
Ş
:
e o
şi noi;
Franţa scomptul este de 565 milioane, lombardul -

este de 118; va să zică de patru ori mai mult scompt de
e
|
o
cât-lunbard.

Germania scomptul e de 77 milioane, iar lom“In
“bacdul de 17 milioane. În Sviţera, de exemplu, veţi găsi
13 milioane, şi aşă în
'scompt de '75 milioane, lombard
N

Aa

e

RE

toate părţile.

- Acum. D-lor, să luăm situaţiunea Băncii noastre: Lombardul este de 30 milioane, efecte scomptate 17

milioane. Pe cînd toate Bancile lumei au portofoliul de cinci

- ori mai mare de cît lombardul, Banca romină are un în.
în„doit numar la lombard de cît la scompt. Dar să ne
trebăm, cum se poate ca lormbardarea să uşureze agiotagiul,
care 'mi zicea: vă în'şi aci voiu răspunde D-lui Costinescu.
aur din ţară fără
exportă
poate
„> chipuiţi D-voastă că cine-va

_ ca să aibă plâtă 'de
numai
“puesă,
rog- să

făcut

şi. fâră să

nu

aibă nevoie,

ci

pentru simpla plăcere de. a exportă aur? Imi închivă
D-lor, şi iată cum "mi închipuesc: eu admit, şi
'mi

urmaţi

calculul,

că

vine

cine-va

cu

120

mii lei

îni etecte.publice la Banca Naţională şi ia asupra lor 100.000 .
Si
hirtie de 4 la sută... |
“lei 'în
Prevăzînd
.

“pără aur'cu

operaţiuni 'cari au să se facă

la bursă, cum-

4 la sută. Va să zică: cheltuiala lui - este de 4

4 la sută agiu
la sută, dobinda -care:o dă 'Bâncei,şi apoi
Peste tot este.o cheltuială de .8 la suta. -

care l-a plătit,

|

—320—

-:

care este interesul acestui onâ de afaceri : să se
or.să scază? Evident. că “el va contribui din

Acum,
urce aurul,

toate "puterile

sue

se

să

lui ca

acolo, iZVO» .

aurul, căci de

răşte. pentru dinsul adevăratul profit.
Faceţi socoteala; de o parte perdere

4 la. sută la

Bancă, 4 la sută agiul aurului cumpărat; pe. de âlta cîştig:
6 la: sută dobinda efectelor: lombardate vinzind aurul cum-

părat cu 4, cu 8, mai are un saldo de diferență în: "favoarea

lui. de 4, cari cu 6 fac 10;.a cheltuit 8; cîştig net 2.
„Ei, admiteţi că 'cine-va care face o. asemenea -operaţiune poate 'să aibă interes ca aurul să iasă din. ţară? admiteţi că un asemenea om face un agiotagiu?..
|
De sigur că da, şi sunt convins. că. din 30.000.000 lom-

bardate la “Bancă, cel puțin pe jumătate. au. servit la. agiotagiu, şi vă întreb dacă aţi facut tot “ce aţi putut, ca să uşuraţi

situaţiunea, sau

aţi tăcut

totul pentru!

ca

să

o:

„agrâvaţi? Şi dacă se dovedeşte că D.voastră ați agravat-o, atunci
_
'să-nu gîndiţi că veţi puteă amăgi cu miragiul. unor bilanţe

„ comerciale. cari au valoarea

lor,.“dar cari nu

vă „pot! servi

a
a
de scuză.
Dar unde nu mai înțeleg nimic, este în combaterea
din partea D-lui Costinescu a “teoriei noastre, . cari - cerem
introducerea etalonului de aur și asupra căruia -D. Costinescu a dat următoarele argumente, cari au produs—ca să
intrebuințez - -cel mai parlamentar cuvint — au produs în
mintea

mea.0o

adincă

mirare,

„_D-sa a zis: dacă introduceţi etalonuil de: aur, D-voastră
o să ajungeţi la cursul. forţat. Intiiu ne-a speriat că o sâ.
facem “un împrumut,. şi rog pe D. Costinescu ca să mă
rectifice dacă exagerez întru cevă, :
,
„D-sa a zis întîiu, că o să facem un îniprumut. D-lor,
eu nu mă speriu de împrumuturi productive, eu:-ma speriu
de împrumuturi neproducțive, şi dacă este nevoie să facem
un

împrumut

| ca

să

remediăm

situaţiunea

- într'un

mod

ra- -

__dical, îl. vom face, şi fiţi siguri că Romiînia, ori-cit ar fi desăracă, ea nu

portă
nouă

un

este

asemenea

sarcină:

Ne

atit

de

săracă

împrumut,
mai zice D.

care

în

cît

să

nu

în' realitate

Costinescu-că

poată

nu

su-:

ar fi o

o-să. ajungem

la cursul forţat. Aşi vrea să ştiu cum? Zice::am 50.000. 000.
în aur în Bancă, şi 60—70.000.000 în circulaţiune ; “vine
toată. lumea la. Banca şi retrage aurul și nu mai rămine. nimic

Isa
Oare

—

aşă să fie?

e

Bine, D-le Costinescu, în momentul când el a “retras
_aurul, D-ta ai anulat hiîrtiile D-tale, şi aurul, care ese din

“Banca

D-tale, reintră de la sine sub altă

impozite,

formă,

plată de

etc. (întreruperi). Aceasta o găsiți în toate

„de economie politică (aplauze).

cărţile

Ma

O voce: Dar cînd ese din ţară?
D. P. P. Carp. Dar ce făceaţi cînd

nu

aveam

bile.

tele? Ziceţi să decretaţi cursul forţat. Ei, nu s'a .găsit nici
un guvern care să decreteze cursul forţat, sau măcar să se:
- gîndească la aceasta cînd are biletele Băncii acoperite cu
„un stoc metalic de aur; numai pe Dv. vă aud susţinînd

asemenea
Dar

teorii.

admit, dacă vGiţi,

că

aurul

ese

din ţară pentru

plăţile ce avem de făcut; avem însă nevoie de.o citime de
aur pentru operaţiunile noastre din năuntru şi trebue atunci
să plătim dobindă pentru aducerea lui..
N
Or-cît ar fi însă de mare această dobindă, 'ea nu va
fi nici-odată aşă mare ca agiul de astă-zi, şi împrumutul
direct e tot-d'auna mai puţin costisitor de cit Împrumutu

indirect prin. agiul
pune

întiiu de o

ce'l plătim,

căci

fie-care

agiu se com.

dobindă,: apoi

de

o primă

de asigurare

pentru pierderea eventuală.
Uitaţi-vă la comerţ; uitaţi-vă ce se intimplă cu agiul;
= gindiţi.. D-voastră că un neguţător, cind. m'oiu duce în dughiana. lui,. are -să'mi ceară atît pentru obiectul ce voiesc
sa cumpăr, şimi va mai cere să'i plătesc 15%/0 agiul de
astă-zi? Nu, căci el are să: zică: astă-zi este 150/0, miine.
poate să fie '180/0, şi deci trebue să cer peste preţul obiş-.
nuit O sumă pentru agiu, plus o 'sumă arbitrară care este
menită a mă asigură în contra unei cregeri eventuale a
„aurului peste preşul de astă-zi.
De aceea s'a constatat pretutindeni, ccă zdruncinarea

prea mare în echilibru dintre aur şi biletele

de

Bancă a

tras după.sine o creştere exagerată a preţului tuturor obiectelor de comerţ, Nu vă ludaţi dat că aţi scăzut dobinzile;
aţi făcut-o în -aparenţă numai, în realitate publicul plăteşte
dobinzi mai grele de cît în trecut.
“Dar,

D-lor, dacă ar

fi numai

criza

monetară, încă nu

aşi zice nimic. Dar părerea mea. este. că în dosul crizei monetare se. ascunde criza financiară şi aci este adevăratul pe-

ricol:: Ea se ascunde în îndoir. mod:
3245

se ascunde pentru că
21

7
x

agiul
că

3%

este o urcare - de dobinzi deghizată, se ascunde “pentru

bazele

reale

ale. bugetului. devin

cînd-se. evaluiază

D-lor,

un

fictive.

ce este real: în-'

budget,

tr'însul sunt cheltuelile, veniturile însă nu pot fi reale, de
cît dacă valoarea lor rămine constantă. Cind însă fată cu
o cheltuială de 1390.000.000 puneţi venituri de 1230.000.000,

chiar admiţind 'că intrările se efectuiază după prevederi,
dacă suta. de lei primită de către Stat nu valorează de cit
85 în Aprilie 1885, cele 1230.000.000 preliminate în Aprilie
1884 nu au să- mai valoreze de cit:110.000.000. .

Ei bine, cu.ce:o să acoperiţi această diferenţă?
'Imi veţi zice:.nu este exact aceasta, căci critica Dv.
este exagerată, de oarece. deficitul nu poate purtă de cit
pentru plăţile ce le avem în străinătate, căci pentru plăţile
din ţară nu este deosebire,
"Eroare!
a
roare, pentru că ceea-ce face negustorul, aceea va
face şi cel mai mic lucrător. de terasement din ţară; el,
care este deprins pentru un leu să aibă cheltuială pentru
un

leu,

cînd va vedea că leul D-tale

valorează

numai

85

de bani are să. ceară un. leu şi 15 bani, iar. nu un leu ca
în

cît nu

puteţi.

scade

nimic.

Ştiţi

ce

sume

puteți

scade din toate sumele D-voastră? numai sumele cari le
daţi împiegaţilor; acele le puteţi scoate din. calculul meu;
dar toate cele-lalte, fie cheltuieli în ţară, fie în străinătate,
au să fie sub povara agiului D-voastră, şi aveţi să plătiți
sub formă de agiu dobinzi mult mai :mari de cît acele cari
le veţi. plăti pentru un împrumut în. străinătate.
Deci, D-lor, părerea mea este următoarea : Recunosc,
dacă voiţi, că răul provine în parte din bilanţul comercial
ce se soldează în defavoarea noastră; răul însă a fost
agravat prin introducerea etalonului de argint, el a fost
agravat încă prin politica financiară a Băncii Naţionale, şi
trebue să căutăm cu un moment mai înainte să .eșim din

această poziţiune, să lecuim viţiul original al Băncii Naţionale, şi sâ învităm pe guvern să dea politicei financiare. a
Băncii o direcţiune mai “conformă cu, cerinţele pieţei şi cu
trebuinţele unor operaţiuni serioase.
Cum să ajungem la acest scop?

Eu. nu

ajunge alt-fel de cit facind un împrumut
ţară la noi
Costinescu

etalonul de aur; căci mijloacele
nu sunt

de cit tranzitorii şi mult

cred

că putem

şi întroducind în
indicate

de D.

mai costisitoare

N

„acum,

i

a
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de cît acelea cari le dau eu; Admit că prin o vinzare de
efecte sau prin o operațiune oare-care. se va introduce aur
în ţară, dar ceea ce se intîmplă astă-zi, se poate repetă, şi
în fie-care

an

avem

să ne găsim

faţă

cu o situaţiune,

cu o

criză monetară, ca aceea în care ne aflăm acum; şi în fie-care an avem să recurgem la expediente; în vreme cind,
dacă noi tăiem răul de la rădăcină, fluctuaţiunile cronice

au să dispară. Să

facem

deci

un împrumut şi să vedem

care este mărimea sumei cu care trebuesă ne împrumu:
tâm; pentru aceasta eu iau iarişi situaţiunea Băncii şi o

reduc la proporţiunile acelea ce. ar trebui să aibă, dacă ar. merge

lucrurile

în mersul

lor regulat.

Intîiu, eu 'cred cum

că biletele ipotecare sunt o datorie a Statului care trebuie

“plătită; cel puţin

aşă eră în lege,

ca Banca

să ia biletele:

ipotecare asupră-i şi Statul, treptat-treptat cu vinzarea moşiilor, să depue banii la casa Băncii, ca ast-fel să-şi plă|
Ma
tească datoria,
unde ani îndiplomatică,
.
misiune
dintr'o
Vin, D-lor,
ce nu s'a
pentru
dar
întreba
văţat a fi discret; nu voiu
starea
constată
a
plătit această datorie; mă mărginesc numâi
|
E
|
Ne
:
|
lucrurilor.
Din emisiunea de 94.000.000 voiu scade însă în întiia
linie datoria Statului -de
emise

30.000.000,

deci

aproape

25.000.000;
lombardare

sumă

nu

ar

apoi

voiu - scade

26.000.000;

45—39.000.000 cari. corespund

şi. această

serioase,

pentru

cu

din.

rămîn.

nevoile

nici-odată,

fi fost întrecută

a

dacă direcţiunea Băncii. n'ar fi lăsat la o parte adevăratele principii financiare. O emisiune de. 50.000.000 nu cere
însă un stok metalic mai mare de' 30.000.000; arăogind
„la aceasta datoria Statului, ajungem la un împrumut ma-

ximum

de 50—55

milioane.

Eu admit că această sumă se urcăla 58 sau 60.000.000
franci; această sumă pe o emisiune de go suta, care €. pro“babilă cu 5 la suta, ar face o anuitate poate de vre-o

3.000.000

şi ceva, dacă nu mă înşel în calculele mele. Va

000,
să zică, noi împovărăm Statul cu o anuitate de vr'o 3.000.
astăzi?
noi
-acesta este adevărat; dar ia să vedemce plătim
pentru
astă-zi
noi
plătim
cit
l
calculu
ră
„Aşi voi să faceţi D-vost

plata

cupoanelor

noastre în străinătate. Pe

de

o

parte

ate pentru
ziceţi că nu voiţi să împovăraţi ţara cu o anuit
pe fiecare
puneţi
un împrumut, şi pe de altă parte D-vostră
a transşi
i
an în buget sume mai mari pentru plata agiulu

30.
portului -banilor în aur în străinătate cu care . plătiţi anuită:

ţile datoriei publice; și dacă vă cpuneţi la aceasta, este
numai că voiţi să vă daţi aerul că nu aţi făcut împrumu:
turi, şi pentru aceasta împovăraţi budgetul Statului mai mult
de cit dacă sar face un împrumut. Ei bine, aceasta nv se

- poate, şi vă rog să întroducem cu o oră mai înainte etalonul de aur, care, departe de a ne duce la cursul forţat, ne

poate singur scăpă de aceste ultime resurse ale Statelor banc:
rote. Nu uitaţi că ceea ce a putut să'şi permită Franţa,
Austria şi alte ţări puternice, mica Rominie nu 'și-o poate:

_ permite,

nici faţă cu situaţiunea nostră internă, nici

cu cea

externă. Să ne punem deci pe lucru, şi putem să o facem
“cu atît mai mult, cu cît avem dinaintea nostră o.eră de

linişte. Dacă ne este permis novă, O ţară mică, care nu sunsă facem conjecturi des"tem un factor în politica generală,
pre viitor, avem ani îndelungi de pace dinaintea nostră și
este prudent din partea nostră, ca atunci cînd ni se dau aceşti

ani de linişte, să'i întrebuințăm la o gospodarie serioasă; și
în această

privire, măsurile

propuse prin moţiunea

presentat
îmi par insuficiente. Acestea

aveam

ce nisa

de zis, D-lor.

Părerile pot fi diferite, ştiinţa o revendicăm fiecare; venim
cu cărţi, aducem ca exemplu unii pe Franţa şi Anglia, alţii
pe. Germania şi Italia; .avem aerul a ne da unii altora

"lecţiuni;
dau

de

însă lecţiunile,. D-lor,
oameni,

ci de

în ultimele

evenimente,
— și

vă

instanţe

nu se

rog

nu

să

ne

puneţi in poziţiune ca evenimentetele să ne dea una din
acele lecţiuni cari costă prea scump pe o ţară (aplauze).

combale vederile deputaților 6 Pâlnde i EP Cari dei. EI
lojanu, care

relevă partea politică a discursului deputatului P. P. Carp,

disculă, vederile pe

cari le-a

susţinut

și arată

foloasele

pe

cari

le-a

adus Banca Naţională; ministrul preşedinte 1. C. Brătianu, care insistă
asupra faptului, că Rominia nu se poate compara cu alle ţări, dar că

la spatele crizei monetare nu

se află nici o criză,

primeşte

la ordinea

moţiunea

de trecere

tei In ședința următoare, deputatul

mitotului

delegaților, care

financiară. Camera

zilei şi trece

M. Corbescu

propune respingerea moţi

în secțiuni.

citește

raportul co-

i p

interpelării deputatului GL! Pălade.
ping
oțiunei propuse în urme
.
Deputatul N. Ionescu vorbeşte în contra concluziunilor raportului
pe cind ministrul domeniilor |. Cimpineanu arată, că, primirea Ioţiunei
ar condamnă în principiu monela care circulă în ţară, ceea, ce ar provocă. imediat o scădere care ar aduce o jenă” şi mai. mare în afaceri.
Camera

adoptă

concluziunile

raportului

comitetului

delegaților.

!

ERĂ
Ședinta
Deputatul
„Tronului,

NOUA

C, aierei di g: Decembre

1857

M. Ferekide, raportorul comisiunei de răspuns la adresa

citește

proiectul

adresei,

aducind

la cunoștința

Adunărei

că

|

deputatul Titu Maiorescu a propus un amendament prin care cere su„primarea, următoarelor cuvinte: «Națiunea a primit cu bucurie imbunătăţirile cari in cursul legislaturei trecute au iost introduse în Constituțiune și în legea electorală, cu scopul de a asigură o 'reprezentaţiune
şi

mai exactăa

sentimentelor

naţiunei

în

Adunările

'legislative». -D-sa

creae că Adunarea, aceasta fiind rezultatul punerei în aplicare pentru
prima dată a nouei legi electorale, este de preferi ca, Adunarea să nu
se rostească ea însăși asupra originei sale. Majoritatea comisiunei a
crezut

că este

o

imperioasă

datorie

a ei, cînd se

înfăţişează

înaintea

Tronului, să aducă, Regelui impresiunile ţării în privinţa reformei ce s'a:
făcut de iosta Constituantă. Deputatul V. Epurescu întrun discurs lung
atinge toate punctele unui program politic şi amintește de o evoluţiune
" politică a partidului liberal, în deosebi a fracţiunei zişă colectiviste, produsă de ază numita școală -a junimiștilor. D-sa nu crede că nu există

o deosebire radicală intre vederile deputatului FE. P. Carp şi a amicilor
săi, pe de o parte, şi între partidul liberal-pe de altă parte. Deputatul

Take Ionescu vorbeşte de însemnătatea reformei electorale, care a, fcăut ca

«cetățenii să se ducă la vot ca la o adevărată sărbătoare» ; apără partidul
jiberal de invinu'rile ce i s-au adus de deputatul Epurescu și arată în
mod amănunţit care ar fi reformele necesare pentru ca, patria să poată,
iuă dezvoltarea, de care aie nevoie. Deputatul G. lanoli iea apărarea
D-lui G. Panu

şi a presei, pe care

D. Take

Ionescu

o acuză

că-şi

uită

datoria,şi se pierde în detaliuri prea lungi în expunerea părerei asupra
modului cum ar trebui alcătuit răspunsul la mesagiu. Deputatul C. Nacu

amintește cuvintele deputatului P. P.. Carp cu care acesta şi-a început
cuvintarea asupra, crizei monetare şi de programul. desfășurat în răs-

punșul minorilăței la mesagiul tronului din anul 1881. Acum conservatorii au renunţat la, trecutul lor,-căci atât deputatul P. P. Carp cit şi deputatul Titu Maiorescu pretind că au început să dispară deosebirile de
" partid. Partidul liberal are alte vederi; el nu renunţă la ideile saleși
nu se aseamănă celui conservator, care în totdeauna n'a avut incredere
în această țară, Recunoaşte totuși că deputatul P. P. Carp și-a îndeplinit
cu

patriolism

şi cu

cel mai

mare

devolament

care a fost însărcinat în afară din ţară.

:

D-lor

deputaţi, dacă aşi fi un

om

pentru

E

țară

nervos,

misiunea

cu

desigur “aşi

părăsi intenţiunea ce am de a mă menţineîn sferele liniştite 'ale unei discuţiuni obiective, şi, dacă voiţi, cam doctrinare ; însă nu sunt un om nervos, şi deşi de două ore
A

|

|
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nu Adresa,

ci persoana mea,

este în cestiune,; deşi cînd D,
cînd

„Epurescu,” cînd .D. Ionescu,

D.

Nacu,

a venit şi m'a

tratat ca pe un cap. de turc, asupra căruia
tinerile forţe
ale acestei Adunări îşi încearcă puterile, totuş. nu mă pling
de aceasta.

Este un

aforism

a lui Schopenhauer care

zice,

că valoarea omului se judecă şi după umbra care oaruncă.
Se 'vede că umbra este mare; căci aţi dat de dinsa pină a
nu. da de

cel] care

o: aruncă, şi aţi condamnat ideile noastre

a priori, pînă a nu le cunoaşte.
vedem cun: stăm cu realitatea.

V'aţi luptat cu umbra, să
|

Inainte de toate, nu voiu'să fiu nedrept şi să pun pe
aceeaş linie pe toţi aceia cari m'au combătut. Şuu să fac
distincţiunile cuvenite; .voiu recunoaşte valoarea . talentului |
şi a argumentaţiunei D.lui Nacu. D-lui singur a căutat să

"se

ridice

pe o treaptă

mai

înaltă şi a

cautat să deslege

problema psicologică care deosebeşte. pe conservatori de liberali, însă aţi comis o eroare, vorbind de continuitatea partidelor pe care o recunosc şi eu, onor.' D-le Nacu. Nu aţi

înţeles că. continuitatea istorică este una,. şi cerințele pracice ale fie-cărei epoce este alta. Cînd veţi întrebă, D-lor,
pe conservatorii din Anglia: dacă reneagă trecutul întreg
al partidului lor, de sigur
întrebă pe partidul liberal
punde asemenea că nu.

|

vor răspunde că nu. Şi cind veţi
daca reneagă trecutul lui, va răs-

De veţi întrebă însă pe liberalii. şi “pe conservatorii
de astăzi din Englitera dacă vin unii cu ideile lui Seymour
şi alţii cu ideile lui Hampden,

va fi răspunsul
are misiunea

lor. .. Fie-care

ei de îndeplinit;

de sigur :că un nu categoric .

epocă,

fie-care

şi cît de -mîndră

generaţiune,
ar fi ea de

trecut. datoria ei este, cînd se pune la muncă, să lase amintirile istorice şi să ţie cont de cerinţele prezentelui. In acest
sens am avut dreptate, onor. D-le Nacu, a vă zice, şi men-

ţin cuvintele mele, cum .că terenul de: luptă între noi nuşi
mai are rădăcinile în trecut. Apoi, D-lor, conservatori şi
liberali, eu cred că se face o confuziune în ţara la noicu
. aceste

numiri... Oare

credeţi,

D-lor,

că. libertăţile

de cari

ne bucurăm noi astăzi sunt opera exclusivă a partidului liberal? Oare credeţi D- voastră că acea generaţiune de la.
1848 n'a lucrat ea, nu numai “liberalii, dar şi conservatorii,
pentru a ajunge la realizarea ideilor cu cari vă făliţi? Eu
cred că da. Nu sunt încă bătrin, dar îmi aduc aminte de

ce se petreceă în casa părintească, şi sunt oameni în această

E

Ne

-

«

.
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Adunare cari ştiu ce s'a făcut acolo. Intreaga tinerimne a
Moldovei care făceă opoziţiune:
lui Mihai Sturdza, oare ca
nu

“eră

animată

de

idei

liberale, şi cînd acel tinereta putut

_“cu o'oră mai înainte să realizeze idealurile sale, facuta el
" deosebire de principii? Am spus-o altă dată şi spun şi astăzi, câ deosebiri de principii între Dreapta şi Stinga atunci
au existat mult mai puţine de cit astăzi. Istoria nepârtinitoare,

ea

care

nu ţine

cont

nici

de

de luptele noastre pentru putere,ea
şi-i va. numi fără distincţiune pe toţi
numeroase, au deschis ușa .libertăţei

-Rominia (aplauze). .
“A

existat

însă,

urile

a
D-lor,

o

momentului,

nici

va constată aceasta
acei cari, cu jertfe
necunoscute încă în

a

deosebire;

însâ

o deosebire

|

mai mult de aplicare de cit de principii. Conservatorii voiau .
ca şi D-voastră libertatea, căci ei s'au luptat cu chiar pă-

rinţii lor. pentru

dinsa; dar. moştenind

înrîurirea politică a

generaţiunei trecute, ei au gîndit că puterea
mînă exclusiv.în miinile lor.
e

|

trebue
a

să: ră-

Stînga, la rîndul ei, care nu fusese nici odată un partid

de. guvern, -voiă. să se transforme din partid revoluţionar în
partid de guvern, şi să dovedească prin exerciţiul puterei
că este un. factor în Statşi în afară de ideile pur specu-

lative.

-

.

a

i

In aceașta, dacă voiţi, constă în mare parte deose:
“birea între conservatori şi .liberali, şi, dacă voiţi,.în aceasta
consta şi! astăzi deosebirea între vechii conservatori și par-

tidul

liberal.

Noi

însă

ne-am

pus

întrebarea:

odată

ce

luptele constituţionale s'au terminat, este oare de demnitatea unui 'partid, este un act patriotic, de a ne contestă

mutualmente legitimitatea? Ne-am zis că nu, şi iată un punct
care ne sileşte, fără a renegă numic din “trecutul nostru,

de a constată o nuanţă între noi şi alţi conservatori. Ei
bine, D-lor: aţi:probat cu' o energie poate prea mare, că
sunteţi un .partid de guvern; dar odată ce nu numai ideile
liberale, dar”şi partidul liberal au luat rangul ce i se cuvine, naşte întrebarea: ce cale ni se deschide de acum

înainte? D.lor, în această privință sunt două şcoli, sau. dacă

voiţi, două tendinţe cari corespund cu natura umană: sunt
zic că
„unii cări voesc să meargă tot înainte, şi alţii cari
prinză
să
vreme
dai
săi
"odată un principiu dobiîndit, trebue

De' acolo se produce şi la noi ceea-ce s'a produs
rădăcini.
in toate societăţile lumei, două curente diferite. Recunoașa]

-

„a

,

.

îi

N
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i,

7

tem, zic unii, principiile liberale înscrise în Constituţiunea
noastră, nu voim să fie lipsită societatea română, de nici
una din aceste libertăţi pe cari Z/zers, într'unul din cele mai |
frumoase discursuri ale lui, le-a declarat necesarie societăţilor moderne.: Odată însă cu aceasta, ei mai susțin că”
libertățile nu dau roade prin ele înşile. Să..nu. credeţi. câ
dacă aţi decretat şi menţinut libertatea presei, o să aveţi

o presă cum se cade; să nu. gindiți
bertatea

că dacă decretaţi pi

întrunirilor, o să aveţi discursuri

cu minte

în acele

întruniri; să nu gândiţi că dacă veţi decretă orice alte
libertăţi veţi voi, prin simplul acest fapt aţi făcut mărirea
şi fericirea unei ţări. Libertatea în ultima instanţă 'nu este:
de cît înlăturarea unor pedici; libertatea pe târimul politic
nu este în ultima instanţă de cît posibilitatea dată tuturor
claselor unei societăți de a participă şi de a conlucră la
înflorirea țărei lor. Dar dacă o. fac sau nu, aceasta nu mai

atirnă de libertăţile publice,” atîrnă de munca tutuțor, fie
"pe tărîmul economic, fie pe tărîmnl politic. Ei bine/. uumai
în contra acelora .cari comit eroarea de a crede câ libertăţile -prin

ele

înşile pot

contra acelora ne declarăm,
o .şcoală

politică

modernă,

dă

rezultate

fiind-că
care

se

practice,

numai

în

acea eroare a! produs
aruncă din, transformare

politică în- transformare politică și care la ori-ce| neajuns
-_pune lupta pe tărimul constituţional, nici odată pe terenul
“ideilor de organizaţiune de muncă naţională. Cu sistemul
acesta nu mergem :de cît din sguduire: in sguduire, şi ca
rezultat final ajungem la ura între clase, şi la ndstabilitate

în instituțiuni, semne neînşelătoare de decadenţă ale unui, popor; De

aceea,

D-lor,

dacă D-voastră recunoaşteți împreună

cu noi. cum că era luptelor constituţionale s'a terminat, dacă
recunoaşteţi împreună cu noi că cele dobindite [pînă acum

sunt îndestulătoare, nu pentru 10 sau 20 ani, cum
zice
D-nu lonescu, dar pentru generaţiuni întregi, latunci sub
acest punct de vedere nu va fi absolut nici o deosebire
intre D-voastră şi noi. Dacă D-voastră însă crdeţi că pe
tărimul luptelor constituţionale. trebue să mergeţi înainte,
şi dacă voiţi să o faceţi, atunci voiu constată o primă deosebire; radicală de principii ce: ne va despărți. In şirul
acesta de idei: revizuirea a fost pentru -mine de un mare
„învăţămînt. Nu eram aci şi nu am participat la discuţiunile
D-voastră ; însă am fost destul de franc ca să nu. ascund

|
i.
;
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guvernului,

pe care-l reprezentam atunci, cum că eram

cu

totul în contra revizuire.
Luptele constituţionale contenesc dea dă roade atunci
cînd nu întroduc pe scena - politică un element nou. Eu
contest că revizuirea fâcută a întrodus pe terenul nostru
politic: un element nou. Elemente tinere dă, cu bogăţia lor
de. idealuri şi cu sărăcia lor de experienţă; .dar element
nou, vă desfid să mil arătaţi. În ochii mei, d-lor, cele zise
- pînă acum sunt idei' conservatoare, deşi vă mărturisesc că
liberal-

altul

conservator,

și-a zis,

de cel întiîiu venit: unul

luate

etichetele au fost

nu știu ce etichetă -aşi luă; toate

naţional, altul sincer-liberal, un al treilea liberşi independent (ilaritate), şi cînd mă întreb: ei bine, sub ce firmă
să mă prezint, găsesc că toate drumurile au fost deja ocu„pate

în

grupate

puţin

mai

sau

mult

mai

de individualităţi

jurul unui sau altui dintre oamenii noștri. politici (mare ilaritate). Chiar publicul se află în această nedomirire, şi în
disperare de cauză ne-a numit cjunimişti», ceea-ce repre:

„zintă

poate, mult

pentru.D. Epurescu, junimiştii
nu ştiu

„şi

reprezintă

ce încă; în ochii

mai

D.lui

de

aşa

oameni;

unor

în ochii

exemplu,

cosmopolitizmul
reprezintă

Nacu

o

înaltă dibăcie conservatoare; în terminologia politică însă
acest cuvint .nu vrea să zică absolut nimic. Ori-care. ar fi
noastră, începem

însă eticheta

-prin a susține

lup-

era

că

telor constituţionale s'a terminat şi acesta este şi adevăratul
sens al cuvintelor ce guvernul a pus în gura Coroanei,

anunţiadu-ne că o eră .nouă începe. Dacă începe o eră
nouă, este că era veche ș'a dus, și în adevăr, era veche
nouă a
a luptelor constituţionale s'a terminat, şi începe era
Sa
organizării Statului nostru (aplauze). :
Ei? Ce

este

D-lor?

făcut,

privinţă fac

act

de

liberalism, şi nu. se ascunde
D=.

vechiul

“Țăranul

să

vedem

şi

liberalism; de fel;

sub o mantie

care

conservator

ca conservator,
.

la

cînd

noi

cu societatea, să lăsăm cărţile, să lăsăm teo”
întrebăm: cari sunt elementele acestei ţări,
la adînca noastră solicitudine? la primul rînd,
ciaseie. de jos, ţăranul şi meseriașul ; dar să
rog ca nu unii cari.ar rivni gloria D-lui Nacu
în
atace în acest punct, să nu gândiţi că

ne găsim faţă
riile şi să ne.
cari aă drept
D-lor, eu pun
nu gindiţi, şi
că vie să mă
această

de

ce

act de

plăcută ochilor

vine să înşele (mişcări).

meseriaşul | Pentru

pentru

nu fac

tinem

ce ţin eu,

noi

ca să

şi dacă voiţi

facem

tot

ce

vom

puteă

treapta

pentru a pune

de înflorire mai

pe. aceste

înaltă

-două

clase

pe o

de cit 'aceea în care se află

astazi? O-fac în interesul claselor dirigente; clasele supe"rioare sunt ca ploaia, ce, după „frumoasele cuvinte ale
poetului,

de la cer ne vine şi la cer se întoarce în eternă

alternare; clasele superioare din popor vin şi la popor se
întorc, în eternă alternare,—şi dacă poporul acela din
care eşim şi la care ne întoarcem este un popor sdravăn,
şi noi vom fi sdraveni (aplauze).
Daţi-mi tn

- mente

popor

care are

dejă în treptele de jos ele-

puternice în cari, pe lingă cultul proprietăţii,

voltă

în mod

cît de

elementar

neatirnarea

se des-

omului

ce

se

administrează ' singur, şi. puteţi fi siguri că însuşirile acelor
cari se. ridică din sinul lui pe treptele superioare . ale so“cietăţei

vor

“fi. de

mii

de ori

mai

înalte

din un popor slăbit (aplauze prelungite).
Nu
blonde

este dar ceea-ce. numeşte

humanitaire ; este

clasele

de

jos, la

astă-zi.

în

proprietatea

de da SENSI-

idee. de

Stat, care “ne

primul 'rînd. trebuinţa

un

nivel nai înalt

i

CI

"D-lor, cel întiiu lucru
căci

. --

Francezul

adevărata

inspiră atunci cînd punem
înălță

de cit ar fi eşit

pentru

îi asigură

ţăran

neatîrnarea

de

de a

cum

este

este proprietatea,
materială.

Acesta

este un adevăr atit de banal, în cît aţi fi- în drept dea vă miră
că vin cu asemenea naivităţi. Proprietatea ţăranului este
însă pentru noi şi o cestiune. naţională. Luaţi o ţară cu proletari cîmpeni: şi cel întîiu conchistator veriit, o să o desnaţionalizeze în 10—15 ani;
|
Luaţi o naţiune care are la bază un element ărânese
avut şi neatîrnat, şi puteţi fi siguri că peste capul ei, fără
a lăsă “alte urme de cît urme trecătoare, turtunile vor
îtrece.

Copacii

se vor

plecă,

dar

cînd

rispr lumină își vor ridică iar. virful şi
-luemos (aplauze prelungite).
De

aceea,

D-lor,

am

căutat

să

revine. -cerul

senin,

vor. înverzi şi mai

menţinem

proprietatea

nmi nile lui, şi de aceea, deşi nu eră o. ideie liberală, şi
n această privință mă 'răsbun faţă cu D-nu Nacu, chiar
pârtidul liberal și noi toţi am zis: nu voim să scoatem
pe ţăran din - pămîntul lui. Oare aceasta este o idee liberală?

D. Ministru

D.

(rîsete),

P. P.

nu
+

de culte. Naţională.

Carp.

Naţional-conservatoare,

naţional-liberală (aplauze).

D-le

Chițu

Evident că idei na-

|
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ţional-conservatoare, și raţiuni puternice de Stat pe cari le
revendicăm şi noi, au făcut pe partidul liberal a menţine
această excepţiune făcută la principiile liberale de liberă
trecere a proprietăței din mînă în mină. Dar dacă D-v.
. a zice: oare n'ar
în drept
aţi fâcut aceasta, eram noi oare
fi tot atit de naţional, de conservator, dacă ceea-ce facem
astăzi am voi să .o perpetuâm? Națiunea romină va dură
“atunci mai mult, credem, de cit vor dură moșiile Statului

pe cari voim să le împărţim (aplauze). Daţi-mi un spor de .
populaţiune

sunt

Statului
S

sute de

de două-trei

toate

împărţite

mii de

ţărani

moşiile

şi

şi atunci mă întreb:

oare

' luă măsuri contra
ceea-ce am făcut noi -astăzi, dacă nu vom
ajuns -hoi la re:.
am
divizibilitaţii, nu va fi zadarnic? Oare:
timpul cit. ţine
pe
zultate statornice sati numai trecătoare
o' generaţiune? S'a atacat ideia înajoratului; nu ţiu la dinsa,

privinţă -vă

în această

deşi

„mișcare chiar. în
trograde, nici cu
mari scriitori ai
şi alţii, cari toţi

pot asigură că “este o mare

Franţa, şi nu voiu veni nici cu cărţi recărţi aristocratice, voiu veni 'cu cei mai
Franţei moderne, ca Tocqueville, Le Play,
constată relele efecte ale unei: prea mari

divizibilităţi a proprietăţei celei mici, care este o cauză de.
dezasslăbire socială. Să ni 'gîndiţi, D-lor, că rezultatele
ne-

troase ale unui războiu sunt totdeauna provenite
dibăcia unui "general. Cînd o naţiune e învinsă,

din
puteţi

fi.

atent
siguri că, în afară de rari excepţiuni, observatorul care a
„socială
boală
o
sau
va constată totdeauna un vicii
.
slăbit puterile naţiunei. .
ul ţăaceea, văzind

„De

m'am

că 'se' interpretă

rău

majorat

gîndit la libertatea de a testă; nu vă place

rănesc,
însă vă cer: să'mi
"nici aceasta? Foarte bine! Un lucru
în miinele ţăragarantaţi că aveţi să pironiţi proprietatea
nului;

atât şi nimic mai mult (aplauze).

Dar

pe lingă starea

materială,

D-lor, mai vine şi acea

de jos, adică deprin
calitate pe care o reclam de la clasele
i priviri ; aceste
oare-car
în
derea d'a se administră singure
generaţiune în
din
deprinderi desvoltindu-se fiziologiceşte
|
Stat.
de
oameni
generaţiune produc pe adevărații
rind
primul
in
In privinţa morală noi am constatat
lor şi sunt
cîrciumi
ea.
libertat
relele efecte cari le produce
.aviză, alcoolizmul are să
convins cum că, dacă nu vom
de
de igienă, semnalată cu mult cuvint
fie, pe lingă lipsa

Ba
D-nul

Nacu,

o

cauză de slăbire pentru

puterile

vitale ale

naţiunei.
e
|
Despre şcoli vom vorbi cevă mai la vale.
7
Mă voiu întinde însa ceva mai mult asupra posibilităţei
ce

trebue

să

se

dea

aci viu la comuna

ţăranului

rurală.

a se

administră singur,

a.

şi

„

Când ne întrebăm dacă comuna rurală există astă-zi
în ţara noastră, dacă subtem sinceri trebue să declarăm că
nul Comune rurale nu avem! Ce reprezintă primarul în

Ochii ţăranului? Primarul reprezintă pe acela care îl chiamă
la conscripţiune, primarul. reprezintă pe acela care îl chiamă
la executarea muncilor agricole, primarul reprezintă politica,
primarul reprezintă într'un' cuvint pe Stat cu toate sacri-

ficiile ce el ne cere, dar fără nici unul din acele foloase
ce ţăranul ar fi în drept să ceară în schimb dela Stat, Cum
voiţi ca, cu o astfel de organizaţie - de comună rurală, ţăranul,

care

vede

„nistraţiei, cum

toate

voii,

forţele

lui sleite.în

serviciul

admi-

zic, ca țăranul să se deprindă cu acele

calităţi cari trebue să se dezvolte pe.o treaptă mai înaltă
în diversele ramuri ale vieţei publice?.
De şcoală, primarul nu ştie nimic. De drumuri? vă
desfid să-mi arâtaţi. în toată ţara măcar 20 de metri de
„drum. făcuţi de primari. De biserică? Fie-care din noi ştie.
ce se petrece la ţară în această privinţă. In asemenea condițţiuni

nu

există

comună

rurală,

şi cînd

văd

oameni

cari

"cu mândrie gândesc că au făcut cevă când au vorbit despre
des droits de homme şi stau nepăsători faţă cu o asemenea
stare de lucruri, atunci să-mi permiteţi să le tăgăduesc sau
amorul: de ţară, sau înţelegerea politică a cerinţelor unei
societăţi. :.
|
i
a
a Bi

Prin urmare,

ranului

şi numai

D-lor,

comuna

a ţăranului,

rurală trebue să fie a ţă-

şi în comuna rurală trebue să

se deprindă ţăranul cu administrarea intereselor sale. tonul

Cit pentru necesităţile puterei executive, creînd canca primă. circumscripţiune administrativă. şi dindu-i o

„ întindere, mai. mare. de cit comunei actuale, vom obţine două

lucruri: întiiu, Statul va fi mai bine servit, căci e mai UȘOr :

de a găsi

1.000

mari oneşti;
cimpene.
a

Viu

acum

de șefi de cantoane

al doilea,
|

am

la meseriaşi.

micșoră
|
Am

de

cît 3.000

de pri-

numărul biurocraţiei
Aa
|

avut onoare, D-lor, a pre-

zintă onor. Camere un proiect. de lege asupra meseriașilor;
.
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- acel proiect
* Ne

vom

stă de patru ani uitat în cartoanele Adunărei. -

încercă

să-l.scoatem

din

nou

c'o să-l votaţi; dar, după experiența
“această speranţă va fi iluzorie,

“Prin

acest

meseriașul

proiect urmăream

să capete acea

două

la lumină,

sperând

trecutului,

poate

că

țeluri: “întîiu,

ca

miîndrie a stărei sale, care a dis-

„părut cu desăvirşire din deprinderile poporului.
La noi, d-lor, înainte, şi nu voiu să mă

i

întind

asupra

- cauzelor, meseriaşul eră ţigan, eră Jidov, şi în mîndria noastră

de scoboritori ai lui Traian ne ziceam: noi, fii de împărați, N
să facem cioboate? Aceasta este bun pentru ţigani, aceasta
este bun pentru jidani, iar nu pentru noi.
Pi
Rezultatul a fost cel firesc: îngreuiarea concurenţei:

atunci când nevoile ne-au deșteptat, şi am început a recu-

noaşte că şi fiii lui Traian trebue să muncească, şi avem
datoria a îmbărbătă această tendinţă şi a ajută pe indigeni
în încercările lor de' emancipare industrială.
Şi în această privinţă voiu rectifică pe D. Nacu; dacă
D:sa, mîndru de rezultatele obţinute, şi mindru de trecutul

“partidului liberal, crede că poate să trăiască pe socoteala
„acestui . trecut, încet-încet se va convinge de contrariu şi
va veni poate alăturea cu mine spre a zice, că nu tocmai

în

trecut trebue să căutăm. ce este de făcut astăzi în ţară.
* Am propus, zicea criticînd D-sa, reînființarea corpora-

ţiuriilor. Oare de acele corporațiuni inchise din evul „mediu
este vorba?
_:
'

De sigur că nu.
- In intenţiunile noastre corporațiunile înfiinţate, fără
nici O condiţiune de admisibilitate, nu au de cît două meniri: întîiu, a deşteptă acel spirit de solidaritate între meşteri care uşurează concurenţa cu străinul, ridicînd totdeodară

„Şi prestigiul meseriaşului; al doilea, ele. -vor luă asupra lor
crearea; şcoalelor de meserii ce aturicea vor deveni un ce real.

Se vorbeşte mereu de şcoli de' meserii. Vom discută,
la timp despre aceste şcoli şi vă voiu dovedi că şi ele dau
aceleaşi roade ca şi comunele rurale.
Astă-zi crearea acestor şcoli nu este de cit o ocaziune
de a puteâ acordă o leafâ cutărei rude a vre-unui membru
în comitetul permanent, sau pentru a căpătui pe cutare
“sau cutare nevoiaş, care face âpel la protecţiunea vre-unui mic

potentat de provincie (aplauze).
De

aceea

şi să nu

cer ca şcoalele

fie administrate
'

de

de meserii să nu

fie create

cit de însăşi meseriași.
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Se

„ Dacă cuvintul -de corporaţiurie vă supără, atunci vă
rog să faceţi ceea! ce nu „aţi făcut pînă acum, adică să citiţi
| proiectul nostru.
„_D-lor,

atotprevăzător,

cari

măsuri

încă alte

găsi

și S'ar. puteă

a fi nici atotştiutor, nici

de

pretenţiunea

nu am

ar

întări și ar pune pe o treaptă mai înaltă această clasă a
societăţei noastre, — o recunosc. Şi intenţiuuea noastră nu

“a fost atita 'de a vă da un panaceu universal, ci de a indică
direcţiunea, lăsînd ca. o discuţiune serioasă să producă adevă. .

rata lumină şi adevăratul leac al ncajunsurilor de cari suferă
So

-

meseriaşul la noi.

la țelul dorit
în acele cari,

Aceasta odată tăcut, nu vom ajunge
“dacă nu'.vom deşteptă în clasele superioare,
ieşite

de cultură mai înaltă,

la. o stare

ajuns

au

popor,

din

dacă nu vom deşteptă în ele acele calităţi cari le pun singure
în stare a fi apărătorii muncei naţionale şi protectorii “stă
rilor de jos. În întiiul rînd trebue sâ deşteptăm în ele spicerem

privinţă

această

ritul justiţei şi în

inamovibilitatea

magistraturei.
Nu știu dacă vă daţi seama de ce se poate întîmplă
cind magistratură. este amovibilă.
“Nu voesc să atac pe nimeni; multe lucruri au fost
„făcute din nevinovăție, dar. se întîmplă la noi lucruri cari
te sfişie.: Sa vă dau un exemplu: sunt acum patru ani, un
procuror cere urmărirea unui om; acel procuror se destitue.
Mai deună-zi un alt procuror cere urmărirea aceluiaşi om, Și
la rîndul

este

acel procuror

lui destituit.

Ciudată coincidenţă | Dar fără a acuză pe nimeni, putem
cu drept cuvint crede că într'o țară unde asemenea. Jucruri
sunt posibile, se sdruncină pînă în temelie respectul justiției, şi. că trebue cu o oră mai înainte să ridicăm prestigiul

şi neatirnarea

magistraturei.

Pe. lingă justiţie trebue să garantăm. şi administraţiunea,
cu

care

se “întâmplă

astă zi ceea

ce

se

întîmplă

comuna

cu

rurală: că nu există de cît de nume. Dar, îmi veţi zice:
ce face "prefectul? Ce face prefectul? alegeri; ce face comipermanent?

tetul

alegeri;

ce face sub-prefectul? alegeri; ce

face primarul? alegeri.
noastră. administraţiune

Intreaga

electoral

aparat

imens

O voce: Comedia
.D.

P.

P.

Carp.

nu

este

de

cît

un

(aplauze).

lui Caragiale...
Aud,

d: lor,

:

zicîndu- -se „comedia

lui
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Caragiale ;. şi dacă Caragiale are dreptate,şi dacă în comedie
se oglindesc moravuri adevărate, nu trebue să fiţi. nepăsători,

pentru cărăulse biciuieşte numai pe scenă? Fiţi mai prevăzătorişi nu aşteptaţi ca critica să se; coboare din comedie
în realitate, căci atunci va fi mai râu. pentru Dumneavoastră.
Sa mă credeţi că în această privinţă nu acuz pe nici
un partid, sau mai bine le acuz pe toate, căci cu toţii am

păcatuit cu mai multă

sau, mai

+

grijă a. unui prefect cind se numeşte?

Care

este prima

puţină măestrie.

Sub cuvint că el reprezintă întregul guvern, el cere să
„existe armonie între administraţie şi justiţie, ceea-ce în limbagiul vulgar vrea să zică că cere un preşedinte ce ar fi la devoţiunea: lui. Armonia stabilită ast-fel: între administraţie și
justiţie, trebue întinsă şi asupra finanţelor, şi prefectul cere
numirea unui casier. devotat. Odată acesta. obţinut, el este
stăpiîn pe tot ţinutul, şi începe aşi asigură poziţiunea nu

prin munca administrativă, ci prin influența electorală. In
această privinţă sunt conv.ns că d. prim-ministru trebue să
aibă

o vastă

şi dureroasă

experienţă.

Dar cum să. indreptam? Să cerem ca primul- ministru
să se pue individual. în luptă cu relele moravuri ale unei:
țări, ar fi întîiu nedrept, căci aceasta întrece puterile unui
singur om, şi apoi o asemenea întreprindere -l-ar: duce la
o cădere sigură, şi trebue să ținem seamă de spiritul de conservaţiune: ce animă pe un guvern cape ori-ce fiinţa.

. Voim 'deci ca relele acestea să fie stirpite prin legi;
numai dind arme legale: guvernului, poate el va putea.
scăpă de

trista
' necesitate

de a

beneficiă

de o

stare

de

lucruri care chiar atunci cînd trage foloase din ea, îl umple,
sunt

sigur,

cu

un adinc

desgust, .

|

O lege deci. de admisibilitate în funcțiunile adminis-.
trative, care ar cam mai tăiă jocul influențelor locale, care
ar cam împedică pe unii indivizi de a--mai zice: numeşte'mi...
preşedinte. de tribunal

pe

cutare,

ŞI. pe nepotul cutare sub-

prefect, căci alt-fel nu vei. aveă majoritate
tare;

—o lege

de admisibilitate

în mîna guvernului, o
binefăcătoare.

care ar da

în colegiul cuAceastă

asemenea: lege ar fi, I-lor,

armă

o lege

Mai am să vorbesc încă de o lege — este aceea a
comitetelor permanente. Noi cerem pur şi simplu suprimarea
; şi, după ce vom suprimă-o, vom trebui să tindem; la .

„oo destensalizare reală.
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Nu

ştiu cum

este

starea.

de astă-zi, . dar în

una din

trecerile mele efemere la putere, am făcut un studiu statistic şi am constatat. că legea comitetelor :permanente costă
pe țară

17

milioane;

“nţ lefuri, şi numai
îinuturi,

şi -chiar

din- acestea

2—g3

14

milioane

milioane erau

rezultatul

acestor

din

se cheltuiau

întrebuințate pentru
urmă

cheltueli

veţi

recunoaște dimpreună cu mine, eră aproape invizibil.
„vede 'că eră şi pe atunci agiul mare încît se volatilizau
aceste. 2—3 milioane destinate pentru ţinuturi (ilaritate).
lege deci care în 20 de'ani nu dă decit aceste roade,

merită să existe.

.

Se
și
O
nu

aa

„Cît pentru şcoale, s'a zis îndestul; :în această privinţă
nu voiu adăogă nimic la cele ce au spus D-l Ionescu și DNacu. Alţii mai competinţi de cît mine se vor însărcină cu
„această misiune; idealul meu -este următorul: aş dori ca
şcoala :să fie pentru. şcolari, iar nu pentru profesori. Astă-zi,

D-lor, şcoalele sunt pentru profesori şi nici de cum pentru
„Şcolari (aplauze):
|
|
D-lor, acestea sunt pentru azi cele ce aveam de propus.
Noi considerăm organizarea acestui Statca misiune a gene:
" raţiunei noastre, precum crearea lui a fost misiunea
raţiunei
de la '48, şi doresc din tot sufletul să avem

* soarta generaţiunei de la 48.
” Porniţi la luptă o seamă de

geneși.noi

|
|
tineri, în vremi

Rominia eră împărţită în două, în
îngenuchiată în afară şi încătuşată

în cari

vremi în'cari ţara eră
înăuntru,- care a. fost

idealul lor? Să o vadă'unită, să-o vadă neatirnată în afară,
să'o vadă liberă înăuntru (aplauze). Lucruri pentru cari în
alte ţări au

luptat cu şiroae

de sînge

-.în decurs de multe secole. D-voastră

genesaţiuni

întregi,

aţi avut rara fericire

să le vedeţi realizate întrun veac de om şi azi, ajunşi la
stirşitul carierei: D-voastre, să vă ziceţi: idealul tinereţei a

fost realizat. Tot ast-fel,
seama, care trebue
fie-care, cu puterea

D-lor,

ganiză această ţară şi să' dorim
bătrineţe,

să vedem

trebue şi noi să ne

dăm

să fie idealul nostru. Să ne dăm seama
lui, ce trebue să facem pentru -a orvisurile

ca şi noi, ajunși la adinci

tinereţei noastre realizare, cum

le-aţi realizat D-voastră pe ale D-voastră (aplauze). In această
privinţă D-voastră,

tineri,

în afară de ideile cari
cari

au fost pe drapelul

nale pentru

organizarea

aveţi

datoria imperioasă:să găsiţi,

ne-au deosebit
D-voastră,

acestui "Stat.

pînă azi, de

idei

practice şi

Dacă

nu

ideile
raţio-

veţi face

i

BT
aceasta, are să vă acuze
moştenit

generaţiunea viitoare cum că aţi

un mare partid și că l-aţi transformat în o nume-

roasă clientelă (aplauze).
Dezbaterile au mai

urmat

în zilele de 5, 6, 7 şi 8 Decembre. Au

mai luat cuvintul deputaţii Titu Maiorescu, Mihail Kogâlniceanu, C. Dimitrescu-laşi, D. Aug. Laurian, N. Romanescu, D. Butculescu, Emil Cos9% pentru

răspunsul

. Ion C. Brătianu. Rezultatul votului a, fost:

prezintat, 2 contra, (M. Kogâlniceanu

şi $ abţineri d Cimpineanu, 6 . Chițu şi N. Voinov).

3245

şi G. Palade)

19
33]

tinescu şi ministrul- -preşedinte

..

.

-

ÎNFIINTAREAA TREI TÎRGURI DE VITE ,
Şedinţa

Camerei. din 25 anuarie

,

;

7883.

_

.

+ Deputatul

Em.

Porumbaru

a

citeşt
. raportul
e

și proiectul

de lege,

admis de toate secţiunile Camerei,
pentru înființarea a 3 tirguri de vite.
La art. 8 ministrul domeniilor 1.
Cimpineanu inzistă ca dobinzile şi
amortismentul împrumutului contractat pentru înfiinţarea. tirgurilor să
se plătească deopotrivă de Stat, judeţ şi comună şi nu jumătate de către
Stat şi jumătate de către judeţele şi comunele urbane 'direct interesate
la nceastă înființarcum
e, a decis 'comisiunea delegaților. Deputatul 1.
Codrescu citează articolul 110 din. Constituţiune și cere ca. toate aceste
cheltueli să se facă numai de Stat. Raportorul apără punctul de vedere
al proieciului. Ministrul domeniilor ieă din nou cuvintul şi vorbeşte despre perspectivele acestor tirguri. Deputatul Const. Cerkez susține
“ amendamentul propus, prin care se stabilește, că dobinzile și” amorlismentul împrumutului să se plătească de câtre Stat. .
|

D.

P. P. Carp. D-lor deputaţi,

cuvintul ca să combat acest
vîntul

să nu credeţi că am luat

proiect de lege. Am

luat cu-

numai ca sâ'vă rog ca cu toţii să ne dăm bine seamă

şi de sarcinele pe cari le impune sau ţării,

sau judeţelor, şi

proiect de lege.
Din

raport

de foloasele

-

am

văzut

sau comunelor,

cari se pot trage

o sumă

dar care sub punctul''de vedere

din

acest

foarte

bune,

de

lucruri

|

practic şi absolut, nu

au

nici o valoare ; este un raport care cade în greşala în care.
„ cădem cu toţii în politică, adicăe plin de bune inspira:
.ţiuni şi de principii foarte sănătoase, însă este cu totul de-

parte de

toate acele informaţiuni

pe noi, cari nu avem a face numai

cari

trebue să

ne

puie

cu dorinţe, dar suntem

chemaţi a şi realiză acele dorinţe în mod practic, să ne
puie pe noi în poziţiune de a ne puteă da seamă de.re-

zultatele legii ce votăm; şi dovadă că tot-deauna am pro-

cedat așa, este imensa grâmadă de legi cari le avem şi.
cele mai multe din ele, ori stau neaplicate, sau că au ne-

*

7
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voie la fie-care seziune de-o reparaţiune oare- care, care se
chiamă lege interpretativă.
Noi luăm cîte o lege din străinătate, o traducem fără.
să

ne dăm

seama

cacă

este potrivită

cu nevoile

noastre,

şi ne trezim într'o bună dimineață că nu se potriveşte cu
trebuinţele noastre şi rămîne legea neaplicată. Cind este
cestiunea de bani însă, atunci lucrul devine mai grav, pentru
„că ori-ce greşală cade asupra celor nevinovaţi, adică asupra
contribuabililor; şi pentru

că noi

n-am

căutat

să

studiem

destul de serios lucrul, bietul Stan din districtul cutare este
obligat să plătească. Stan “din district este foarte răbdător,
dar toate au o limită, şi noi ar trebui să ținem, mai mult
seamă de punga contribuabililor.
|
Eu aşi fi dorit un raport. în următorul mod: să ne
spună D. raportor: care este comerțul vitelor în țara noastră;
care a fost acest comerţ în anul cînd graniţa eră deschisă;
care. este acel comerţ din momentul în care graniţa s'a închis; cari sunt garanţiile serioase cari au să deă aceste
tîrguri pe cari le creem noi prin această lege, care are să
le deă o așa autoritate, în cit -obiecţiunile care au servit
Austriei

şi altor ţări au să dispară

cu desăvirşire;

şi în fine

să se arate în raport unde anume este tîrgul vitelor romiîneşti.
y
Raportul ar mai trebui să ne deă şi oare-care indicaţiuni

în privinţa cumpărătorilor

cari, după înființarea

acestor

tirguri, n-au să se mai ducă la Viena şi la Pesta, ci au să
vină la tirgul de la Severin sau de la Constanţa ca să cumpere,

aşa în cit aceste

tirguri

au

să

devină

nu

numai

tir

guri romineşti, dar tirguri europene “internaţionale.
Este o contradicţiune în argumentarea D-lui ministru
al domeniilor.

D-sa

zice că comerţul

nostru

suferă

pentru

că i Sau închis graniţele, şi pentru .ca să ferim ţara de re:
zultatele rele ale acestei închideri, noi voim să creem tir:
guri în_țara noastră. Dar oare daca veţi face aceste târguri ,

au să se deschidă

graniţele?.. .

D. B. Epurescu.

Dacă nu vor căută pretexte.

D.P.P. Carp. Apoi cînd sunt pretexte nu poate reuşi
„nici o idee, şi ori cît de mare ar fii imaginațiunea D-lui „Epurescu

ca să dea garanţii contra pretextelor, îl asigur . că mai mare
imaginaţiune

au

să

aibă

„ranţiilor luate de D-sa.
Noi credem că legea

acei

cari

caută pretexte contra ga:

veterinară am aplicat-o

cu 0'sin'
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cerităte cu atit mai meritorie, cu cît la noi în țară nu prea
suntem deprinşi cu o administraţiune severă, sdravănă.!
Cu

toate acestea s'a zis că nu sa aplicat bine legea; sia zis
că garanţiile nu sunt suficiente,şi ceea ce sia
aplicaţiunei: legei sanitare, se poate

-

zice şi

zis contra

contra

tutulor

măsurilor ce veţi luă ID) voastră prin 'crearea şi adminis:
trarea 'acestor tirguri. Şi: atunci naşte întrebarea: dacă

rămîn graniţele închise, cum vom sta”cu aceste: tirguri in„ternaţionale,
: unde rimătorii cumpăraţi de comercianții străini

nu vor putea fi duşi la Pesta

închise ?
Pertru
țiuni

și la Viena,

|
|
aa
aceste -motive. eu vă propun

practice

şi vă

zic

că mai

nainte

fiind

graniţele

un şir de

de toate

obiec-

trebue

să

punem cestitinea care primează pe ori-care alta de asemenea
naturâ :, sunt sau nu deschise graniţele? Indată ce nu ne
veți

da asupra

acestui

punct

lămuriri

îndestulătoare,

toată

argumentaţiunea D-voastră despre foloasele ce vom aveă
din aceste tirguri, nu mai are nicio valoare. Şi faţă cuo
asemenea situaţiune,— despre care sunt convins că-D-l ministru al domeniilor are'să'mi dea un răspuns tot atît de
aproximativ ca și asupra cheltuelilor şi veniturilor acestor
tîrguri—
pînă ce nu vom

aveă

un răspuns

pozitiv la între-

bările noastre, nu ne putem da seama despre nimic în
ceea ce privește efectele salutare sau nesalutare
ale aces:
tei legi.
ie
“Să luăm, D-lor, un exemplu, sau.mai bine o com-

paraţiune. Tirgul de la Steinbruch, un tîrg de rimători, se
alimentează cu un comerţ care variază anual între. trei mi-

lioane şi între trei milioane cinci sute capete: de vite. Ni
s'au împărţit în zilele acestea tabelele statistice ale comer-

ţului romîn şi din acele rabele--am văzut, că chiar în epoca
„aceea în care erau graniţele deschise pentru noi, comerțul
romîn variă' între una sută''şeapte-zeci de mii şi între două

sute de mii. capete; -acesta a “fost exportul romîn: Apoi
cînd Austro-Ungaria, pentru un comerțde trei milioane patru

„sute de mii

capete,

are un tîrg care

nu

poate există de

cît cu un 'adevărat privilegiu şi o sumă de foloase directe

- și indirecte pe carii le dă Statul ca.săse susțină, D-stră
credeţi că cu un comerț de 200.000 capete de rimători
aveţi să întreţineţi trei tîrguri,. unul la Severin, altul la Bur-

dujeni şi:altul'la Constanţa?
Va

să. zică, D-lor,

dacă

:

_:

ar fi numai

2
cestiunea

i
de

ri- :
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|

mători, eu ași puteâ: susţine cu. tabelele noastre căinerciale,
cum că „nici măcar un singur tirg în Rominia: nu: se poate
:
alimentă,

această privinţă au fost încercări şi. reclamaţiuni de

„In

la Craiova către consulatul nostru de la Pesta; o societate
privată sa adresat la Pesta. voind să înfiinţeze un asemenea
tirg de .rîmători. D. Fara, consulul nostru general de la
Pesta, a răspuns la apelul iniţiativei private şi a făcut o
dare de seamă de întreg comerţul de rimători din Stein-

bruch şi despre posibilitatea creerei unui asemenea tirg la
noi. Concluziunile D-lui Fara au fost negative şi cu date

statistice şi comerciale a probat cum că un asemenea tirg
nu se poate alimentă la noi.
„Va să zică, dacă ar fi numai cestiunea rimătorilor, eu
aşi puteă, zice din capul locului, fără a ne mai ocupă de
experienţa . care trebue făcută, că sunt curente în contra că-

rora ori-ce concluziune este imposibilă; ori ași zice creaţi,
ori aşi zice nu creaţi, ori aşi da argumentele cele mai bune
sau cele mai slabe, ştiu că nu au să convingă pe nimeni; |
„dar

este „bine,

gur

veţi

pînă

ajunge,

a nu

să

fie

se face
cine-va

experienţa a

care

să

spună

care
că

de si-

în condi-

ţiunile cum voiţi să faceţi D-voastră această lucrare, nu este
nici practică, nici folositoare, şi atunci cînd veţi vedeă că
nu se produc roadele ce așteptați, atunci aveţi să înțelegeţi şi D-voastră cum că nu este aceasta calea pe care
trebue să vă puneţi pentru îndreptarea răuloi, —și din acest
punct de vedere am luat cuvintul.
"Afară

Apoi
acel

de

rimători,

sunt şi alte

comerţul boilor nu
care îi îngraşă,

în contact
primul

sau
şi

şi boi.

acel care este intermediar, se pune

direct cu. consumatorul,

cumpărător,

animale, . sunt

este posibil de cît atunci cînd sau

de

aceea.

cu

casapul

care

tot-deauna se fac

este
tirguri

mari de vite, în apropiere de centrurile mari de consuma" ţiune, şi de aceea vedeţi că pe lingă Viena se află un tirg
mare

de vite, pe

cînd .în Ungaria 'există

un. alt asemenea

tirg mare de vite lîngă Presburg, și vedeţi că şi în Ungaria. tîrgul pentru boi este la graniţă, la Pressburg, pentru
motivul ca acel tirg se alimentează cu vitele provenite din
cele-lalte provincii, precum Galiţia, Banatul, etc., care ase-

menea
de

vite

produc vite. Prin. urmare scopul
este

ca

producătorii

de

creerei. acestui tirg

vite să nu fie supuși la prea
4

Dam
multe: cheltueli, precum şi în acelaşi: timp "consumatorii să
nu fie nevoiţi să alerge prea departe, |
i
_
Apoi gindiţi D-voastră oare că, dacă veţi înfiinţa aceste tîrguri în ţara. noastră, gîndiţi cum.că atunci are să vină '
„casapul dela Viena la Turnul-Severin. la Burdujeni, sau la
Constanţa? Se poate;

casapul să poată

dar chiar

veni

la mine

dacă ar fi ca de la Viena

din

zis. ele
tirguri,

totuşi

cred că el nu are 'să vie pînă cind nu va şti că graniţa îi
este deschisă, pentru că pînă atunci vitele noastre nu vor
puteă merge la marile centruri de consumaţiune. .

Prin urmare, ori am face aceste tirguri, ori nu le-am

face, eu. cred că ele nu vor deveni tîrguri internaţionale
pină cînd granița nu va fi deschisă.
a
„Şi apoi mai observ că D-voastră voiţi să faceţi din aceste

centruri nişte tîrguri mixte, adică voiţi ca la: aceste tîrguri

să faceţi instalaţiuni

şi: pentru rimători,

şi

pentru . boi, şi

pentru oi, fără să vă gîndiţi că pentru. aceste diferite insta- -

laţiuni,

la fie-care din aceste

trei tirguri,

aveţi să: faceţi o

triplă cheltuială. Dar chiar în aceste condițiuni: de .le veţi
face, eu vă pot. încredință că ele nu au să vă dea acele
venituri la care vă aşteptaţi. D-voastră, nici la care D. mi-

„__nistru speră că va ajunge;

şi încăşi mai

puţin: vor

face Pa

“să se încurageze creşterea vitelor.în ţară, ast fel că înfiinţarea acestor tîrguri are. să fie o, cheltuială cu totul inutilă

pentru noi.

„.

|

In ceeace priveşte. comerţul de vite: la noi in ţară,
susţin D'lor, că prin înfiinţarea acestor tîrguri, nu vom face

nimic în interesul comerţului nostru de vite, căci la noi, .
cînd este vorba despre comerţul, des
: exportaţ
pre
iunea vi-

telor, comerţul, exportaţiunea nu se face cu acele vite cari
în străinătate se numesc vita verde, adică vita luată de la
păşune; comerţul la noi.se face numai cu vite. îngrăşate,

ŞI de aceea eu tot-deauna am zis că dacă dorim să. putem
vedeă granița tot-deauna deschisă vitelor noastre cornute,
adică boilor grași, trebue să ne conformăm uzului adoptat

de alte ţări. Şi eu unul aşi preferi deschiderea graniţei pentru

boi, de cit' deschiderea graniţei pentru celelalte vite.
Acum,, D-lor, mă cred dator să yă spun în treacăt

- pentru ce fac această deosebire între boii graşi și între boii
luaţi

-

de

la iarbă.

“Fac

această

.

deosebire,

i

pentru

-

i

că noi toţi din Moldova

ştim că totdeauna . Transilvania și Bucovina se alimentează

— 344 —
cu boi grași din Moldova-de-Sus, pe cînd boii cei-lalţi se
“întrebuinţau la arătură şi alte trebuinţe. Dacă. veţi face
această. distincţiune între boii îngrășaţi şi boii neîngrășaţi,
de. boi îngrăşaţi se ridică.
veţi vedea că comerţul nostru
la 4 milioane, pe cînd comerţul în total se ridică de la 8
la 9 milioane.
.
a
Dacă astăzi acest comerţ suferă din cauza închiderei
graniţei, acest rău se va resimți şi mai mult atunci cînd
noi

nu vom

exportă

noştri şi cînd" nu-i vom

boii

îngrăşă

îngrăşaţi, pentru că, dacă nu vom'exportă boi grași, cu
atit mai puţin vom puteă speră să avem şi chiar boi pentru
plug, şi atunci va fi în adevăr răul mult mai mare de cit
„ce este paguba de astă-zi, despre carese plinge cutare sau
cutare proprietar de velniţe care. desigur trebue să sufere
mult: mai puţin de cît suferă un agricultor care nu îngraşă
vitele

sale.

|

Din toate cele'ce am
cestiune,

că toate aceste

zis rezultă: că venim la

prima

tirguri nu vor aveă nici o valoare,

dacă nu ni se vor deschide graniţele. V'am arătat, D-lor, că un tirg internaţional nu putem
creă; nu avem nici destule mijloace 'pentru a-l creă, şi
apoi

ar fi la prea

mare

depărtare

de: centrurile

mari

de

consumaţiune. Şi prin urmare noi trebue să zicem că pină
ce nu vom fi puşi în poziţiune de a aveă graniţele noastre
deschise,

pînă

atunci

toate

încercările la

noi de a creâ

tîrguri vor fi zadarnice şi o cheltuială de prisos.
„_
Faţă cu aceste concluziuni la cari ajung, obiecţiunea
DD-lui Codrescu are o valoare mult mai mare de cit aceea
pe care D-l ministru al domeniilor a binevoit ai re-

“cunoaşte.
Intiiul argument,

i
a
dacă l-am înţeles bine, mi s'a părut

“nedrept. Cum? oare numai atunci cînd contribuabilii unei
comuni plătesc, şi cînd i se impune o nouă dare, numai:
atunci se aplică constituţiunea la acea comună? Dar ia să
vedem. lată. o comună care posedă imense proprietăţi, ca
comuna laşi, de zece milioane în moşii date de Stat, cu

cari ea ar puteă să alimenteze toate cheltuelele sale,
ca

contribuabilii

să plătească

ceva;

Dar

domeniilor vine şi zice: fiind-că ai venituri

D-l

fără

ministru al

proprii, am să-ţi

impui cutare şi cutare cheltuială. Cu chipul acesta mi se
pare că ajungem la sistemul constituțional de care vorbeşte

D-l Caragiale.

(Ilaritate).

e

,
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Y.. Epurescu.

DD.

|

Inspirat de D.voastră.

P. Carp. Inspirat de noi? Nu, ci de situaţiune,

_D.P.
(laritate).

Şi de geaba, D-le Epurescu, vă
acestei situaţiuni, Situaţiunile sunt mai

ridicaţi în 'contra
forte de cît sim-

patiile şi antipatiile noastre.

.

D. V. Epurescu.' După

apreciere.

D. P. P. Carp. Evident;

-

|

dar un lucru nu depinde de

apreciere, şi acesta este adevărul, Ori ştii. să-l apreciezi,
ori nu ştii, el tot adevăr rămîne. Dacă ştii, mergi cu ade:

vărul înainte; dacă nu ştii, el merge si fără D-ta. “(laritae).
Mai

bine să ne punem

în acord

cu adevărul, şi să nu

căutăm a ne pune pe tărîmul adevărului prea absolut
prea infailibil al aprecierilor noastre.
D. V. Epurescu. Deosebire: de sistem.
D. P. P. Carp. Eu cred, împreună că Dl

cum că nu se poate impune nici o sarcină
mune fără consimțămintul ei.

şi

Coăreseu,

nouă unei

co-

Cred că aceasta. este o dispoziţiune constituţională
precisă şi categorică, şi nu mă pot uni cu D-l ministru al.

domeniilor care se încearcă a pune echitatea în locul unui
text precis al constituţiunei. Dacă ne punem pe tărimul
echităţii şi al aprecierilor, cum ne spune D-l Epurescu,
vedeţi că adevărul va fi arbitrar ca şi aprecierile personale.
Cred că aceasta nu este nici constituțional, nici tocmai folositor pentru această ţară.
-

Eu, D-lor, nu aş fi de
“ci să facem

ideie ca să

respingeţi legea,

cînd întrun

ceea ce se face în alte ţări, atunci

caz oare-care se primeşte, însă se găseşte că; sau consideraţiunile nu au fost bine studiate, sau că mijloacele propuse nu sunt corespunzătoare: cu țelul ce vreau să-l atingă. .
Atunci se trimite la comisiune înapoi, care să
nouă lucrare mai matură şi mai' perfectă.
Eu v'aş

lege

la

vină

cu o

propune să faceţi aceasta, să retrimitem această

comisiune

ca

s'o

studieze

din nou.

În

aşteptare,

Dl ministru al domeniilor ar puteă să se pună în înţelegere
constituţională, nu amicală, cu diferitele consilii județene,

şi să nu

vie să zică: am

şanselor

ce ar

vorbit cu

primarul

din Severin;

ci consiliul judeţian din Mehedinţi, din Constanţa din Su-.
ceava să voteze. Şi pe urmă să ne aducă date pozitive asupra
puteă

să

aibă

comerţul

D. 1. Lrupulescu. O profeție.

nostru

în viitor...
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D. p, P. Cazp, Apoi onorabile Dle ; Lupuleseu, nnmal scărăbuşul se, aruncă cu capul de perete, cade „Jos şi

se aruncă iar. ([laritate).
D. I: Lupulescu. D-ta ști care poate, să fie viitorul
comerțului nostru?
D. P. P. Carp. Aceasta attrnă de la intrebarea mea :.
se. deschid graniţele sau nu se deschid?
_D. L. Lupulescu. Ce are a face deschiderea graniţelor?
D.P.P. Carp. “În aşteptarea lămuririlor ce ne poate
da ministerul, în vedere că. epizootia s'a stins : poate în
ţară astă-zi, naşte întrebarea: — dacă graniţa se deschide—

_avem
nu

un tirg

avem?

dacă nu avem
face chiar

bani

internaţional

Dacă

avem,

asigurat

zecimi

de

pentru

productele

voiu

votă

toate

un

tirg

internaţional,

tirguri,

aruncaţi.pe fereastră;

noastre

tirgurile

dar vă. asigur

ori

cari voiţi;

veţi puteâ
că au să fie

nimic mai mult, nimic mai puţin.

De aceea conchid şi zic, să retrimitem această lege
la comisiune, ca să ne vină cu datele în sensul vederilor

supuse: aprecierei D-voastră.
Mai vorbesc în urmă ministrul domeniilor și deputaţii L. Marghiloman şi vV:; Epurescu. Proiectul' se votează cu 67 bile albe contra” 17
„

Negre.

CONTRA INFIINTĂRII PORTURILOR FRANCE
““Ședința Camerei din 5 Februarie 1885
In şedinţa, de la 5 Februarie este pus la ordinea zilei proiectul de
lege care. tinde a declară din nou Galaţii şi Brăila ca, porturi france,
"pe timp de 8 ani. Deputatul Mihail Kogălniceanu, în calitate de raportor
al comisiunei delegaților, citeste raportul, cu care ocaziune relevă că în
privința acestui proiect nu face nici un fel de opoziţiune. Citează cuvintele lui Mihai Sturdza, domnul Moldovei, asupra importanţei comerciale a Galaţilor şi a Brăilei, porturi france, pe cari legea vamală de
la 1874 le-a, lovit — desfiinţarea porturilor france fiind datorită, după
" vederea

d-sale, convenţiunei

comerciale

cu Austro-Ungaria,

care a în-

locuit prin industria austriacă comerţul şi industria engleză şi franceză.
Își sprijinește afirmaţiunea "pe spusele lui Urbain Chousserie și aminteşte proiectul din anul 1879 de a menţine, pe timp de 10 ani, drepturile
și privilegiile de porto-trance orașelor Galaţi, Brăila şi Sulina,o favoare.
care urmă, să se acorde şi porturilor Tulcea şi Constanţa. Legea aceasta,
adoptată cu o majoritate de 65 contra 12 voturi, a fost desfiinţată la
1882. Urmările au fost păgubitoare desvoltării acestor oraşe. Şi cu toate
acestea nu se poate zice că existenţa porturilor france ar fi osîndită de
ştiinţă şi de practică. Mai vorbesc în urmă deputatul G. Mihăilescu,
pentru proiect, și ministrul domeniilor A. Stolojan în contra proiectului ;
depntalul M. Kogălniceanu şi ministrul cultelor şi instrucţiunei publice
D. Sturdza. care arată că. situaţiunea sa schimbat și că şi Rominia,
trebue să devie protecţionistă,

D. P. P. Carp. D-lor deputaţi, cred că
de la mine

cari D.
banca

să

intru

în

Kogălniceanu.a
ministerială.

De

numeroasele

nu

şi rarile

aşteptaţi

cestiuni

căutat să „le: elucideze
s'a aplicat

ori nu programul

față

pe

cu.

de la

Mazar-Paşa, este indiferent pentru Galaţi şi Brăila. Programul de la Mazar Paşa nu eră după mine un program politic,

uneau
uitat,

ci o

fantara

de

lupta

menită

a raliă

trupele

ce se

la asalt, şi o dată biruinţa obţinută, acel program s'a
ca toate fanfarele; nimic mai mult.
Asemenea, D-lor, nu veţi aşteptă de la mine

să pri-

vesc lungile explicaţiuni în cari D. Kogălniceanu a găsit
de cuviinţă să intre asupra tratatului de la Paris, asupra
tratatului de la Berlin,. asupra Dunărei și asupra faimoasei -

-

săbii a lui Damocles

care stă

ca-

de-asupra

încă şi astăzi

|

„petelor noastre.

-D. Kogălniceanu, istoricul, ştie prea bine 'că sabia lui
Damocles a stat atirnată, dar că ea nu a căzut nici odată.

(Aplauze). Aşa va fi şi cu .această sabie modernă a lui Damocles. Ea nu va încetă.de a atirnă, dar nu va cădeă nici
odată, pentru că ea va găsi o ţară în picioare, tot-deauna
_ „gata a-și apără drepturile sale. (Aplauze). Pe noi, cari nu
putem intră în toate 'amănunțimile unei negociaţiuni, pe noi
cari nu suntem în poziţiune de a aveă informaţiunile acele
precise,

pe cari nu

le pot aveă de -cît. doui-trei bărbaţi în

ţară, pe noi ne interesează numai un' lucru: Cine administrează pe Dunăre?
Şi

ziua

în

cînd

nu

administrăm

Şi astăzi noi

noi

administră

vom

pe

Dunăre.

pe, Dunăre,

în ziua

Cînd -va fi. vre-o comisiune mixtă sau alt-ceva care să vie
pe

teritoriul

nostru

şi să

dicteze

legi,. în

să ridice
a

permis D-lui Kodălniceanu
Să
înainte nu.:

ziua

aceea

fi

va

o voce' indignată, însă E

In materia de apărare a-drepturilor ţărei, eu am o convincţiune: cum că nu este nimeni în ţară, fără fraseologie
fie .zis, care să aibă un suflet atît de mic, în cît să compromităcu intenţiune o cestiune oare care. Recunosc că

prin lipsă de. inteligenţă se poate compromite cite odată o
cestiune oare care. Dar scăparea de la acest pericol 'stă
în controlulpe care îl exercitâm mutual unii asupra altora:
Camera asupra guvernului şi guvernul asupra Camerei. Şi
nu este. permis de a acuză pe un guvern, că dacă nuza
“făcut rău, este că l-a împiedicat Camera, precum nu este:
permis de a zice că Camera a vrut să facă rău, dar câa
împiedicat-o guvernul. 'Intre guvern și Cameră, în asemenea
cestiune,: a fost tot-deauna un sprijin mutual, și singura acţiune a guvernului asupra Camerei este de a şti să se folosească de curenții cari sunt” în ea, a şti a le potoli ceva,

atunci cînd 'este nevoe de o leacă de prudenţă, și dea

“a le

da

libertatea,

curent de opiniune
Acesta

atunci

cînd

e nevoe

de

a. produce

şti
un

publică ce trebue să-l sprijine în afară.

e rolul și al Camerei

şi al guvernului.

Dar, Dilor, să 'revenim la Galaţi şi la Brăila, la ces„1
tiunea porto-francurilor de .la care ne-am depărtat.
|
In această cestiune

avem

un

voluminos raport al D-lui

Kogălniceanu și o lungă cuviatare a: D-lui: Mihăilescu.
D. Kogălniceanu, răspunzind la o întrerupere, a zis cu

ap

po

.

o mindrie pe care i-o admit, .că nu fie-care e în stare
“taceun

raport.

asemenea

Şi eu

zic. tot. așa,

fiind-că

a

este

greu de-a combină :o bogăție de talent aşa de mare cu o.
sărăcie de șeriozitate atit de mare. (laritate).
Intr'un cadru prea -frumos: pe de oparte

sabia

rugi-

nită a lui Ştefan-cel-Mare, pe de alta umbra mărețului Traian,
D-nu

Kogălniceanu

le cred eronate,

a

pus o serie de propoziţiuni

o sumă

de cifre

cari

sunt

toate

pe cari

neexacte.

Sâ ne înţelegem. In ce consistă, D-lor, exactitatea sau
neexactitatea unor cifre? În valoarea lor pură aritmetică,
sau în consecinţa ce putem trage din” ele? .
A
Eu „cred .că în consecinţa ce tragem din ele.
au
1882
anul
în
zice:
şi
vine
Cînd D. Kogâlniceanu
îi

vizitat porturile 1372 bastimente, dind comisiunei un venit
'de 2. milioane; în 1883, 1157 dînd comisiunei un venit de .
1.500.000 fr.; în 1883, 928 dînd comisiunei o recetă de
1.303.000 fr.; este foarte exact din punctul de vedere

aritmetic.
Unde însă începe

inexactitatea

trage consecințe 'falşe din

aceste

este acolo unde D-sa

cifre. Da, numărul vaselor.

e scăzut, dar tonagiul a 928 vase în 1884 e mai mare de
cît tonagiul a 1237 din 1882. Dar recetele- au scăzut nu
din. cauză

„europeană

că,a

scăzut

comerţul,

ci din cauză că comisiunea

a redus taxele. Cînd voiți deci să ne probaţi cu

aceste cifre că comerțul Galaţilor a scăzut, atunci cînd în
realitate ma scăzut, sunt în drept a susține că cifrele
D-voastră deşi aritmeticeşte juste, sunt însă în realitate falşe,

pentru că ele nu au valoarea ce le daţi; şi cifrele despre
„tonagiu, aduse de D. Stolojan, sunt convingătoare în această
“ privire.
Asemenea sunt falşe cifrele ce le dă raportul despre

- descreşterea marinei noastre comerciale. De la 42 vase în
1871, nu mai avem în 1884 de cît 4 cu pînză şi 3 cu aburi.
Au scăzut în adevăr şi cifrele și aci sunt exacte aritmeticeşte .vorbind, dar sunt falşe în privirea consecințelor

ce trageţi. Apoi ori cine a fost ministru de externe, şi D.
Kogălniceanu a fost în această poziţiune, ştie cum lucrul

s'a “petrecut :

toate

aceste

vase

erau

vase

străine,

cari . ve-

neau în porturile noastre, luau paşapoarte romiîneşti şi tre-.
ceau drept marină comercială romînă şi făceau contrabande
în Arhipelag. - Ast-fel că pavilionul rominesc în Arhipelag
ajunsese a deveni o spaimă.
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Cum a provenit scăderea: bastimentelor ? A provenit
de acolo, câ puterile sau îngrijit: şi au hotărit să nu se mai
libereze “ paşapoarte : bastimentelor “de cît

din porturile de

unde au fost echipate: Ast-fel, un bastiment echipat la-Sira
sau Ja Pireu, nu 'puteă să ia paşaport de cît din portul de
unde ieşea. Coimisiunea europeană şi guvernul au aprobat cu
drept. cuvint acest sistera şi- nu a mai eliberat. pașapoarte
de cît vaselor echipâte la noi. Cu modul acesta s'a des:
fiinţat şi marina romînească. Acest fapt pus în evidența,
consecinţa. cifrelor date devine falșă.
Dar D. Kogălniceanu merge şi mai departe. D-sa a
„avut recurs la' toate argumentele posibile și imposibile ca
să arate că desfiinţarea porto-francului a fost o nenorocire
nu numai

pentru Galaţi

şi Brăila,

“Şi a venit

cu cifre, falşe

ca

dar

să. arate,

pentru întreaga ţară
că. cauza

nenorocirei

este convenţiunea comercială. . e
A făcut comparaţiune între 'ceea-ce eră înaintea ,convenţiunei şi între ceea-ce este astăzi: a tăcut cu âlte cu:
vinte balanța noastră comercială în diferitele aceste epoci.
D-lor,

venţiunei,

nimeni

nu

importul

a

neagă, că îndată după, încheerea con-

crescut, și pe

cînd înainte. balanţa

noastră aveă aerul de a se soldă în favoarea noastră, îndată după convenţiune s'a modificat în defavoarea noastră;

am

exportat mai puţin şi am importat mai mult.
Cum să: ne explicăm fenomenul. acesta?
Am puteă să susţinem, că convenţiunea cu Austro-Un-

garia, 'prin tarifele sale, a distrus o sumă de industrii, şi de
îndată ce industria a fost ucisă, este .evident că noi a trebuit să importăm mai mult, ca să îndestulăm nevoile ce nu
le mai puteă satisface industria naţională.
„Ei bine, aşi voi să mi se arate care a fost industria

rominească ce a fost

ucisă

prin

convențiunea

cu Austria?

Dar eu merg. mai departe ;; întreb : dat-am noi Austriei favori care nu le-am dat altor. țări, așa în cît conven-.

ţiunea să fi creat o poziţiune excepţională Austriei? Vă întreb: taxele percepute pentru mărfurile Franţei şi Engliterei

erau foarte

interioare

sau

superioare,

ori

erau

- den.

„_tice la Iţcani ca şi la Galaţi? Oare n'an. aplicat noi aceeaşi
_tarită

la mărfurile engleze, franceze, ca şi la cele austriace?
Cind un privilegiu nu s'a dat, cînd tarifele au fost identice,
-

de unde a -venit această schimbare, nu numai în balanţa
«comercială, dar și în importaţiunile austriace? C onvingerea
9
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mea 'este,
'
că balanţa era şi înainte: în “defavoarea

noastră,

numai fiind-că legea noastră ' vamală 'nu. ne permite --să
taxăm după greutate, ci ad-valorem, după factură.
Fiscul, expus la unele fraude, nu percepea vamă pe:o
cîtime

însemnată

de mărfuri,

cari cu

toate: acestea.

întrase

în țară. Aceasta este cauza pentru care înainte de convenţie
în aparență bilanţul comercial se solda în favoarea noastră,
pe cind în realitate se solda în: defavoarea noastră. Şi aci
să mi permiteţi un lucru. Eu neg cu totul toate consecinţele
cari se trag din aşă zisul bilanţ comercial şi cred că vă
voiu proba aceasta întrun mod aşă de clar, în; cit fie- -care
din D-voastră are să mă înțeleagă..!
IE
D-lor, cînd se fac aceste socoteli, 'se comite o greşeala;
se admite cum că exportul reprezintă tot venitul şi importul
toată cheltuiala, şi numai cînd veţi admite. această ipoteză
falşă, numai atunci veţi puteă susține, cum că bilanţul co:
mercial, cind exportăm mai mult de cît importăm, se soldează în' favoarea noastră, şi cînd importăm mai mult de

cît exportăm, se soldează
un exemplu: Puneţi

în - defavoarea noastră. Să luăm

ro avocaţi

al căror venit e între 3 şi

4000 de galbeni alături cu mine, care am 4000 galbeni venit.
Noi toţi împreună, 11, avem'să cheltuim 44000 galbeni,
şi “fiind. că mai tot ce: cheltuim importăm din streinătate,
avem

să

importăm. pentru

o mare

parte din

venitul nostru: *

La import figuram 11 inşi, la , export figurez însă nu
mai

cu, cu 4000 “galbeni:
:
Vedeţi dar cu exemplul acesta clar, că se. poate foarte
bine întîmpla, ca să importăm mai mult de cit „exportăm,
fară ca aceasta.să probeze 'că am cheltuit mai mult de”
"cît avem şi că bilanțul comercial ne arată o decădere a
avuţiei naţionale. Să nu uităm şi —ertaţi-mă că Vă. aduc
aminte o teorie foarte elementară din economia 'politică—

că venitul net al unei ţări se compune din venitul brut al
„tuturor şi de aceea încă odată o repet, exportul nu reprezintă întregul venit al unei ţări, nici importul întreaga cheltuială,. şi de aceea toate consecințele cari le tragem din aşă
zisul bilanţ

ar fi exacte.

comercial 'n'au' nici o valoare,

'In Franţa,

-

de

la 182,

cu. rare

chiar cind cifrele

excepţiuni,

bilanţul

comercial se soldează în toți anii în defavoarea Franţei şi
cu toate astea, de atunci şi pînă azi, ce avint măreț a luat
avuţia' naţională franceză!
|

|
Prin
a

urmare

zice că

ele
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vedeţi

sunt

că

e foarte uşor . a grupă

exacte, —şi

sunt

exacte

cifre,

matematiceşte,

dar e mai greu de a probă că consecinţele cari, le tragem din acele cifre sunt exacte. .
Şi în cazul de faţă eu neg toate consecinţele pe cari
le trage D. Kogălniceanu din cifrele cari le pune înainte.
“Dacă însă toate aceste cifre nu au valoare, şi dacă şi
din cele zise de D. Stolojan şi Sturdza şi acelea pe cari am
avut onoarea să le spui eu, nu putem trage concluziunile
D-lui raportor, ce ramine?
Rămine

să

căutăm. nişte

argumente

pentru

sau contra

înfiinţărei porturilor france;
A priori, fără a întră în lungi explicaţiuni,

îmi „pare

curios,

întinse în

că tocmai

cînd

noi

navigăm

cu

piînzele

apele protecţionismului, «tocmai atunci să- fim pentru reînfiinţarea porturilor france. E o consecinţă pe care eu n'o
înţeleg.

- Poate voiţi ca porturile france. ale

noastre

să devie

mari intrepozite internaționale? Atunci vă întreb, pentru. care

mare comerţ internaţional voiţi -să faceţi: porto-france? Ne
afirmă D. Kogălniceanu că servim de intrepozit Bulgariei
şi Serbiei. Aşa'a fost mai înainte. Azi însă ştie ori-cine, că
Bulgaria e o piaţă rezervată industriei rusești, şi asemenea
se ştie că tarifele de drum de fier pun pe Serbia în poziţiune de a-şi alimentă nevoile sale fără a aveă recurs la
intrepozitul de la Galaţi. Alt comerţ nu există şi nici D.
Kogălniceanu nu poate să ne arate altul. Atunci pentru ce
aceste porturi france?- Ne zice: Apoi. nu înţelegeţi că noi,
facilitind

negustorii

cari

aceştia se vor îmbogăţi
griînel*
Va să zică

aduc

marfă

de

la

Londra

aci,

şi vor deveni mari „exportatori de

D-voastră presupuneţi,

că dacă

nu vom da

Galaţilor aceste facilităţi, și dacă nu se vor îmbogăţi ciţi-va
negustori,

exportul - nostru

a făcut D. Mihăilescu
căci

D-sa

singur

să dăm
ca

să

Cind

pentru 36.
griul. nostru

oare-care
trimitem

Apoi

atunci rău

cari ni le-a dat,

ne spune, că noi, cu toate că nu avem por-

turi france, trimitem
portăm
“portăm

are să-scadă.

că ne-a dat cifrele
96

milioane

grine la

Londra şi îm-

Va să zică putem
foarte bine
fără porturi france. Nu avem

facilităţi marilor

griul. nostru

se va cere griul

să ex:
nevoe

comercianți -de la Galaţi

în Anglia

ca

să "ni-l

nostru, îl vom. vinde. Cînd

cumpere.

nu.ni se
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y

- va cere, -nu-l vom vinde şi am puteă

creâ noi

20 şi:30 de

porturi france şi tot nu-l vom vinde. Mai ziceţi încă: ostili
convenţiunei cu Astria, noi avem să favorizăm comerţul
anglo-francez. Foarte bine, -dar ce:moment aţi ales pentru

„aceasta? Acela

cind se pune: 18 lei pe chila de griu

care

se duce la Paris. (Aplauze).
” Tocmai în momentul acesta veniţi D-voastră să cereţi
reînfiinţarea porturilor france?. Mi--se pare, poate că mă
înşel, mi se pare că la un rău moment aţi venit ca să

cereți aceste porto-france, şi cu toate că D. Kogălniceanu ”

a voit să -dramatizeze cestiunea, cu toate că într'un viitor
depărtat sau apropiat, de şi nu o doreşte, a văzut Rominia
ruinată din cauză că nu înființăm aceste porto-france şi
tremură -chiar la ideea că existenţa noastră naţională ar fi

chiar compromisă, pentru că raionul vămilor noastre, în loc
să fie afară din tirg, este în port; cu toate, zic, că a voit

să draimatiseze cestiunea - pînă

risesc, câ nu m'am
dioasă

şi am

rămas foarte rece

întrebarea: şi a căuta

la atit,

totuş

putut încălzi la această
să

şi foarte

o desleg

cu vă mărtu- .

elocinţă

gran-

decis a'mi

pune

împreună

cu

D-voastră,

dacă interesul nostru este să reînființăm porto-francuri astăzi?
Reînfiinţarea porto-francurilor va aveă d'intiu un. rezultat

principal,

care va fi

distrugerea

începuturilor

de industrie

cari s'au făcut la Galaţi şi Brăila. Este drept că aceste.
“industrii nu sunt de cit începătoare, dar tocmai fiindcă voim _să le dam sprijinul ce fie-care părinte dă copilului care începe
a merge,

numai

pentru

aceasta

voim

tariful

autonom,

şi

cind devenim protecţionişti, ne mirăm cum D-voastră voiţi
să ucideţi:şi aceste mici începuturi de industrie prin'reînfiinţarea porturilor france.
a
a
un

Brăila şi Galaţi, sunt convins despre aceasta, vor deveni
centru de contrabandă, şi nu cum au fost pînă acum, ci

un centru de contrabandă cum nu vă puteţi închipui, pentru
că contrabanda merge în proporţiuni. crescînde, cu tarifele
protecţioniste ce le avem. Cu cît tarifele sunt mai urcate,

cu atit contrabanda este mai mare. D-lor, o dovadă despre
aceasta: aveţi un exemplu istoric, pe care îl cunoaşte ori

„ce copil

de

câtre

din şcoală:

Napoleon

cînd s'a întrodus

cel Mare, atunci

sistemul

continental

contrabanda

eră pe

un picior aşă de mare, în cit ea alimenta flote întregi.
Eu, D.lor, cred, că dacă denunţăm noi convenţiunea, aceasta
nu are: alt sens, de cît că voim să. intrăm pe cît va fi pu3245

|
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tioţă în , sistemul protecţionist. Va să zică avem .să urcăm
tariful: nostru la Iţcani, la Virciorova, la Severin şi la "Predeal
precum şi la Ungheni: :Ei bine! odata aceasta făcut, credeţi
că e bine pentru noi ca să reînfiinţăm porturile. france?
'D-lor, nu vorbesc de fisc. Să” zicem că fiscul este o per:
soană

puţin

interesantă

şi puţin iubită,

în cît dacă aş.veni

cu argumente fiscale, poate că nu aş aveă absolut nici o
trecere înaintea D-voastră, de şi cestiunea aceasta are oare
care importanţă, pentru că un deficit budgetar, dacă este
“un lucru care priveşte înainte de toate pe fisc, dar în a
dona

mînă

trebue

priveşte

pus

la'loc

pe

contribuabil,

prin

o

pentru că ori-ce deficit

dare oarecare.

Totuş nu

vă vor-,

best de interesul fiscului, ci de al industriei. Apoi ce folos am,
aveă

noi

să

impunem

favoarea industriei

vom
_vom

comerţului

nostru

dări

noastre,. atunci -cînd. noi,

mai

da. contrabandei

în

în ziua în care

decretă o sporire de târife, în ziua aceea
veni şi vom

mari

noi singuri

toată - uşurinţa

Ce i se.

poate da? Aceasta” mi se pare mie nelogic. De aceea. D-lor,
vedeţi că ârgumentele_ ce s'au adus, unul, că porturile france
au să îmbogăţească ţara pentru că avem să devenim întrepozitul

comerțului

internaţional,

nu

este

exact,

precum

am

„arătat'o; altul, 'că prin porturile france avem sâ atragem
cumpărătorii grinelor noastre, .este asemenea fără temeiu,
„pentru că din cifrele citite chiar de D. ministru v'aţi putut
convinge,

că fără

să avem

porto-france, totuș Anglia

cum-

pără grine de 96 milioane de la noi şi noi nu cumpărâm
de la ea efecte industriale de cît de 36.000:000. Asemenea
sunt falşe toare “cifrele despre bilanţul comercial, navigaţiunea pe Dunăre și pretinsa transformare a : comerţului
nostru

din

comerţ

marițim

în comerț

continental.

Ce

re-

rezultă dar de aci? Rezultă câ ne. aflăm față cu o cestiune
pur socială. "Mi pare rău că sunt obligat să reduc cestiunea
. la “proporţiunile: ce în adevăr

le are;

gîndiţi că cestiunile, pentru

că noi le

șorăm,

ele

se

măresc

sau

să

căci,

D.lor, să nu vă

mărim

sau le mic:

micşorează. Cestiunile, 'D.lor,

„sunt sau mari sau mici, după natura lor, iar nu după vorbele
noastre. Putem. sâ ne încercăm. cu .toatâ. elocința din. lume
să

mârim

asemenea
cercăm

ca

o cestiune

mică,

prin

elocința

să

toată

micşorăm

o

ea va râmîneă

din

cestiune

tot mică,

lume : putem
mare,

tot

să

mare

precum

ne înva

ră

mâîneă..
În ochii mei, cestiunea -portuzilor france nu este o ces-

055
_

_

|
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tiune de cît de interes pur local şi eu, D-lor, înţeleg că
atunci cînd negustorii gălâţeni ar fi sărăcit aşa de grozav,
în cît
— ajunşi “la disperare —ei ar pune interesele lor mai

presus de interesele
cestiune;

dar

cînd

ţărei, înțeleg să se vină
aceasta

cu 'această

nu se întimplă, nu înţeleg pentru

ce am părăsi adevăratele interese ale ţărei pentru interesele
particulare âle Galăţenilor. (Aplauze)..
D lor, din cifrele. ce 's'a arătat aţi putut vedeă, că nu

"a: căzut de loc comerţul gălăţenilor, din contră, el a sporit;
poate că nu în proporţia care ar fi sporit dacă Galaţul ar
fi fost singurul debuşeu. Dar oare este în interesul unei .
țări de a aveă numai un singur debuşeu, şi oare atunci
cînd noi am cheltuit atitea milioane şi am creat drumuri
„de fer, gîndiţi D-voastră că le-m tăcut numai pentru trans“portul mai repede al persoanelor, sau : pentru că am voit
să

:vem

mai

multe

debuşeuri

de

cit înainte, pentru

mărfu-

rile noastre? Să vă dau un : exemplu: eu susţin că Iaşul
este astăzi piaţa unde se pot vinde grinele noastre cu mai
„bun .preţ şi ştiţi pentru ce? Pentru ca Iaşul are poziţiunea
avantagioasă dea puteă, după cum voeşte, să trimită grinele
fie la Gâlaţi, cînd sunt preţurile urcate acolo, fie la Odesa

fie la Breslau, cînd preţul ar fi mai bun acolo.: Şi eu am
cunoscut negustori la laşi cari au: trimis grinele la Galaţi
i fiindcă preţurile erau mai urcate la Odesa, au întors
srânele și le-au trimis acolo.
i
lată Cari
laţii, deşi nu
"nu mai este
pentru Galaţi
că

sunt fenomenele cari se produc. Şi
a dat înapoi ci a mers înainte, se
singurul debuşeu al Rominiei, îmi
şi “Brăila, “dar pentru Rominia îmi

pe lingă Galaţi

şi Brăila

cina
c
Ga.
plinge că
pare râu
pare bine -

avem şi alte debuşeuri. Ast-fel,

D.-lor, cestiunea desbrăcată şi de programul, de la Mazar.
Paşa şi de tractatul de Paris şi chiar de revelaţiunile postume ale D-lui Kogălniceanu, despre cari sunt convins că
sunt foarte interesante şi compromiţătoare pentru nu ştiu cine,
_se reduce la proporţiuni cam mici, şi nu văd pentru ce.
'ne-am. încălzit aşa pentru un lucru care, dacă s'ar înfiinţă,
ar fi în' defavoarea ţarei, fără să fie de un .mare folos
pentru Galaţi.
Eu

susţin

cum

că

înființarea

porto. francului

nu este în

_ favoarea comerţului de la Galaţi; eu susţin că toate indus" triile cari vor a luă naştere în Galaţi se vor ucide prin în- -

fiinţarea porto-francului,

și susțin că este

periculos

pentru

396
un oraş al ţârei a stă puţin în contact cu restul ţărei, cind
pui

barieră

mi se pare

i

,

ţărei.

dar

Hamburg,

de

Ni s'a vorbit
Hamburg

restul

el şi

între

porto:franco

la

de

că sa suprimat şi principele Bismarck

nu prin forţă, dar' prin

talentul de a convinge

carel po:

sedă, a tăcut ca. să se voteze o lege care suprimă portofranco peste 6, 7 'ani, adică la 1888, şi în aşteptare, Impe-

“riul a dat o subvenţiune de 40 milioane mărci portuluifranco, ca să facă bazinele inferioare. Principele Bismarck
a făcut

aceasta

nu

pentru

că a susţinut _porto- franco,

dar

pentră că a voit să respecte suveranitatea Hamburgului.
EI care a făcut confederaţiunea Germaniei, a dovedit că
el, cel dintiiu, respectă drepturile chiar a celui nai mic
dintre confederați şi nu a voit să deă exemplu că el, care
„a făcut Germania, pune cel d'intiiu toporul în tulpina uria-!
şului stejar german.
aduc

“Prin urmare
în favoarea

vedeţi cum că toate argumentele cari se
reînfiiinţărei acestor porturi-france nu îmi.

par serioase, că toate consecinţele cari s'au tras din cifrele puse. înaintea D-voastră îmi par falșe şi că totul se
reduce la interesul -unui număr de comercianţi din Galaţi.
Imi pare râu să termin cu aceste cuvinte: dar cum zice Romînul: Dumnezeu

să mă

ierte,

nu

pot alt-fel.

(Aplauze).

Preşedintele consiliului 1. C. Brătianu combate unele obiecţiuni
ale deputatului Mihail Kogălniceanu şi arată că industria naţională,
de care are nevoie țara, nu se poate infiinţă de cit cu ajutorul regimului protecţionist. Pr oiectul a intrunit 29 bile albe şi Gl negra.

IMPOZITUL FONCIAR

.

--

Şedinţa Camerei din 3 Februarie 7855
Deputatul C. Dişescu, raportorul comitetului de delegaţi ai secţiunilor, citește raportul și proiectul de lege, prezintat din iniţiativa guvernului, relativ la modificarea impozitului fonciar asupra proprietăţilor
urbane şi rurale. Proiectul propusese 6% pentru clădiri:în genore, 5/0
pentru proprietăţi rurale ce se exploatează de însuşi proprietarii lor cari
omiciliază

în

ţară,

6%

pentru

proprietăţile

rurale

arendate,

cind

proprietarul lor domiciliază în ţară, .7%/o pentru acele proprietăţi rurale,
ce se exploatează prin administratori de proprietari cari nu domiciliază,
în țară, 15%/ pentru proprietăţile arendate, cind proprietarii lor nu domiciliază in țară. Deputatul Gr. Cozadini se declară pentru pedepsirea,
absenleismului şi cere 15 % și pentru proprietarii
de imobile urbane cari
nu Jocuesc în țară. Deputatul G. D. Palade se pronunţă contra proiectului, care nu ţine seamă de proporţionalitate.
Nu înțelege de ce să se
pedepsească proprietarii cari nu locuesc în ţară, sau la ţară. E şi inechilabil de a- cere unor proprietari cari sunt medici, ingineri, advocaţi,
etc. să'și părăsească specialitatea spre a se ocupă cu ceea ce nu pricep.
Deputatul N. Voinov se pronunţă în favoarea proiectului prezintat, care
nu schimbă sistemul impozitelor şi justifică sporirile pe cari vrea 'să
e facă.

D. P. P. Carp. D-lor deputati, îmi pare rău să o zic,
dar legea aceasta va rămineă pentru generaţiunea viitoare
semnul

cel

mai cuvintător

al stărei

de semi-cultură

în care

ne aflăm. Unul din semnele semi-culturei este lipsa de fran-

«cheţă şi înainte de toate titlul acestei legi dovedeşte aceasta.

Cînd

un legiuitor vine să încurajeze pe. acei cari 'şi caută

moșiile singuri şi cînd voește să lovească pe acei cari s'ar
'află în străinătate şi intitulează legea care urmăreşte aceste

două țeluri, lege asupra 7pzpozifu/ud fonciar, acel legiuitor
nu este sincer. |

Un' alt semn al semi-culturei este că noi, cînd urmărim |
realizarea aspiraţiunilor noastre, nu ne oprim nici chiar de

simţul 'dreptăţei. Este un fel de

putere telurică, este acea

stare a semi-culturei şi a barbariei care împinge pe oameni
a face nedreptăţi, gindind că fac acte de dreptate; a crede

N
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că fac fericirea sufletească a oamenilor, ungindu-i cu păcură
-şi dindu-le foc, după cum aceasta s'a. văzut în timpii trecuţi, în timpi de barbarie.
|
ă
Alt semn de semi-cultură ește şi indiferența. cu care
ne ridicăm pe d'asupra ştiinţei, uşurinţa cu care dăm! deoparte principiile. cele mai pozitive ale ştiinţeişi zicem că,

de şi ştiinţa. zice aşă, practica însă cere alt-fel, şi noi înainte

de toate suntem oameni practici.
i
Luaţi bine seama, D-'or, şi veţi vedeă'că toate aceste

semne de semi-cultură se găsesc in acest proiect de lege
şi în raportul. D-lui Disescu...
a
Voiu

luă,

unvl

şi de barbarie,

cîte

le voiu

unul. aceste semne

analiză

de semi-cultură

şi vi le 'voiu

demonstră.

D-lor, faptul că acest proiect de lege nu corespunde
la titlul şi la menirea sa de a fi o lege prin care se aşează
un impozit fonciar, reese din împrejurarea “că nu lucrul
real este izbit de un impozit, ci vanitatea personală a celui
impus, calitatea persoanei aceluia care posedă acel lucru.

Dacă

eu sunt un bun agricultor şi.mă

duc

să

'mi

cultiv singur moşia mea— ceea ce nu are nimic a face cu
valoarea cadastrală a pămîntului în sine
— atunci am să

"plătesc atita. Cînd
;

mă

aflu în ţară,

însă nu caut-eu însu'mi

sau

cînd

sunt afară

din

moşia,

de' şi

ţară şi nu-mi caut

eu însu-mi moşia mea, o arendez la un alt cultivator, am
șă plătesc atita şi atita.
Se
„Vedeţi,
din

cari

prin

rezultă

urmare,
că

nu

se

două

fapte

stabilește

cu “totul
prin

personale,

această

lege

un

impozit fonciar propriu zis, ci, prin o subtilitate, prin o
fineţă rău deghizată, prin o lipsă de francheţă învederată,
s'a dat acestei legi numele de lege asupra impozitului fonciar, pe cînd în realitate din textul legei rezultă că acesta
e un impozit pur şi simplu personal..
i
Y

Las la o parte ideia care ar trebui

„faţă cu un asemenea proiect de
4
.
acest tărim, nu ştiu unde ne vom

să ne. preocupe

lege. că, odată puși pe
.
puteă opri și unde vom

ajunge.
N
,
S'a zis că acei cari. locuesc în ţări străine şi au pro-

prietăţile lor în ţară, aduc o daună pentru Stat şi că Statul
trebue să caute a se despăgubi de asemenea daune.
|
„Dar,

produc
un

D-lor, oare numai aceia cari locuesc în ţări

daună

individ
4

Statului?

vedeţi
-

Numai

D-voastră

o

în

neiubirea

cauză

de

străine

ţărei de către

daune
-

-ce
N

poate
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N

suferi un Sta? Dar oare un ministru incapabil nu aduce
Statului o daună şi mai mare de cît acei care locuesc în
ţări străine? Oare un “deputat care nu votează în conști:

inţă nu produce el un rău mai mare unui Stat de cit acela
care şade în străinătate? (Aplauze).

Evident

că da.

Ei bine! voiţi D-voastră să ne permitem
“ gislatori,

a ne pune

noi, ca le-

pe un asemenca târîm? Am face, foarte

râu, pentru că nimic nu ne garantează de buna întrebuinţare a unei asemenea arme, şi un ministru, un guvern care.
astă-zi loveşte râul, miine va lovi :binele tot cu
armă pe care i-o daţi astă-zi, votind această lege.

Va

să

zică

D-voastră

nu. uitaţi

să

vă

bizuiţi pe o

idee morală ca să stabiliţi un impozit fonciar. Ideile
au un alt tărim și sunteţi sau lipsiţi. cu totul de
enţă, sau nu aţi citit nici o. pagină de istorie, daca
că pe .tărimul moral, D-voastră cu pedepse aveţi
neţi cevă. Dacă credeţi D-voastră, că iubirea de
renaşte în această

această
“morale
experi- |
credeţi:
să obţi-.
ţară va.

ţară, sau va creşte în această ţară, pentru

că aţi pus 5 la sută sau 6 la sută mai mult la impozitul
fonciar ; dacă credeţi că iubirea de muncă în -această ţară
va: naşte. pentru că D-voastră aţi dat o primă de atâta la
sută, vă înşelaţi. Nu confundați rolurile şi nu amestecați

cestiunile; Ceea ce urmăriţi prin această lege
morală,

iar nu fiscală, şi sunt. convins

nedreptate,

fără ca pe tărimul moral

este

că comiteţi

nici

pe

o: idee
o mare

cel fiscal să

“ajungeţi la un rezultat serios,
AL doilea semn de semi-cultură e acea tendinţă ce o
semnalăm la popoarele inculte. In iubirea lor de patrie, ele
merg pînă acolo în cît perd cu totul simţul dreptăţei. Ori

credeţi că progreșul se poate impune şi

v'aţi “închipuit: că

ceea ce nu a fost pretutindeni de cit rezultatul unei străduinţi ca să zic aşă individuale pe tărîmul culturei, D-voastră
aveţi să puteţi obţine edictând pedepse în contra acelora
ce nu fac ceea ce ziceţi, D-voastră?
Şi apoi, absenteizmul oare denotă la noi, chiar puin:

du-ne

pe tărimul D-voastră,

el este

o lipsă de iubire de ţară? Sau

firesc cu dorinţa imensă

viliză ? EI este
pus noi, -ţară
Susţin că este
acestui contact
Oare,

ce am

avut-o

de a ne -ci-

rezultatul fatal al contactului în care ne-am
încă barbară, cu civilizaţiunea occidentală.
rezultatul logic, fatal al acestei 'înriuriri, al
Ma
|
cu părţile occidentale.

J)-lor, ceea ce

suntem noi astăzi,

nouă

ne da:

:

60|
torim? Ideile ce le avem în creerii noştri sunt rezultatul
civilizaţiunei romine? Ştiinţa cu care ne fâlim. cu care se fă:

leşte ID. raportor, provine ea din munca noastră rominească? .
Evident-că

nu,

D-lor.

Nu

dintiiu care o zic. Dar

noi eram înapoi

eră

oare,

cu 3o—60

vina

noastră;

cu 50—60

de ani de

eu

sunt

cel

de : ani în urmă,

ţările

occidentale?

“Nu ; eram înapoi cu secole, sub raportul civilizaţiunei faţă
cu alte popoare. Ce am făcut atunci? Ne-am adresat la cei
civilizaţi fâră să ne ocupăm dacă erau străini sau romini.
Şi ce au fâcut aceştia? Ei -ne-au primit cu braţele deschise,
fără să ne întrebe daca eram Germani, Francezi sau” străini,
aşă în cît, nu numai în mod individual, -dar : generaţiuni -

întregi au venit să ne aducă

inapoi de acolo o cultură care

ne lipseă şi pentru care ne-ar fi trebuit poate lungi secole
ca să o avem, dacă ar fi fost să o creăm, reduși fiind la

propriele noastre forțe. Că acest fenomen a produs în mod
logic, pe ici pe colo, oare cari rezultate exagerate, este
că s'au găsit oameni cari, odată deprinşi cu o cultură. mult
mai înaintată a occidentului şi neavind într'inșii destulă activitate şi destulă 'abnegaţiune ca să suporte “multe : din relele la cari suntem expuși la noi, au rămas acolo. Aceasta
a fost rezultatul logic al acelei mişcări care ne-a împins şi

ne împinge, spre fericirea ţărei, să aducem.
cultura

pe care o avem

şi pentru

care

din străinătate

mărturisesc

câ

ne

arătăm în multe cazuri nerecunoscători față cu acei cari
ne-au dat-o. Dar că acestea nu sunt de cit fapte izolate,
ca acele fapte ale unui soldat mai slab, care rămîne în urmă
ca fraînard;

tot aşă fac şi cei rămaşi

în străinătate.

_Venit-a D. 'ministru de finanţe să ne dovedească cu
„cifre numărul Romiînilor cari trăesc în străinătate, să ne
arate ciîţi sunt aceşti Romini? Nu a venit; căci n'ar fi pu;

tut să ne arate de-cît

20, 30

ar fi fost expus la ridicol, caci
pentru ce? pentru ca să atingă
în

cari

stau

în

străinătate,

şi

călcă . principiul echiraţei ;
pe 10, 15 Romini cari șed

străinătate.

Un

alt semn

cu care înlăturăm
omeneşti,

D.

atunci

al semi- culturei

am

zis

că

este

uşurinţa

noi toate rezultatele ştiinţei ŞI experienţei
cînd

ne vine

la îndemină

a le înlătură.

Palade v'a semnalat cari sunt principiile ce se urmeazâă de toate ţările lumei prin stabilirea unui impozit. Şi
iar este un semn de semi-cultură nevoia de a aminti măcar
asemenea lucru în Parlamentul romîn.

Nu

cereţi de la mine,

D-lor,

să

mă

întind

prea mult

asupra acestui punct. 'Răsare atit de evident: că un impozit
bazat pe un fapt personal, este un ce inic, mai ales atunci
cînd îl puneţi în corelaţiune cu averea individului, în cît
nu am nevoie de cît de a semnală faptul pentru orice om

care a virit măcar. nasul într'o carte de ştiinţă. ca să se
convingă că comite o. enormitate.
Vedeţi, D-lor, că sub punctul de vedere ştiinţific, sub
punctul de vedere legal, nu aveţi dreptul de a prezintă un
” asemenea - proiect de “lege.
Sub punctul de vedere constituțional cred asemenea,

„D-lor, că
“proiect

„Sub
asupra

nu eraţi

de

în

drept de. a prezintă un asemenea

lege.

_

impăratul

Nicolae

în Rusia

sa pus

un impozit

absenteismului, şi fiind-că eră vorba de un Stat barbar,

proprietarii impozitului au avut francheţa şi au spus că cine
se.duce în străinătate are să plătească 10, 20 mii ruble
pentru un paşaport. Era dar un impozit asupra absenteis.

mului.

„1
Cînd s'a, intimplat asemenea lucru, acei cari trăiau pe
atunci şi 'şi dau seamă de starea opiniunei publice . euro-pene,

au avut ocaziunea

acoperită

această

să se convingă cu ce ridicul a fost

măsură, în

cit Rusia a revenit asupra mă.

surei şi nu s'a mai perceput asemenea taxă.
|

|

Eu cred, D- lor, că cu Constituţiunea în mipă am dreptul
„de a mă duce ori unde doresc.” Acesta este un drept de
libertate individuală pe care constituţiunea ni'l garantează .
că şi cu
Aud o întrerupere din partea D-lui Vulturescu,

această lege nu împedică

nimic de

a se duce cine-va în

străinătate. Foarte bine; dar ia să vedem așă este? Cind.
D-ta ai vrea să eşi din această Adunare şi eu cu o sabie
în mină m aşi pune la uşă şi aşi zice D-lui Vulturescu : «să

nu eși, că ţi tai capul»

şi. D-l Vulturescu «fricos» n'ar eşi,

aceasta nu va să zică că te-am împedecat?. Altă comparaţiune: Cînd D-ta ai vrea sa .eși din Adunare și eu ţi-aş

spune:

te las să eşi, dar te opresc sâți mai

exerciţi pro-

fesiunea: de avocât, nu te-am împiedicat, și poate cu un efect
”
şi mai mare de cit sabia?
sută ce este alt de cit o
la
30
de
Apoi un impozit
împedicare?

|

O voce: Nu este 30, ci 12 la sută.

D.

P. P. Carp.

Dar

adăogiţi

zecimele

judeţene,

co-

CE
munale

Va

2
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şi altele şi vedeţi

să

străinătate,

zică
îmi

că se

D-voastră
confiscăţi

urcă,la

30

pentru ;faptul

o parte

din

şi 32

că

averea.

mă

la sută.

duc

în

mea?Şi care

e semnul distinctiv al confiscaţiunei?
Este luarea unei părți din averea omului pentru un fapt personal. Se aplică dar
aci definiţiunea dată confiscaţiunei de către toată lumea.
Cum dar veniţi şi ziceţi, cînd impuneţi cu 3o la sută
averea

omului

pentru

un

fapt

personal,

că susţineţi liber-

„tatea individuală şi că n'o împedicaţi?
„Aceasta este o curata pedeapsă
comisă,

nejudecată şi -pentru care nu

pentru

o crimă ne-

există nici o sentinţă;

sau mai bine nu există altă sentinţă de cit simţimiîntul cel
avem unii către alții. |
Aa
E
„Ei bine, nu se fac asemenea legi. Nu se poate codifică, nu se poate transformă în paragrafe de codice. penal
iubirea

de ţară.

Această

iubire.se manifestă :în

- generale, este stima ce' avem
antipatia

ce ne inspiră

cel rău.

pentru

rezultatele

cetăţeanul

Unde

cade

cel bun şi

lucrul

sub co-

dicele penal e acolo, unde faptul ia caracterul unei crime
sau -a unui delict pe care judecătorii "1 pot judecă şi asupra:
căruia sunt ţinuţi să arate motive de drept. Aci motivele,
elementul
nu'l 'văd:de cit în faptul șederei omuliii în strâinătate. În aceasta stă “motivul sperului de contribuţiune ce'i
înfigeţi.

Ei bine,

de

unde

aţi luat acest

a impune pe om?
.
|
D-lor, la toate argumentele
- nu se va puteă
frază

patriotică.

răspunde de cît cu
Argument

nefericit

a
cari vi le-am

de : drept

unul singur,
nu

aveţi;

mod

de

pus înainteadica cu o
argumente

de ştiinţă vă desfid să'mi aduceţi. Că aţi arătat un sentiment de echitate, asemenea vă desfid să 'mi probaţi.
Singurul lucru care ne puteţi spune e acesta: -Rominul
„ acela, ai cărui părinți au asudat “pentru ţară şi au făcut
„aci avere, se duce în străinătate şi nu mai munceşte. Ei
bine! toată această frazeologie ce valoare “poate să aibă
înaintea ochilor noştri?
a
|
Aş înţelege “încă dacă lipsa aceasta de argumente, sau

bogâţia aceasta de frazeologie, ar ascunde măcar un mare -

interes fiscal pe care' poate

n'aţi puteă să'] arătaţi în toată

nuditatea, dar pe care, întocmai după cum doctorii auresc
„O pilulă, tocmai aşă şi D-voastră vreţi sa auriţi frazele de
absenteism pe care voiţi să”] pedepsiţi.
e
“Legea de faţă are să prezinte o scădere a impozitului
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fonciar; poate

că D.

ministru

de

a

|

suflor.

Fleva;

răspundăşi fără

că D-l Brătianu ştie ce are să

vă asigur

D-le

finanţe...

Vă înşelaţi şi aci, după
D. preşedinte al consiliului:
|
cari le aduceţi.
pe
ele
argument
în
cum vă înşelaţi şi

D. P. P. Carp. Ziceam deci că nici măcar un interes

real al impozitului funciar după votarea şi aplicarea acestei
„legi. Eu sunt convins cum că are să se producă un scă:
zămint al impozitului şi prin. urmare, pe lingă
al sentimentului moral şi al sentimentului de
avea şi un scăzămint bănesc care şi el, de
important de cit cele spuse mai sus, are şi

x

“fiscal nu există. D. “ministru de -finanţe nu ne-a adus nici
o tabelă statistică unde să ne arate care are să fie produsul
un scăzămint
dreptate, veţi
şi mai puţin
el Importanţa

lui, mai ales azi, cînd bugetul nostru nu e tocmai un buget
de spor.

Am

Mi

vorbit pînă acum 'mai mult despre

N

această parte

care tinde a pedepsi absenteismul. Să vorbim

a legei

şi de

partea aceea a legei, care tinde a încuragiă agricultura. Se
zice:

proprietarul

care

'şi va căută singur “moşia,

va plăti

, plăti 690. Va să.zică o di50/a, cel care o.va arendăva”
o faceţi? Iarăş un fapt perce
pentru
impozit;
de
ferinţă
mai grav, pentru că pe:
şi
devine;
sonal. Aci însă lucrul
depsiţi

pe o persoană pentru un

sa de a'] comite sau a nu'l

e în puterea

fapt care nu

urmare nu:-

comite, care prin

'se poate pune în sarcina persoanei. Puteţi oare D-voastre
impune unui advocat. care 'şi are meseria lui, cum că el
să nu "şi dea moșia în arendă? E evident că D-voastră nu
puteţi săi imputaţi faptul acesta; evident că nu stă în voia
lui; el are obligaţiuni către clienţii,săi şi prin urmare nu
se poate duce la ţară. Luaţi apoi militarii. Poate oare militarul să se ducă să'şi caute singur moşia, atunci cînd.e

sub drapel? Evident că nu. lată 'iarăș un fapt personal,
care nu poate cădeă în răspunderea acestui individ, caci el,
fără voia lui, e obligat să'l comită; nu are alternativa de
a] face sau nu. Dar medicul? dar judecătorul? Dar atitea

„multe meserii folositoare acestei ţări şi cari,
fapt,

pe baza

pentru acest

acestui fapt, care nu e nici sub punct de ve:

' politic, nici corecţional, nici criminal, nici patriotic,
dere
absolut în- nimic reprehensibil, D-voastre veniţi şi faceţi
distincţiune între dinşii şi aceia cari 'şi caută moşiile singuri.

“ Dar

credeţi D-voastre

oare

că Statul

are

interes ca

N
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=

fie-care proprietar să'şi caute moşia singur? In mare parte,
da;

în mare

parte; nu.

Aş rugă pe

D-l ministru de finanţe .

să ia o carte foarte clar scrisă. şi foarte lesne de înțeles, a
D-lui Leroy Beaulieu Sa: /2s 75â/s; acolo veţi găsi o filă
unde autorul 'şi pune întrebarea, dacă proprietarul cel bogat

e cel mai bun administrator în materie agricolă și: el ajunge
la concluziunea cum că e un. interes foarte mare pentru
Stat,

sub

punct

de

vedere

economic,

de

a

fi o clasă

de:

arendaşi bogaţi, cari nu fac agricultura ez gras sezgneurs.
dar. ca adevăraţi producători, pentru că acea clasă de arendași

ridică avuţia generală a ţărei şi mijloacele de

cari acea

ţară poate dispune în bunele și relele timpuri.
|
DD-voastre -voiţi să distrugeţi clasa de arendaşi? Aveţi
să obligaţi pe fie-care proprietar să'şi caute singur averea:
lui, să devie el singur administratorul averei lui. D-voastre
voiţi ca un om care a fost deprins sau ci studii înalte, sau
„cu viaţa parlamentară de toate zilele, sau cu afaceri de Stat,
sau

cu alte

ocupaţiuni,

cari sunt

şi ele folositoare

pentru

întinderea civilizaţiunei. unei ţări, voiţi să'l obligaţi să facă
o meserie pe care n'a mai făcut-o, pe care n'o înţelegeşi
care e contrarie cu întregul său mod de a gindi şi dea.

lucră ?

N

Ă

Vedeţi dar, D-lor, că şi în privinţa

aceasta

care ni se prezintă nu are absolut nici o 'raţiune
Lăsaţi

proiectul
de a

fi.

oamenii să fie ei singuri judecători ai interesului lor,

„nu 'cădeţi în boala de a- voi să epitropisiţi. Fie-care ştie
„mai bine dacă "i dă lui mîna să'şi caute sau nu proprietatea lui. Şi apoi, cînd

ne gindim

cu cîte

dificultăți

are a

luptă agricultorul şi nu numai la noi, dar în toate părţile
lumei; ciad ne gîndim cită abnegaţiune 'şi cîtă tărie de ca-

racter trebue de multe! ori ca să fie cine-va
un om. practic,
şi vă asigur că aceste calităţi nu le are fie-care, nu le puteţi
cere 'de la fie-cine, şi de îndată ce nu o puteţi cere de la fie-care, de îndată ce nu puteţi pune fie-căruia gindirea că
este bine săşi caute singur moșia, căci acesta este sensul
legei D-voastre, cum puteţi să veniţi a le impune această

obligaţiune? Şi purcedind
cînd

daţi

o

primă

apoi din acest -punct de vedere,

de încurajare

aceluia

care 'se supune

atunci înţelegeţi foarte bine că tot
„» acestei
proiectul obligaţiuni,
D-voastre nu are absolut nici o
rațiune de a fi,
căci dacă 1] veţi votă, eu sunt sigur că în curînd se vă
abrogă, şi această lege va aveă Singurul merit'de a fi,
cum
N

—
am
tura

Zis la
în

început,

care

proba

ne. aflăm,
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cea.

fie cu

mai
sau

complectă
fără

regim

de semicul=
liberal.

Mai vorbesc în urmă deputatul N. Fleva şi președintele consiliului
1. C. Brătianu. Luarea în considerare a proiectului se votează cu 79 bile
albe, 23 fiind negre. La dezbaterea, [e articole au luat
parte deputaţii
- “Take lonescu, .D. Dissescu, G. Iano i, Gr. Vulturescu, A Ionescu, M.
Corbescu, Emil Costinescu, C. Stercescu, N. Voinov, V. Maniu, C. C. Arion,

P. Borşși A. Marghiloman. Legea în total
negre și 6 abţineri
DN

a intrunit
7

i

60

bile

albe,

16

-

BUDGETUL PE I885—I886

" “Ședința Camerei
In ziua

de 8 Martie

din

deputatul

11
Emil

Marte
Costinescu

1883
citește, în calitate

de raportor, proiectul şi raportul asupra budgetului anului 1885—1886.
Deputatul Gr. Cozadini recunoaşte guvernului conservator din urmă meritul de a fi edificat el sistemul financiar actual iar guvernului liberal
meritul unui control mai vigilent. Vorbeşte de ioloasele. stabilităţei gu-:
vernului şi:de progresul stărei financiare. Dar ceea ce e trist e că popu-

„laţiunea n'a prosperat în aceşti din urmă ani. Banca Naţională n'a iost
în stare să impiedice criza monetară ; convenţiunea comercială cu Austro-

Ungaria a ucis industria, casnică şi micile industrii, gustul luxului a
crescut. Munca s'a impuţinat, agricultura însă a rămas primitivă. Nu
sa făcut nimic pentru îmbunătăţirea traiului populaţiunei rurale, nimic
pentru igiena publică. Nici învățămîntul public, nici justiţia nu sa imunătăţit

în

măsura

trebuincioasă.

Nu

împăcat cu .

declară

se:poate

modul cum. este alcăluit budgetul. Deputatul G. Palade se declară surrins de modul cum s'a organizat cercetarea, veniturilor şi cheltuelilor
tatului şi spune că lucrarea d-lui raportor este insuficientă. Combate
argumentarea, deputatului E. Costinescu şi citează pe Bonanny Price
care încă în 1879 a combătut teoria expusă în raport. Criticind cifrele
alocate la diferitele ministere, se declară nemulţumit cu procedarea
ministrului președinte I. C. Brătianu, care, având o majoritate compactă,
sar puteă lipsi şi de miniştrii, precum se lipseşte de pretectul de poliţie.

D..P.

P. Carp.

D-lor

deputaţi,

cred

D.

că

Brăuanu.

pu va urmă sfatul ce i-a datD. Paladi în concluziunile sale;

acest sfat nu eră serios, 'şi să-mi permită D. Paladi sâ-i
spun, câ nici ru:eră demn de restul cuvîntărei D-sale.
— aceasta este un, lucru pe
D-sa, cu succes .sau fără succes
care-l vom 'cercetă acum —a căutat să se menţie la înăl„ ţimea ştiinţei şi a dat părerea să, atit asupra crizei cit şi

asupra

pentru

mijloacelor pe cari trebue să le aplicăm

să moderăm

această criză.

n

ca

'

o

“Este necontestat, Domnilor, că ne aflăm “în mijlocul
unei crize; mesagiul a anunţat-o dejă în toamna anului

trecut.D. raportor. o mărturiseşte
este

să

vernul

ne

mirăm

a anunţat

de

cevă,

existenţa

în

raportul

său şi daca

atunci,

cînd

este

cum

de

crizei

şi. a

arătat. precum

gu-

eră

N

888!
N

datori, îngrijirile
şi pînă acum

„partea

lui

faţă cu această criză,

nu vedem

majorităţei,

nici din partea

absolut

cum de atunci

guvernului

nizi o măsură

nici din

menită a aduce

leac la răul ce ne bîntue? Aceasta are aerul dea
sistem ca acela -al struţului câre, cînd îşi ascunde

fi un
capul,

crede că nu-l vede vînătorul.
D.-lor, nu voiu

intră prea

mult în cercetarea

cauzelor

situaţiunei în cari ne aflăm, ele sunt ca .tot-d'a-una multiple.
Nici odată'un fenomen care se produce în viaţa individului, ca
şi în viaţa' naţiunilor, nu se poate reduce la o singură cauză..
Sunt împrejurări în cari criza provine din cauza că consumaţiunea a întrecut producțiunea şi sunt crize câri provin

din cauza că producţiunea a întrecut consumaţiunea; altele
sunt produse prin faptul că nici consumaţiunea. nici produc.
ţiunea

nu se ridică

la aşa nivel, în cit să poată ridică avuţia

naţională a ţărei. Fiind-că ni s'a vorbit
teorie

generală

trebue

să 'ziceni 'că

meroase, în ţările cari muncesc,

de

bunul simţ, în

crizele

se. produc

cele

mai

nu-

mai ales atunci.

cînd producţiunea este mai mare de-cit consumaţiunea, iar
nu cînd consumaţiunea întrece producţiunea, pentru singurul
fapt ca la popoarele cari muncesc producţiunea este, nemărginită, pe cînd consumaţiunea are marginile ei fireşti; producţiunea este rezultatul muacei acumulate care, sub formă
„de capital, dă unui popor în mină un instrument perfecţionat
la care .numeroase generaţiuni au lucrat; consumaţțiunea însă
este numai faptul unei singure generaţiuni .şi de aceea, în
ţările

cari

produc,

criza

provine

din

cauza

că producțiunea

a întrecut consumaţiunea.
|
Asemenea, D.lor, vu este tot-d'a-una exact de a se
zice cum că Statul se poate opri în consumaţiunea sa; veţi
vedeă

cînd voiu veni

că atunci

cind

la

ne aflăm

budget

pentru
ce

nu se poate zice

într'o criză, singurul lucru

este să se restringă consumaţiunea.

prudeat

Eu cred că guvernele sunt de multe ori puse în po- ziţiune nu numai de a nu-şi restrînge cousumaţiunea, dar
-chiar

de

La

a o mări.

noi, Dilor,

A

eu: cred

cum

peritate, constatată de toată lumea
Palade,

am: avut o epocă

de prea

că în urma

şi

erei de pros-

netăgăduită

mare

producţiune,

de

D.
care

a atras după sine şi o epocă de prea mare consumaţiune,
nu

numai

din partea

guvernului, dar

si dia

larilor. Uitaţi-vă în jurul D-voastră şi vedeţi

partea particu-

cîte case .noi
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nu s'au făcut prin tirguri, vedeţi pe la ţară” cum. sa înmulţit numărul maşinelor -agricole, intraţi în fiecare locuinţă

şi uitaţi-vă la mobilier şi veţi vedeă că-la cel mai modest
el este mai scump

de cit eră acum .5o de ani, cînd giuvae-

rurile şi şalurile constituiau singurul lux al boierilor celor
mari.
i
a
E
Statul

Statul la rîndul lui a trebuit şi el să consume mult.
nostru nu este înzestrat cu “instrumentele necesarii

cum sunt ţările mai civilizare de cit noi și pe cari nu le-am
ajuns încă. Stâtul a trebuit cît se poate mai mult să ne:
puie pe noi la un nivel mai înalt în privinţa utilagiului

“+

nostru, de cît cum eram pînă acum: Şi în privinţa drumurilor de fier, şi în privinţa tuturor ramurilor de administra:
ţiune, Statul a trebuit să fie un consumator mult mai mare
in proporţiune
cu un alt Star, pentru că la noi eră totul

de făcut şi nu ajunsesem acolo în cît sa zicem:
trebue

creaţiuni

noi;

să

ne

menţinem

în

ceea

Prin urmare vedeţi că toată lumea la noi, atit
cit şi guvernul,

se

aflau puşi

în poziţiunea

nu nemai!
ce

avem.

particularii

neînlăturabilă

- de a consumă mult. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost
firesc: în mare parte întîiu. o cheltuială în afară, pentru că
industria

noastra

naţională

nu

ne pune

în paziţiunea

dea

satisface toate trebuinţele, şi pe de altă parte o imobilizare
a capitalului nostru băgat în nişte 'creaţiuni noi.Şi cînd D.
“raportor vine și zice cum că criza! în' mare parte este rezultatul prosperității, eu cred că n'a zis de cît un adevăr pe
care nimenea nu-l poate tăgădui: Criza aceasta s'a arătat dejă

de un an de zile şi a fost agrâvată

la noi prin criza generală |

care bintue în 'Europa întreagă; și faţă cu cele ce se întîmplă
în Europa, constatăm că cauza crizei actuale este iarăşi producţiunea: prea mare care a întrecut cerinţele consumaţiunei.
D. Palade susţine că noi am trebuit să profităm din această”

exageraţiune a producţiunei şi de criza din străinătate, căci
ori care om: plimbindu-se pe strade şi văzînd pe la du- :
“ghene afişuri de desfacere totală, se bucură, fiind-că poate

să cumpere
D-sa

mai eftin; așă este, dar uită D. Palade că daca

cumpără

-mai

eftin,

sunt siliţi

alţii

să 'vindă

mai

eftin. Uită D sa că atunci cînd ' consumaţiunea devine mai
mică, se pun în străinătate în' nelucrare o: parte mare
din populaţiunea uvrieră,.şi aceasta ce produce? Produce o

scădere în consumaţiunea productelor alimentare şi ce vindem:
noi?: Noi vindem producţiuni. alimentare,şi se întîmplă că
sp
,

2

2
Ă

.

.

4
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“atunci cînd producţivriea a fost mai mare de cit consuma-:
ţiunea Europei, atunci a fost natural să se facă o cerere
mai mică a productelor alimentare. Numai cînd industria. în
„străinătate

va

reveni

nici la noi.

la

starea

ei

normală; _ numai

.

De aceea, D.lor, în teză generală,
cum.

că criza ar

încă

Susţin

fatală.
cît

s'a. produs “la

de criza care

meni

este azi;

voiu

atunci

va mai aveă efect nici. acolo,

că criza nu

puteă. zice

vom

aminti

noi;

eu nu acuz pe ni:
“ea -eră

firească

fi putut. fi mai mică

numai

în. treacăt

şi

de

ceea ce am.

zis în toamna trecută asupra modului cum 's'a administrat
în. mijlocul „acestei crize Banca noastră naţiGnală.
D-lor,

la 1865

şi

1866 a

fost iarăş

în toată

Europa :

o criză monetară care a atras după sine o criză financiară.
Guvernul francez“a numit o anchetă; s'au chemat toţi
învățații şi oamenii de Stat, s'au-chemat toţi acei cari jucau
un rol nu numai în Franţa, dar şi în alte ţări. Au fost
ascultați oameni
bancheri Fould,

ca Thiers, Wolowsky,
Pereire; în fine toate

Cernuschi şi dintre
somităţile Franţei

av fost chemate şi şi-au dat părerea lor asupra crizei
atunci.

Ei bine,

cu

toţii au

pus

în

primul

rînd

de

întrebarea:

ce rol a jucat Banca Franţei faţă cu criza? Eră firesc
aceasta, căci băncile naţionale -au în unele momente datoria de a moderă, iar nu de a activă producţiunea, şi au

posibilitatea de a simţi înainte de cît publicul, dacă o stare
„de criză se pregăteşte

S'a

constatat

mai

sau nu.

de

toți acei domni

că

un guvern

prudent, cînd vede câ producţiunea | întrece consumaţiunea Și.
că din această cauză afacerile devin: prea numeroase şi nu

pot fi mistuite, are îndatorirea de a impune bâncei naţionale să oprească mişcarea la vreme şi să -nu dea, produc:
ţiunei o încuragiare așă de mare, în cît răul să se mă:
rească în loc să scadă. La noi nu sa făcut aşă; de un an
“ şi jumătate se prevedeă — şi înî această privinţă sunt de acord
cu D. raportor, căci D-sa singur o spune, am văzut-o în
'raport—
de
cu

un an şi jumătate

prevedeam

toate. acestea activitatea noastră

a fost

criza la. noi

şi

prea mare pentru

consumaţiunea noastră; de un an și jumătate înriurirea crizei
europene se anunţase că o să aibă efect rău' asupra noastră,
Şi cu toate acestea în loc de'a opri mișcarea, aţi facut-o.
să crească, şi cind toate băncile «lin Germania, Franţa, An-

glia scădeau scomptul, D-voastră

Vaţi sinut
N

pe treapta

pe
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care l-aţi avut în epoca infloritoare. Aceasta a fost un lucru
fatal pentru criza noastră şi cu atît mai mult fatal, cu cît!
ori cum veţi judecă, criza monetară tot-d'a-ună trage după
sine şi criza. financiară. În ancheta de care vorbeam adi-. neaori au fost oameni distinşi, trebue s'o recunosc, cari au

" susţinut, că criza monetară nu are nimic a face cu starea
economică şi cea - financiară şi D-nu Pereire susţineă d. ex.
Cum că moneta e rară, dar că operaţiunile sunt numeroase
ca tot-d'a-una şi cheltuelile egale cu' cele. din trecut; că
prin urmare trebue: să se menţină procentele la aceeaș
treaptă la care ele se aflau

Dar,

înainte.

D. Pereire vorbea

nu ca

de Stat, ci ca bancher care
toate eftin, ori-cit de mare ar
asemenea, păreri, dar oamenii
susţineau,. cu drept cuvînt, că

modifice cursul' firesc al
poate, într'un mod

|

|

ca. om

voiă să sconteze înainte de
fi criza. Or fi şi la noi poate:
neorbiţi de interesul personal
Banca Naţională 'nu poate să

lucrurilor. O Bancă Naţională nu -

arbitrar,

tul, ci trebue să'l menţină
mică a țării; de aceea
scontul, avind tot-d'a-una
D-voastră nu aţi
d'a repetă cele, zise în

|

economist, nu

să urce sau să scoboare scon-.

în raport cu situaţiunea 'econo-

ea are obligaţiunea să şi. reguleze
în vedere starea economică a ţării,
făcut aceasta şi mă scutiţi. poate,
toamna trecută. Am probat cred

atunci că Banca Naţională,

în loc de a moderă criza, nu a

tăcut de cit s'o mărească.

Guvernul

a stat

indiferent. sau

poate, fiindcă cuvintul ar fi prea aspru. a arătat tață cu
Banca acea indulgență paternă, dar culpabilă, pe care o are
un părinte slab faţă cu copilul lui chiar atunci cînd el se
abate de la calea cea dreaptă. Dar indiferent, ori indul-:
gent, regret să constat că el nu şi-a făcut datoria.
Trec acum, D-lor, la budget.
|
Şi în privinţa. budgetului ! ne aflăm astăzi tot într” un

fel de

criză.

Imprejurările” de azi îmi “amintesc epoca tot de. criza
budgetară din 1871, cînd onor. D. Petre Mavrogheni s'a
încercat pentru prima oară a pune ordine în finanțele Statului.
Ştiţi prea bine cu toţii ce eră mai înainte.

Budgetele Statului nici odată .nu se votau la timp; resursele crau. nesuficiente pentru' acoperirea trebuinţelor Sta-

tului cari creșteau, căci se votase facerea drumurilor de fier
„precum şi facerea altor cheltueli insemnate, și toate aceste

cheltueli

nu se puteau
.

acoperi prin resursele ordinare de
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ă

Ă

atunci,în cît, din venitul total scăzindu-se anuităţile, nu
rămînea mai mult .de' 24 milioane pentru întreaga administrațiune

a ţării.

„Eră o situaţiune imposibilă,
|
a
Deficitul se mâreă din an în an, împrumuturile. ajunseseră

a fi o boală

cronică.

|

“
Intrun cuvint, trecem din deficite în imprumuturi şi
din împrumuturi în deficite. D. Mavrogheni, cu curagiul. şi
cu un talent pe care nu a ştiut în destul partidul conservator să'l aprecieze, a făcut faţă situagiunei, a introdus regularitatea in budgetele Statului prin: prezentarea lor la timp
şi a creat înainte de toate acele resurse cari puneau. Ro-

miînia în poziţiune . de a merge înainte, ast-fel în cît, de la
D. “Mavrogheni încoace, nu sa facut de cit a se aplică sistemul său “financiar, fără a se modifică întru nimic, deși aţi
criticat toate măsurile luate de dînsul. Şi. dacă noi avem
astă:zi resurse, acele resurse le datorim legilor şi măsurilor
luate de D. „Mavrogheni, de şi rezultatele. lor, o recunosc

aceasta,

nu 2u ajuns la deplina lor dezvoltare: de

regimul

liberal. Nu

neg

cum

că

treptat

cu

cît sub

creșştetea ele-

mentului de personal mai bun care se măreşte pe fie-care
zi În această ţară, şi administraţiunea s'a făcut mai bine de
cît în trecut; dar susţin şi voiu proba-o la ori-ce contestare,
că o mare parte a înflorirei finanțelor sub regimul liberal

se datoreşte resurselor create de D.
gimul de tristă memorie.
Odată. aceasta constatată, o dată
sursele de atunci au dat aproape ceea
întrebarea pentru noi. şi —aci a venit”

„Mavrogheni „sub

re-

ce impozitele şi rece puteau «da, naşte
momentul să discut

“cu D. Palade dacă trebue ori ba să micşorăm „cheltuielile—
naşte pentru noi întrebarea,. dacă resursele ce le! avem

astă-zi sunt suficiente pentru „mergerea

a guvernului, nu

numai

a diferitelor

înainte, nui

ramuri

ale

ţiunei, dar chiar a întregei, stâri economice
Ştiu,
înaintea

D-lor,

că

D-voastră

ţipat

întru

şi va

căută să

atita

că

ideile
şi

să
nu

mele
vă

veţi

spun
face

nu

o

a ţării.

să aibă, nici o trecere

pentru
ce:
împrumuturi

pentru
şi

mări impozitele, în cit ori-care ar veni înaintea
dovedească că

nu veţi face ori împrumuturi

nu

numai

administra-

puteţi merge

ori impozite

că

că
nu

aţi
veţi.

D-voastră
înainte dacă

noi, are

să fie

„Tău primit. Cu toate acestea, fiind-că am intima convingere
"că 'resursele de pină astă-zi au dat tot ceea ce , puteau da .

SA
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_şi ori-ce spor s'ar face la ele nu au să fie indestulătoare ca
să ne poată permite a merge înaintea aşă cum trebue, eu

sunt convins că trebue să părăsiţi antipatia de mai 'nainte
în contra creării de impozite, căci.spre a puteă merge
înainte,

pe trebuesc

noi resurse.

|

Dacă ne uităm la budget aşă cum el

ni s'a prezintat,

eu susţin că el nu este un budget de organizare, ci un
budget de dezorganizare. Şi colegii mei din comisiunea budgetară, din care am avut onoare dea
face parte, ştiu prea .
bine

cum

eu

m'am

cheltueli ce au

opus

vrut D-lor

la

cele mai

multe

reduceri

de

să tacă.

Cînd într'o ţară de 5 milioane, cu un budget de 128
de milioane, şi luaţi seama bine căcifra este caracteristică,
se dă pentru facere de şosele o sumă care nu întrece suma
de 600

de

mii de lei,

atunci

zic

că acesta

este un

budget

de dezorganizare, iar nu un budget de organizare. (Aplauze).

.

Cînd D-voastră vă trebue pentru întreținerea şoselelor de'
"astă-zi un centimetru şi jumătate de pietriş şi cînd D-voastră
"nu puteţi da de cît 2—3 milimetri de petriş, se poate zice
că este un. budget de organizare? Şi în privinţa întreţinerei

şoselelor, întrebînd inginerii, în cît timp se' deteriorează o
șosea împetrită ast-fel cum voiţi să o faceţi, mi-au răspuns
cu toţii că se deteriorează cu desăvirşire în trei ani. Ei bine,

cînd D voastră in budget puneţi o sumă pentru 2—3 mi„limetri de petriş cu care' aveţi să ajungeţi în starea aceea
în cit chiar şoselele ce le avem astăzi au să fie deteriorate
în trei, patru ani, sunt în drept să zic, că, acesta nu este

|

un budget de organizare, ci de dezorganizare.

mergem mai departe. S'a: vorbit mult în contra
„Să
armatei. Cunosc teoria: orâtorii cei mai mari, învățații cei

mai mari ţipă în Franţa şi în “Germania în contra militarismului, susţin că armata absoarbe nu numai 'capitalurile

ţării, dar împedică şi producţiunea; le ştiu toate acestea.
- Totuşi 'eu susțin că armata. la noi, fără să intru pe)
târimul înalt politic, este o școală care va putea să dea,

sub punctul de vedere

al culturei,

rezultate

minister al

bucurătoare

de cit întregul

bastimentul,

sau dacă voiţi mai

mult mai îm-

cultelor”şi instruc-

ţiunei publice. (Aplauze). Milioanele cheltuite pentru ins-.
trucţiunea publică pină astă-zi n'au făcut de cit să ne creeze
să punem
cu toate

bine recipientul unde

avem

ceva, dar care pînă astă-zia rămas aproape gol,

milioanele «ce le-am

cheltuit.

-

3

4

”
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- Armata, D-lor,. introduce cultura. în treptele cele mai
de jos, căci dacă din cei ce vin la recrutare, 5 la sută
sunt cari ştiu carte, eu sunt convins că 70 la sută ies cu
ştiinţă de scris şi citit la liberare. (Aplauze).
Dar nu numai ca eleinent de cultură trebue să considerăm ârmata la noi. Ziceam adineauri că nu voesc să
“mă pui pe. “un tărîm de înaltă politică. Este evident că nu
putem noi aveă o politică ca ţările” cele mari, o politică
determinantă; nu putem nici pregăti lucrurile ce au să. se

intimple, nici să le oprim,

atunci cînd ele se întîmplă.

Ce

naşte dintr'aceasta? Naşte obligaţiunea pentru ţara noastră
la o cheltuială mai mare, dacă voim ca armata să fie tot-

d'a-una gata, dacă voim ca la momentul cînd are să se nască
un conflict, să-nu ne trezim nepregătiți. De. aceea noi trebue să avem tot-d'a-una sub toate punctele de vedere uti'lagiul

necesar.

In această

A

privinţă

ce

aţi facut?

lei de la concentrări şi 1.300.000

Aţi

ştibit 600.000

de la echipamente.

Aceasta 'mi dă dreptul să vă zic că atuncea cind noi
'votăm resurse .extra-ordinare ca armata să aibă rezerve totd'a-una gata, D-voastră veniţi şi acele resurse extraordinare

le trasformaţi în resurse

ordinare, întrebuințind

cheltueli de toată ziua.

rezerva în

|

Vedeţi D-lor, că v'am dat două exemple, unul privitor
ia întreţinerea: şoselelor şi altul la reducerile făcute în armată,

reduceri

în

contra

cărora eu

mam

opus

şi în

comi-

siunea budgetară. D-voastră prezintaţi anul acesta un budget
care nu este budgetul unei orgarizări serioase, pentru câ
cheltuelilor de

neapărată

trebuință,

D-voastă

aţi venit

şi

le-aţi aplicat 'reţeta ce vă dă D. Palade şi aţi taiat de cri
unde, fără să vă gîndiţi că sunt tăeri cari produc o economie

să

momentană

tragă

după

de

3 milioane,

ciţi-va

ani

dar că acele

cheltuiala

de

economii

60

au

milioane.

(Aplauze).

Cu. petrişul de astă-zi

de 400.000

lei o să ajungem

la refacerea -tutulor şoselelor.
Dar dacă este aşă, ce avem de făcut?
Eu cred-—şi aci nu e vina noastră cari nu

guvern, ci e vina acelora

suntem la

cari nu s'au gîndit la timp—că

trebue să mărim resursele în proporţiunea cheltuelilor neapărate,
nu numai. ca să ne menţinem la nivelul la care suntem, dar
chiar să ne ridicăm la un nivel mai înalt, 'căci nivelul de
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"astă-zi

nu poate să satisfăcă pe nimeni. dintre

pentru ţara

acei cari au

lor aspiraţiuni mai înalte.

Pentru

aceasta,

|

trebue, D-lor, ca

e

cheltuelile noasrte să

fie mărite şi prin urmare să: fie mărite şi resursele. .
In această privință mă unesc cu D. Palade că D-voastră
trebue

să întroduceţi impozitul

mobiliar.

D-voastră trebue să-mai

degrevaţi

starea

de

astă-zi,

aruncînd şi asupra generaţiunilor viitoare o parte din cheltuelile

enorme.

cari

trebue 'să

le facem

astă-zi,

nu numai

pentru noi, dar şi pentru generaţiunile viitoare. - .
Una: din aceste operaţiuni ar fi conversiunea titlurilor.
Stern şi Oppenheim. Eu cred că ea vada o reducere de vre-o

4.000.000 pentru vre-o 7, 8 ani. Pe de o parte, deci, impozitului

altă

mobiliar nu am

teriei impozabile,

dar

eu

milioane pe an...:iau
voiu

parte—de

şi în

fâcut

studii

sunt

sigur că

privirea im-

practice
sar:

asupra
urcă

la

într'adins cifrele jos,. pentru

să fiu expus la nici o exagerare,—pe

de alta;

ma2,

x

“pozitul mobiliar, pe de

3

că nu
patru

milioane cari ar rezultă din conversiunea împrumutului Stern
şi Oppenheim.

Am

âvea

noastră

deci înaintea

pentru

cinci

"sau şease ani un spor de vre-o şeapte milioane.
Mai
suprimăm

încolo, sunt cheltueli
cu

curagiu,

zadarnice

chiar. atunci cind

în oare-cari pretenţiuni

cari
am

trebue

să le

să

lovim.

ave

sau interese locale. Eu sunt convins,

şi am dat cu ocaziunea adresei o expresiune destul de lămurită
cum că descentralizarea, aşst-fel cum a
acestei convingeri,
fost. întrodusă la noi, nu e de loc o. descentralizare. E o
superfetaţiune'a administraţiunei şi o cheltuială zadarnică;

eu aş
Acolo

cere suprimarea

se cheltuesc -17

consilielor

pînă la

județene

18 milioane

permanente.

pe an, pentru

lucrări cari nu dau nimic decit satisfacerea personală la o!
mulțime.de împiegaţi, şi măresc înriurirea electoralăa gu-

vernului, dar sunt fără nici un folos pentru ţară. Mă întreb

dacă 'suntem destul de bogaţi ca să aruncăm în aer 18 mio
|
„i
|
lioane pe an?
negativ
cît
de
fie
să
poate
nu
că
pare
Răspunsul mi se

şi sunt sigur câ va veni o vreme cînd toţi vă veţi uni cu
minesă 'suprimaţi această cheltuială. Dar să nu exagerăm,

Ştim că în comitetul permanent sunt o mulţime de cheltueli

- cari prin suprimarea lui, ar cădeă în sarcina Statului, şi de
aceea nu pot să spun.căde întreaga suriă va beneficiă
„Statul, dar de sigur va beneficiă de trei, patru milioane.
.

ELL

a

Prin urmare, iată patru milioane de la conversiunea împrumutului Stern şi Oppenheim; iată vre-o trei milioane şi ju-.
mătate de la impozitul mobiliar şi trei milioane jumătate
„de la suprimarea consiliilor judeţene. In total vom aveă un
spor de vre-o 10 milioane.
In afară de aceasta, eu cred că sunt venituri de ale
Statului — şi la aceste venituri nu se aplică teoria mea de
adineauri, cum că resursele creatş de D. Mavrogheni nu
au să dea de aci înainte sporuri prea mari — sunt părţi ale
averei Statului, cari nu au nimic a face cu aceste resurse,

dar cari cu o mai. bunâ administraţiune pot să dea un.ve„__nit mai mare, de. exemplu: administrația domeniilor. Eu
“cred că. o amenajare. mai bună a pădurilor are să ne dea
un spor de un milion sau un milion şi jumătate, fără ca
să distrugem -pădurile, cum se distrug astăzi, și fără să
“fim

obligaţi

vorbeă

a face

D.

arendaşilor

Cozadini,

acele

înlesniri

a permite să păşuneze

de

cari

ne

în păduri vi-

tele; căci prin aceasta se distrugeo parte din izvoarele
bogăţie mari şi productive ale Romîniei, SE

de
|

Din ceie spuse, vedeţi că putem realiză un spor. de
resurse pentru vre-o 5, 6 ani, de vreo 12 pînă la 13
milioane.

Eu

cred

că această

sporire

e necesară

şi 'am cu-

ragiul de a face o prezicere, de şi profeţiile nu sunt tocmai
bine. văzute, dar sunt.convins că daca nu veţi mări. resursole budgetare ale Statului, D-voastră, care nu. voiţi să
puneţi impozite, o :să faceţi împrumuturi, sau' în momentul

"cind aveţi să vă convingeţi că nu

se

"poate

alt-fel, aveţi

să vă retrageţi, pentru ca să le facă. alţii; dâr ţara „va fi
"obligată sa le facă. In materie de împrumuturi şi viitor
economic al unei ţări, e independent. cine stă şi cine nu
stă

la guvern,

şi

de

aceea

aţi

în opoziţiune, de cind guvernul
ziunea budgetelur: am
tot-d'a-una să vorbesc

văzut

că .cu

toare

că

sunt

liberal e la putere, cu Gca-

căutat să fiu
în afară de

tot-d'a-una obiectiv şi
întrebarea cine ocupă

sau nu ocupă banca ministerială.
Zic dar.că dacă nu veţi mâări resursele, veţi fi obligaţi
sau să faceţi împrumuturi, sau să vă retrageţi, lăsînd să le

facă altii: pentru că resursele pe cari le avem astă-zi, afară

de o bună

administraţiune

a averei

Statului, nu

pot să vă

dea sporurile acelea pe cari unii optimişti le aşteptau. Cînd

Sau creat aceste impozite, nici guvernul, care le-a aplicat,
nici ţara, care le-a plătit, nu «rau deprinşi cue dinsele, şi eră

evident

că

o.să

fie.o “situaţiune care

trebuiă -să

tragă

după” sine un rezultat mai puţin folositor al acestui: impozit
la început, de cit la stirşit. Şi de aceea și evaluarile noastre,
atunci poate că în teorie erau mai juste, dar în realitate
erau falşe, şi

ne aţi acuzat cu drept cuvînt că

n'am

ţinut:

"seamă de “acea situaţiune care în tot-d'a-una se produce
la introducerea din nou a unui impozit.
In practică n'am avut dreptate, dar. în teorie am avut
şi aceasta s'a arătat mai tîrziu cum acel impozit a dat rezultatul care :trebuia să-l dea.
: Dar odată ce o resursă a intrat: dejă

în

plină apli-

caţie, la ce spor ne mai putem aşteptă? Nu ne putem aşteptă de cit la sporul care naşte :din creşterea întreagă a
avuţiei ţării şi această creştere nu merge aşă cum cre- deţi, cu paşi gigantici din an în an; în cit de şi putem
zice că ţara sa îmbogăţit şi are să se îmbogăţească, ces:
tiunea devine de „Puţină importanţă atunci cînd ne uităm
dacă cheltuelile cari. avem să le facem,. trebuesc .făcute în

timp foarte scurt de 3, 4, 5 ani, care timp €.. foarte măr.
ginit pentru creșterea generală a avuţiei unei țări.
„Sa
zis cum-că creşterea tot-d'a-una produce şi o descreştere şi că epocele de avuţie trag şi epoce de criză, nu

zic de sărăcie, căci sărăcia e relativă,
Cind eu mă deprinsesem să cheltuesc
galbeni

şi cînd eram

şi cînd mai în urma cîştigam
cheltuesc
“ numai

aceste 6000;

4000, nu

de patru

ori mai

Prin urmare,

înainte

fericit că pot să cheltuesc
cînd

se poate

mult

6000 şi mă
mă

zice

văd
că

1000

această sumă .

deprinsesem

obligat

să

să

cheltuesc

e o sărăcie, căci cheltuesc

de cit atunci

cînd

cheltuiam

1000.

nu 'pot zice că e o sărăcie, ci o stagna:

iune a mersului înainte.
Ei!
această stagnaţiune ce se produce astă-zi are să
mai ţie încă şi de aceea susţin, că toate argumentele ce
aţi puteă aduce pentru susținerea budgetului de astăzi,

pentru cel de miine, sau pentru anii viitori şi pe cari le-aţi
deduce din creşterea 'resurselor actualmente existente şi
mergerea înaintea avuţiei naţionale, sunt falşe şi fără temeiu. Departe de a ajunge la un spor, poate că veţi
ajunge la o descreştere nu aşă de mare, poate, cum o

prevăd

pesimiştii, dar aveţi să ajungeţi.la un deficit, care

are să meargăîn mod progresiv. şi are să ţină mai mult
poate de cît vă gîndiţi, în acest timp de trei patru ani.

St
D-lor,

BTS

noi

trebue

să -ne. gindim “acum

în

faţa nevoilor:

Statului, cum menţinem, cum îmbunătăţim ceea ce avem
fară să deteriorăm, şi cum punem Rominia în acea po:
ziţiune, nu fericită, dar obligatorie, să fie. tor-d'a-una gata
a face în marginele adevăratelor sale puteri onoare misiunei.
care o avem.
„Prin urmare, D-lor,
“selor Poate că mijlocul

i
nu rămine de cît sporirea resursă nu. aibă
prezintat de mine

favoare pe lingă D-voastră — nu aveţi

de cît

să

indicaţi

„altul, dar acela sunt convins că are să vă deă 10—12 milioane şi mai sunt convins, că fâră această sporire nu putem

"merge înainte şi nu avem vreme dea aşteptă acea epocă
fericită în care vom intră din nou în era vacilor celor grași.
Acestea, D-lor, erau scurtele observaţiuni, cari m'am
crezut

dator

de'a

le aduce

cu ocaziunea acestui budget, pe

care îl voiu votă, căci este admis că budgetul se votează
tot-d'a-una de majoritate și de minoritate, pentru că este
al ţării, nu al guvernului, însă îl voțez cu adincă îngrijire,
că 'nu votăm un budget de organizare, ci de dezorganizare.

Raportorul Emil Costineşcu răspunde deputaţilor Gr. Cazadini, G.
Palade şi P. P. Carp. In urmă mai iea cuvântul ministrul preşedinte I.
C. Brătianu. Proiectul se adoptă cu 77 bile albe, 6 fiind negre.

CRIZA . ECONOMICĂ
Şedinţa

Camerei

din 28 MVoemurie 1883

Camera, discută răspunsul la Mesa giul tronuuui pe paragrafe, citit
de deputatul Emil Costinescu, în calitate de raportor. La, aragratul întiiu
și al doilea ieâu cuvintul. deputaţii N. Dimancea. M. Kogălniceanu, IL.
Câmpineanu şi M: Ferichide. La paragraful următor iea cuvântul :

D. P. P. Carp: D-lor, la această parte, care glăsuește
astfel: « Criza economică generală, ce stărueşte de mai mulţi
ani, nu se mai poate însă prelungi mult timp. Trebue să
ne aşteptăm

ca o perioadă

de: prosperitate

săi urmeze.»

.

Minoritatea comisiunii D-voastră a prezentat un amendament. în care se zice:
«Criza economică semnalată

şi în

anul trecut de gu-

vern şi asigurarea echilibrului. budgetar. solicită de la noi cea
mai serioasă luare aminte, cu atît mai mult cu “cît avem
datoria de a cercetă dacă numai cauze exterioare şi nea:
tîrnate de voinţa noastră s'au pus în calea mersului pro-

gresiv al stării noastre economice».
i.

A

părut minorităţii

comisiunei

D-voastre,

şi cutez a zice

cu drept cuvînt, că paragraful redactat de maioritate denotă,
faţă cu situaţiunea noastră economică, o linişte sufleţească

“pe care nu o putem împărtăşi, căci nu se zice alt nimic,
decît că trebue să ne aşteptăm ca o perioadă de prosperitate

să'i

urmeze.

Va să zică prin “alte cuvinte ca noi să aşteptăm leacul
de la forţe ce sunt cu totul în ufară de acţiunea noastră şi
această idee n'a. putut'o împărtăşi minoritatea comisiunei
D-voastre. Liniştea sufletească: pe care o arată maioritatea
comisiunei şi cu dinsa întregul guvern poate isvori din două
cauze:, poate isvori din adinca convingere cum că.tot ce
face guvernul şi tot ce face maioritatea e bine făcut şi că
dacă se întîmplă

neajunsuri
7

7

ca acele

de

care

suferim, nu

|
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a lor e vina, ci trebue să le atribuim unor cauze exterioare,
neatârnate de voinţa lor, ori poate să izvorască şi dintr'un
sentiment

face

de

neputinţă

nimic 'şi nu sunt

a unor

oameni

ce

simt

că nu pot

prin urmare chemaţi a face. ceva pen-

tru a îndreptă răul. Noi acuma credem că această admirabilălinişte sufletească provine -din amîndouă cauzele. Noi credem
că guvernul şi maioritatea. prea au luat deprinderea de a
crede,

că tot

ce fac

este

bine

făcut,

arată, fie pe tărimul moral, fie pe
să aibă alte cauze de cît acţiunea lor.
sau defectul daca voiţi mai bine, a
rale din lume. Partidele liberale în
toate

momentele

au

căutat

şi că

orice rele se

târimul /material, trebue
Aceasta cam este boala,
tutulor partidelor libetoate ţările lumei şi în

să discredeteze

adversari. Nu înaintez nimic ce nu
istoria tutulor grupurilor liberale din
„că acele grupuri nu s'au pus nici o
laţiunei, ci în totdeauna au căutat să
și să suspecteze intenţiunile chiar a

moralmente.: pe

sar puteă probă. În
lume, pot să probez
dată pe tărimul emuconteste - patriotismul
celor cari erau mai

presus de orice suspiciuni. Acest rău obiceiu al liberalismului
trebuia neapărat să aibă ca corolar şi afirmaţiunea nu tot:
dauna exactă, că tot ce fac ei e bine făcut. Eu, D.lor, cred.

că trebue să ne înscrim în contra acestui mod de a proceda ;
cred însă că şi guvernul şi maioritatea ar trebui să se lecuiască de acest defect, pentru că, astăzi mai mult decât
ori când, arma întrebuințată se întoarce în contra lor; -adversarii guvernului, la rindul lor, nu mai "văd. în guvern de"cit incarnaţiunea tutulor relelor de cari suferă. „țara; au

aerul de a uită că relele de cari ne plingem sunt în mare
parte rezultatul unei stări * înapoiate și se: pun în sarcina
guvernului

şi

merg

până” a

promite

țarii

că

nu

au

decât

sa facă să cază maioritatea și guvernul, ca să înceapă pentru
Rominia o eră de fericire şi. “de progres. Această exage-

rare

din

în

sens: contrar

cauzele

a

adversarilor” guvernului

este una

pentru cari unii din oamenii politici din Rominia

nu pot să se asocieze

cu

coaliţiunea,

pentru

că

nu cred

că este leal faţă cu ţara, să'i spunem că suferinţele ei provin “din cauze trecătoare, ca prezenţa unuia sau altuia dintre
noi la guvern. Ne-am pus: pe un alt tărîm și am zis: de

ce să ne tot aruncăm acuzaţiuni unii altora, când vina ea
tuturor şi de ce să nu câutăm ca prin legi, şi în afară de

acţiunea noastră individuală, să punem un capăt relelor, pe
cari de” altmintrelea le constatăm cu toţii, numai că. liberalii
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le pun în spatele conservatorilor. şi conservatorii în spatele
liberalilor. De -aceea eram în drept de a regretă, că liniștea
sufletească

ce o arătaţi

provine

din încrederea

ce o aveţi. Ori și ce incredere „prea
pedeapsa:

vedem
ştiente.
tinţa în
energie

ei, şi

semnele
Cu toate
care vă
relele-ce

D-lor, să nu

în

unde

vedem:

conştiinţa

acestei

mare

în, sine
încrederi,

neînşelătoare ale unei resignaţiuni neconlaudele ce vă daţi, simţiţi instinctiv nepuaflaţi de a organiză ceva, de a stirpi cu
ne rod. Avind aceste vederi, eră. firesc,

ne asociem cu liniştea

răspunsul

prea

mare poartă

maiorităţii - şi

să. vă

sufletească ce domneşte

cerem

ajutorul

spre a

studiă puţin cauzele reale şi a vedeă întrucât ea cade în
sarcina noastră şi întru cît ea nu este de.cît rezultatul unei
forțe asupra căreia nu.avem absolut nici o acţiune.
Inainte

de toate, D- lor,

în „mijlocul unei crize, care este

lucrul ce preocupă pe oameni?. Este siguranţa
rile comerciale.

Această

în raportu-

siguranță. în raporturile comerciale

este cu atit.mai imperioş cerută în ţara noastră, căci pre“cum o.zice
se desvoltă
ţine

cu

străinătatea».

Tot

măm

cu drept cuvînt D. raportor <o ţară trăeşte șiș
pe tărimul economic prin relaţiunile ce între-

ce producem

noi,

vindem

strâ'nilor; tot ce consu-

noi, cumpărăm de la străini.. Aceasta este “un. adevăr

care nu se poate combate. Lăsând la o parte mici excepţiuni, sunt convins ca el stă în simţimîntul fiecărui din D-voastră.
Ei, atunci care eră prima datorie a ţării acesteia? Eră
datoria ca în raporturile acestea comerciale dintre Ţara rominească şi strainătatea, să se dea un mijloc de schimb a
cărui valoare .constantă să nu introducă în raporturile co-

merciale această

nesiguranţă

ce cu

dioasă, şi faţă cu această „cerinţă
fâcut- -aţi

„la

noi

D. voastră

tot

ce

timpul

devine primej-

naturală naşte

aţi putut

întrebarea :

ca să introduceţi în ţară

acea valoare. constantă care trebue

să menţină

şi

să garanteze siguranţa în raporturile comerciale ? Trebue să
răspundeţi că nu. Ştiu că puteţi să vă scuzaţi cu exemplul altor
ţări, dar ele au făcut'o sub povara unor necesităţi imperioase

şi puteau învocă împrejurări cari scuzau. până la oarecare
punct alterarea mijloacelor. de schimb. Dar la noi nu eră
nici o împrejurare care să vă scuze pe D-voastră. -La noi
puteaţi

fără

raporturile

Pentru

greutate

comerciale.

să.

Nu

introduceţi

aţi făcuto.

valoarea

Pentru

constantă

în

ce?.

că aţi fost animați de ideea că partidul liberal

nu

Greşelile cele “mai

poate greşi.

mari ca şi cele mai mici

trebue acoperite şi îmi veţi permite să urmăresc cum această
întinde ca

se

deprindere

nenorocită

chestiunea ce ne ocnpă.

fir roşu în toată

un

|

|

|

Aţi primit, D-lor; pe timpul războiului moneda rusească

pe o valoare mâi urcată decit o aveă în realitate, și vă
asigur că nu fac o critică rău intenţionată. Bine aţi făcut
în momentele. acelea, căci nimenea nu puteă, fără să sdrun-

cine şi' raporturile politice şi raporturile “comerciale cu puternicul nostru aliat,să facă altfel. După ce. însă s'a mîntuit
războiul, în loc să veniţi francamente să expuneţi ţării ne: cesităţile în cari aţi fost, să'i arătaţi că rezultatele obţinute
trebuiau plătite pe lîngă alte sacrificii și cu o pagubă de
citeva milioane, v'aţi zis: «partidul liberal să fi expus ţara
chiar fără vină la o pagubă oarecare, aceasta nu se poate»
şi aţi transformat rublele în monedă naţională de cinci franci,
și cînd

aţi creat

Banca,

un

în loc să'i daţi

stoc metalic de

o

aur, "i aţi dat un stoc metalic de argint.

Aceasta eră prima greşală, primul pas în un şir de
erori vătămătoare. Odată Banca creată, ea trebuia neapărat

să dea de îndată roadele cele mai
măresc

firul cel roşu

de

fecunde.

vorbeam

care

Şi aci iar ur:

adineauri,

acţiunea

guvernului: idea că partidul liberal e perfecțiunea însuşi.
Banca fiind creată de dânsul, trebuia să producă în România
pe lîngă dividende foarte mari acţionarilor şi scăderea do- .
bânzilor la nivelul ţărilor celor mai bogate din lume, astfel
noastră din ziua dintâiu a concurat în-scăderea

în cit Banca
scomptului

cu

Banca

a' văzut că Banca

Angliei, şi cînd

Ân-

gliei 'şi-a ridicat scomptul, atunci a zis: am întrecut în credit
chiar pe Banca Angliei. Când Banca de Berlin aveă scomptul la 5, noi '] aveam la 4, de sta sau nu aceasta în ra„port cu starea noastră” economică ; la aceasta nu s'a gîndit
nimeni, şi cu fală ni se arată cum dobinda la noi eră mai

-

jos decit-la Berlin şi la Londra.

Ei, dar lucrurile nu se lasă să fie tratate astfel; putem
violentă voinţa unei
violentă conştiinţa oamenilor, putem
, ce însă nimeni nu a putut, este de a violentă eve— ceea
ţări
nimentele, de a sili lucrurile să deă alte rezultate decit

acelea cari

izvoresc

din

logic

natura

lor. Aceasta

putut nici o datăşi nu cred că se va putea.
„Care a fost rezultatul. acestei fantasmagorii
pretinse

înflorite?

A

fost

că

atunci

cînd

criza

nu sa
|
de stări

a început

şi

E
cînd

Banca

Naţională

a
trebuia

să restrîngă

pinzele, cum.o :

„face cârmaciul prudent când vine furtuna, iar nu să le întindă şi să conducă barca la 'o peire, sigură, 'ea cu cea .
mai mare linişte, a mers cu pânzele deschise. şi în loc să

restrângă activitatea

care deveneă: un

comerțului nostru, ia mărit
ştim acum, Increderea ce o
cari stau în raport constant
nătatea. Acea străinătate cu
treţinem relaţiunile: cele mai
noastră încredere de'a o trată

pericol : în mijlocul

activitatea. Cu ce. rezultat, o
aveam noi nu. 0 aveau şi acei
cu comerţul nostru, adică trăi. care, o:zice D. raportor, în-:
întinse, nu a împărtășit oarba
de pură neprevedere, şi neavind

această încredere, ea .a zis să vedem

cu ce saldează ei bilanţul

lor: îl saldeazăcu un lucru a cărui valoare este constantă,
sau "] saldează cu un lucru a cărui valoare este aleatorie?
Pe cind înaintea crizei nu:se uită că hârtiile noastre
trebue să stea în raport constant cu argintul, că' trebue să
urmeze Huctuaţiunile argintului, în momentul crizei. s'a deşteptat şi a zis: nu mai dau hirtiei decât valoarea care o

dau acelui argint care nu constitue pentru mine o valoare
constantă. Şi atunci am văzut căa început agiul a creşte;
şi cu toate acestea Banca, în loc să restringă circulaţiunea,
“ei, a urmat înainte cu circulaţiunea tot aşa de mare.
Şi mai vine şi O altă cauză: oamenii cari fac agiotagiul
de astăzi; înainte nici se ştia de dinşii în ţară; cind însă

s'a ivit agiul, s'au ivit și agiatorii şi a început o speculă aşa
de puternică,

în cât chiar: “dacă .am

aveă

sute de milioane.

de, aur în ţară, tot aşa are să stea agiul ca şi astăzi..
“Apoi pe lingă aceasta a mai venit şi un alt lucru
care: a îngreuiat situatțiunea; şi aci eră acel; fir-roşu de
care vă vorbeani adineaurea. Partidul liberal nu face nici:

împrumutiri,

nu pune nici

noi

impozite. Aceasta

e dogma

financiară a partidului. Cu toate acestea, partidul. liberal a
făcut un împrumut, şi acesta a fost imprumutul ipotecar.
Dar, D-lor, nu a voit să zică că este împrumut; aţi însărcinat Banca să ia: asupra-şi hirtiile D-voastră, gindind că
încetul cu încetul lucrul are să se uite, De. aceea vedem
că de 8-——9 ani, de cînd a fost fâcnt acest împrumut, nu.
_a fost plătit. Şi rezultatul a fost,.că aţi îngreuiat piaţa cu

26 'milioane de valori neconstante.
că în împrejurările în cari ne aflăm,
Nu credeţi D-voastră

_ toate faptele cari vi le semnalăm au fost atitea. cauze nu
a provocării crizei, căci aceasta o recunosc că a venit din

*

”

cauze

E

—
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exterioare, dar a continuărei

vreme ce eraţi datori să atenuaţi
totul ca s'o lăţiţi. |

e

A

crizei? În

şi a "mărirei

criza, D-voastră aţi făcut -

* Dar: nu este bine numai să criticăm, şi cînd criticăra
trebue să indicăm şi mijloacele cari credem că sunt nece-

sare pentru stabilirea răului.”

“ În anul trecut le-am indicat şi să nu vă miraţi dacă
vă repet ceva. Noi susţinem că agiul, cum «este astăzi, perpetuează 'criza economică, în ţară la noi; o perpetuează pentru că tot ce vindem; vindem mai eftin decit valoarea:
mărfei, şi ce

cumpărăm, cumpărăm

mai

scump,

şi îndată ce

o valoare de schimb nu este constantă, totdeauna acela care
cumpără iea o primă de asigurare pentru “un. caz de : pierdere; prin urmare, noi suntem în poziţiunea desavanta-

gioasă, iar nu străinii, cari cumpără mai eftin. Căci, deși
cumpărăm şi noi, nu noi dictăm legile în comerţul internăţional cu străinii.
:
SA
Sa admitem, D-lor, cum
fiecare exportător cumpărind,

că chila este 80: lei în aur;
el cumpără cu: un preţ mai

jos, fiindcă 'are să zică: cumpărînd cu acest preţ, dacă se
sue agiul, eu câștig, dar dacă va scădeă, eu o să pierz şi:
_prin urmare, 'şi face rezervele lui, și astfel în loc să cumopere cu 96, el cumpără cu 94, câci un' comerciant: prudent
„nu se gîndeşte la câştig, ci în totdeauna la caz: de pierdere. De aceea susţin, că cită' vreme va ţine agiul la: noi,
atâta vreme are să ţină şi criza economică,şi nu gîndiţi
că zicând aceste lucruri, sunt lucruri luate din aer. D-lor,
politica Băncei noastre a fost urmată şi de alte case, afost urmată ȘI de Banca Austriei unde a dat 'aceleaşi rezultate

ca la noi, cu- o
să

sufere

mai

singură

uşor Taul, fiindcă

rior, pe cînd noi
prima

deosebire

mai

nu

are

avem: un

măsură ce trebue luată

însă,
un

că Austria
comerţ

imens

poate
inte-

cornerţ interior. Deci,

ar fi se introducem

turile comerciale o valoare constantă,şi

oricare

ar

în 'raporfi jerfele

ce trebue să se facă pentru a introduce etalonul de aur,
ele ar fi acoperite prin lipsa pagubelor cari astazi au loc
în ţara aceasta.
|
D-lor, discutam cu unul dintre directorii Bâncei, şi fiindcă
D. Costinescu a atins acest lucru şi de la tribună, cred că
pot să aduc înaintea D voastră o -conversaţiune particulară
„ce am avut cu D-sa. Dsa! zicea: nu vedeţi că dasă am in-'

troduce

etalonul de aur am

ajunge: la” cursul forţat + Măr-
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D. lor,

am

căutat

să'mi

dau' seama ;

am

căutat să

înţeleg; şi până în momentul. de faţă n'am putut să înţe- leg care este argumentul D.lui Costinescu. D-lui susţine că
dacă am introduce etalonul de aur are să alerge -toată lumea
la Barcă

şi are

să

schimbe

hârtiile 'pe numerar

şi astfel

eşind tot numerariul afară, e' evident că pentru biletele cari
lezam emis, conform cu legea, în număr mai mare decât
stocul. metalic, sunt obligat 'să introduc

cursul

forţat.

Oare

așa să fie? Dar biletele cind le emite, pe ce le emite?.Le.
emite totdeauna: pe o valoare oarecare, care întră în portofoliul său ; şi cînd s'a zis cum că o Bancă „se poate .să emite mai multe hirtii decât stocul ei metalic, sa zis din."
această împrejurare că nici :odată nu pot veni toate
hirtiile la schimb, câci! o parte din ele servă la afacerile

de toate zilele. Eu mă. pun

în ipoteza D-lui

Costinescu şi

zic: toată lumea vine şi schimbă hârtiile, dar uitaţi că din.
momentul în care -hirtia are să fie în lada D-tale, acela a.

cărui trată ajunge la scadenţă are să plătească în aur, şi
prin urmare, pe când printr'un ghişet ese aurul, pe altul
intră ; însă se: „poate întâmplă ca cererea să fie așa de mare
la schimb, în cât să fie un

pericol, şi atunci

sa

văzut cit

de mare este rolul unei Bănci, a cărei datorie este cind de a activă, când de a moderă activitatea comercială. .

ln

timp

de criză, Banca sileşte pe public să restrângă

afacerile, şi” aceasta o face, urcînd. dobinzile până la acel
“nivel care stă în” raport cu creditul momentan a. unei situaţiuni îngreuiate; trebue să prevadă care este creditul ei
"în ţară ; şi cînd creditul acela reclamă o urcare de dobinzi,
ea a urcat dobânzile.
-- : “De. aceia, D.lor, noi cerem întiîiu ca Statul să plătească
şi să plătească cît mai neîntirziat cele'26 milioane bilete

ipotecare; noi cerem în al doilea rind, ca. Statul să transforme stocul metalic din argint în aur; şi noi. cerem încă,
că odată acestea făcute, politica financiară a Bâncei să fie conformată cu toate regulele de prudenţa observată de băncile celorlalte

ţări şi nu în mljlocul crizei să vie să alimen-

5

teze criza, în loc să'i puie stavilă.. . (nu se aude).

„ Vedeţi ce face Banca Angliei: Ia cei din urmă 20 ani,
ea a ridicat scontul o: dată la - -10, altă dată. la 9, în. dife-

rite rînduri la 7. Batica Angliei, D-lor, a făcut-o fără să ...
se teamă că va fi acuzată că îngieuie creditul, pentru că
ştie că din dosul
3215

|

e

unui

în

scompt. prea scăzut
|

cu-

raport

2

ex

se

ar
-
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Ă

creditul

“mult

real, se ascunde

criza generală,

care

grozave "decât

perderea unui

sau

mai

care

s'a

N

aruncat

în

speculaţiuni

are

efecte

alt individ

hazardoase.

Căci, D-lor,

să nu credeţi că e datcria noastră să. acoperim prin creditul Statului toate - perderile. ce provin dintr'o criză; datoria

noastrăe. să căutăm

a

însănătoşi

atmosfera, şi cazul

să serve de exemplu acelora cari .cred că fără
fără economie, ci numai prin -speculă, se pot
(Aplauze).a
„= Acestea sunt, D-lor, măsurile cari le cer şi

muncă și
îmbogăţi.
”
acestea le:

am. cerut şi anul trecut; criza trebue. să aibă o acţiune nu
numai asupra stărei comerciale, ea:trebue să aibă efect şi

"asupra
aceasta

budgetului
anul

general

al. Statului.

trecut, şi arunci

Am

anunţat

cu ironia care

dejă

caracterizează

pe D. Câmpineanu, mă întrebă: în interesul .cui vorbeşti?
„Se înţelege că în mintea D-sale eu. vorbeamîn interesul
"străinilor şi compromiteam creditul Statului.
Ă

Ar. trebui să părăsim acest mod de procedare, ar trebui

să discutăm cu cea. mai mare francheţă,

să nu

ascundem

ni-

mic, căci
vă asigur pe toţi,că străinii știu mult mai bine ceeace
este în ţara aceasta decit chiar noi înşine. Trebuia, zic, să aibă -

o acţiune asupra finanţelor ţării şi .a.avut;
n'a vroit.să

financiară, : unde
colo

guvernul atunci

o mărturisească, o mărturisește însă situațiunea

veţi 'vedeă

scăzămint, „dincolo

în diferite . locuri

scăzămiat,

scăzăminte,

și ministrul

zice că tot agiul a fost cauza. Vă

de . finanţe

rog, D-lor, să mă scu-

zaţi dacă repet oarecari lucruri ce dejăvi le am -spus încă '
din toamna trecută, dar trebue să o fac, fiindca: răul, în loc
a fi mai

mic,

cu o situaţiune

mi

se

pare

mai

identică. este

aceleași cuvinte şi: argumente.
ca să opriţi D-voaştră

răul

asupra finanțelor ţării, nu vă

mare,

prin. urmare: faţă

cam. anevoe

Şi atunci

efect ce are

rămân

de

a nu aduce

vam: zis cum că,
să

decât

producă agiul

doua

mijloace:

ori să faceţi împrumut, ori să puneţi noi impozite ; guvernul
„mi-a răspuns atunci că, mai este ȘI un al treilea, adică
economiile ; că

nu

va

face nici

împrumut,

-şi

nu

va

pune

nici noi impozite. Economii? Ce economii voiţi să. faceţi?
Economiile trebue să se oprească acolo, unde prin eco* nomii- ajungem la desorganizarea serviciilor Statului, la ne-

îndestularea nevoilor ţării, căci aceasta nu mai este ico-:
nOmie, ci este o adevărată amânare a unor cheltueli cari
“au să coste de trel ori mai mult: peste doi. trei ani. |

x

de

Am arătat atunci Oarecari “mijloace, şi se vede că gu| vernul s'a gândit şi el că “prin economie. nu are :să „poată
“face

nimic,

mijloace.

şi dejă din

iarna trecută a început

să caute alte

Cari au fost măsurile care au găsit de cuviinţă să

le intrebuințeze
finanţele ţării:

pentru a pune pe o treaptă mai înflorită
Au adus faimosul proiect al. impozitului

funciar care este incă -în menioria D voastră - a tutulor, şi
am văzut cu plăcere că atunci acele elemente tinere, cu a.

căror intrare în. Parlament

se făleă D. ministru, au fost cu

noi în combaterea acelui proiect de lege.

|
0 voce: Nu toţi; au mai rămas.
-D. P. P; Carp. Au rămas cei mai răi, cei mai buni

"erau cu noi (ilaritate).
„ S'a-mai. venit, D-lor, cu un proiect de lege prin care
„să -cerea -cu . plata vămilor . să se facă în aur, Proiect care,
ca multe altele, a fost'retras. . .
D.1. C Brătianu, preşedintele, consiliului.
retras,-a

Na a fost

”

fost amânat...

D.BP.pP. Carp, Bu nu vreau, D-lor, să avansăm nimic
ce n'ar fi! exact, şi fiindcă - se zice că nu-s'a retras, ci sa
_amînat, fie şi aminat. .

lată, Dlo, tot ce am văzut pînă acum: Apoi suntem *
aicea. noi în. drept a .zice că s'a făcut tot ce s'a .putut face

pentru a îndreptă relele- cari sunt? Suntem noi în drept a
zice că trebue: să 'cercetăm “dacă numai. cauze exterioare

sunt, sau sunt şi. unele cauze venite din vina noastră

cari

ne au adus în starea în care ne aflăm astăzi? Eu cred că
da! şi de aceea noi am prezentat amendamentul nostru pe
care vă rugăm să'l primiţi. Vorbeam -adineaurea, la: începutul cuvintărei mele, şi
|
-..de resignaţiunile neconştiente ce ne semnalează nouă această

luptă
"da voe

sufletească a
ca, terminînd,

maiorităţii şi a guvernului,
să

apăs

şi'mi veţi

puţin asupra- cauzei

acestui

fenomen psihic. A semnalat'o -dejă D. - Maiorescu ieri, şi
acum la rîndul meu voiu semnala-o astazi. Este neputinţa
în care vă aflaţi de a organiză şi creeă ceva din nou; în:
cercări. şi intenţiuni. foarte

laudabile

le vedem . zilnic ; însă

cînd se vine la realizarea lor, diferite cauze vin şi se opresc
în drumul îmbunătăţirilor ; astfel a venit legea magistra- .
turei şi s'a amînat din cauza unui milion ; a venit “legea
cumului, sa amînat: și ea, nu ştim dacă iar din cauza unor
milioane.
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a
S'a venit zilele trecute. cu , legea. de” organizare : ȘI ad_misibilitatea în. funcțiunile administrative, care, iarăși sa
retras,

-:

-

O voce.

delegaților.

Nu

-

s'a „retras,

|

ci s'a

reîntors.

la

comitetul

|.

D.P.P.

Carp. Imi retrag cuvintul

de

petras dar constat

„că din amînare în arnînare ajungem a nu mai şti, cînd vom.
aveă să tragem rezultanta muncei D-voastre, căci numai.
cînd vom aveă ceva făcut, numai atunci vom puteă trage
acea rezultantă, şi a vă “zice dacă aţi făcut bine sau' rău.
_Să'mi

aci

permiteţi

mă

cred

a “vă

arătă

voi adresă la D.

că

vam.

deprins.

eu

cauza

acestei. neputinți,

Brătianu, . cu francheţa

D-voastră

D.le

şi

cu care

Prim-ministru,

din

"noroc ori din merit,——unii o zic din noroc, alţiio zic din merit,
iar eu zic. din amîndouă, — aţi ajuns a fi incarnaţiunea
cea mai puternică şi cea mai vie a partidului liberal-național; aceasta a constituit forţa D voastră în trecut, aceasta,
cutez

a zice,

deşi

adversar,

în viitor. Cât pentru
vărul
nu

semnalat

putem

de

contestă,

va

constitui şi gloria D.voastă |

prezent se aplică şi la: “D.voastră ade-

Niebuhr,
că

în

că .în
ţara

fiecare

noastră

nu

revoluţiune,
a

fost

O

şi

revo-

luţiune mare, ne suim la- asalt cu oamenii cei mai bravi,
şi rămînem pe breșă. cu cei mai slabi; vaţi suit la: asalt
cu cei: mai bravi, aceia au căzut, și în cetate aţi intrat triumfatori cu cei mai slabi. (Aplauze). Aţi mers la asalt cu ce-i

desinteresaţi şi aţi'rămas pe breşă avec” /2s 7ozzssears.
:De'aceea vedem, şi permiteţi- mi cuvîntul, căci nu vreau
nici

să

este

_-

critic nici: să jignesc

pe nimeni,

că ceea ce se lăţeste,

corupţiunea.

Stiu

că D.

Brătianu

nu vroeşte

de dînsa, dar

îi-se în-

timplă ceea ce se întîmplă boerilor cu Lapuşneanu. Ei nu
vroiau

de dinsul, dar el vroia

de

dânşii.

Nu. vroeşte DD. Brătianu de corupţiune, dar corupțiunea
vrea de D-sa, şi cu braţe nevăzute, dar numeroase, ca braţele unui imens. polip, îl. stringe și” va stringe pînă il va

năbuși. . (Aplauze).
Au

mai vorbit în urmă

nistrul domeniilor An. Stolojan

deputaţii I. Cimpineanu,

şi deputatul

Bai

G. D. Palade,

Costinescu

mi-

care pr ro-

„pune din partea maiorităţii comisiunei 5 modificare a, paragrafului («Criza
„economică, semnalată și în anul trecut de guvern, și asigurarea echili-

brului budgetar. solicită de la noi cea, mai serioasă luare a minte, e
atit mai mult cu cit avem datoria, de a cercetă, dacă numai. cauze Da
terioare şi ncatirnate de voinţa noastră s'a u pus în calea mersului pro- :
gresiv

al slării noastre

economice»).

La, dezbaterea

celorlalte
4

Daraglafe

—

389 i

au mai luat parte deputaţii : Al. Djuvara, M. Kogălniceanu,
G. Mihăilescu,

C. Enescu,

ministrul

cultelor

N.| Catargiu,

şi “instrucţiunei” publice D.

Sturdza, Alex. Marghiloman și ministrul preşedinte |. C. Brătianu. Proiectul
de răspuns se primește în. totul cu 94 voturi 2 fiirid contra (depulaţii

A. Brăiloiu, P. P.C
N. Catargi, T. Cămărășescu, C. Ciocazan, Gr.
Cozadici, N. Ionesei, 1. Kogălniceanu, G. Krupenski, D. Laurian, N.
Locusteanu, T. Maiorescu, 1. Marghiloman, I. Melic, G. Mihăilescu, I.
Negruzzi, 'T. Nica, M. Nicorescu, Î. Oroveanu, G. Palade, 1, Pleşia. V..
Pogor, |. Rădulescu şi Al. Marghiloman. La 2 Decemvrie mai iea cuvintul:

D. P. p. Cârp: Dor. deputați, cu prilejul discuţiunei
adresei, cuvîntul meu
a” avut nenorocirea de a deştepta o
" adevărată furtună în această Adunare. M'am întrebat, dacă

în cuvintarea

mea am. spus ceva care ar întrece aceste li-

mite de cari vorbeă adineaorea onor. “D. Poenaru-Bordea,
şi dacă eram în dreptul meu de a-mi spune părerea mea,
aşa precum. am facuto. Rezultatul acestei cercetări de con-

ştiinţă a fost că: n'a trecut limitele bunei cuviinţi - parlamentare, că n'am făcut decit a împlini datoria unui deputat
conştiincios. "Am

susţinut că în partidul. liberal, şi poate că

- D-voastră veţi -adăogi “că în toate „partidele, sunt 'oameni
cari pun. interesele lor personale mai presus de cît interesul *
“general al ţării, lucru pe care nimeni nu-l poate tăgădul.
Până aci suntem de aceeaşi părere; de unde începe insă
| discuţiunea între D-voastră şi între noi. este acolo unde no;
susţinem că acţiunea acelor Oameni începe .a- deveni atit de
puternică, : în cât paralizează forţele guvernului, pe câ
". D-voastră :ziceţi

|

din

contra, că

acţiunea. lor e neputincioasă.

Şi. aceasta, dupe mine, este o discuţiune foarte parla-mentară
“şi-vă voi

şi foarte corectă,
aminti

care

a avut loc şi în

alte ţări,

numai. că în Parlamentul din Anglia a avut

„loc o asemenea discuţiune şi în vremea lui Valpole, și nimeni nu a venit să zică, că cuvîntul de
buinţat de cine-va în discuţiune, ar fi un
- Vă asigur, D-lor, că dacă. ași crede
ar: fi contra exemplelor date în alte ţări,

corupţiune, întrece _neparlamentar. că am zis ceea: ce,
nu m'ași fi oprit

un singur minut a veni şi a retracta acest cuvint; vă spun
în conştiinţă că nu cred' că am zis .un singur cuvint prin
care

să fi trecut peste regulele

ce urmează

a

se

păzi în |

un Parlament.
|
Voci: Numai cuvintul de corupțiune,
“D.P. P. Carp. Ca răspuns la aceasta am fost trataţi de
fiinţe

am

budgetare;

fost. trataţi

am

fost

de şoareci

trataţi de

cari es

oameni

din

de: “naufragiu; am fost trataţi de oameni

fâră principii;

ameninţată

corabia

cari se alipesc pe
7

|
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linga. toate partidele, cu buna intenţiune de. a le. deservi
pe toate.
Inţelegeţi D-voastră că toate acestea merită o mică
ilustraţiune faţă cu D-voastră. şi, “dacă îmi veţi permite, voiu:
lua toate aceste varii şi diferire acuzaţiuni, rînd pe rînd, şi.

„vă voiu face pe D-voastră judecători,

întru cit toate aceste

acuzaţiuni aduse nouă sunt adevărate sau
„Fiinţe budgetare în grupul acesta-care
noritate|

“Ei

|

nu.
.
se. numește - mi-

,

bine, în grupul

acesta

avem

ca

fiinţe budgetare

pe

următoarele persoane...
D.. Preşedinte. Va rog. să. nu1 intrebuințaţi nume, câci
„veţi provoca şi alte. cestiuni personale.
)

D.

P.P.

Carp. Dacă

voiu jicni

pe cine-va, D-voastră,

“D-le preşedinte, mă veţi chema la ordine.: Fac apel. dacă
am jignit pe cine-va pînă acum?.
D. 1. Cîmpineanu. Dacă veţi merge pe tărimul acesta,
atunci vom intra şi noi pe un tărim care poate nu are să
vă

convină

|

D-voastră...

D. P. P. Carp.

Ne convin; Das Cimpineanu, “absolut

- toate tărimurile, unul numai nu ne convine, _tărimul' acela
pe care am fi obligați a nu mai păzi regulele unei perfecte uibanităţi. (Aplauze).
-

D.

“16

>

Fiinţe budgetare _D. Maioresau; profesor "de 24 ani,
Negruţi, profesor de 22 ani, D.: Laurian, profesor de
anl?

"Cum
bru

din

dacă în Parlamentul german ar veni vre-un mem- maioritate şi ar zice că D-nii Virchow

şi Haeckel, .

ambii protesori, Sunt fiinţe budgetare, fiind-ci. sunt, precum :se ştie, în opoziţiune cu guvernul, — vă 4 gindiţi câ un
asemenea

lucru

ar fi tolerat?

Va asigur că nu;-şi îmi este permis să” regret că la
n0i 'aceasta este posibil
Mai figurează în budget D. Nicu Gariea, care. este.
efor la epitropia: spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi şi care pri-

„mește, ca efor, o diurnă de 5oo lei pe lună; şi D. Laurian care, ca membru în consiliul superior al instrucţiunei
„publice, primeşte o diurnă de 200 lei pe lună!
Iată, D-lor, un partid întreg care s'a vindut guvernului

pentru

700 [ei pe, lună! (Aplause).

Apoi

în

adevăr,

dupe

„teoria D voastră s'ar putea zice: iată -un partid care s'a
vindut. foarte eftin şi numai un lucru nu ni se.poate im-

puta: lipsa.de modestie, căci în cazul acesta am fi evaluat
foarte jos valoarea noastră parlamentară,
,
La această primă întrebare, voiu zice ceea-ce am. zis,
şi vă voiu face pe D-voastră judecători întru cit noi ne-

“am vîndut guvernului, ca fiinţe budgetare.
*

. Vinla

şoareci,

şi aci

îmi

pare

leaderul acestei maiorităţi... ..
D. I. Cîmpineanu. Nu.
D.

P. P. Carp: Atunci persoana

rău

se

că D. Cimpineanu,

e

A

autorizată a : acestei

maiorități era aşa de puţin în curentul situaţiunei.
afirm,

Vă

D-lor,

nici

că

odată

liberal

partidul

nu -a

fost aşa de tare'şi aşa de bine ancorat la putere cum este
în momentul de faţă; vă afirm aceasta cu cea mai adincă
convingere, convingere

bazată pe cunoştinţa

-pe care am.avut: prilejul
de

bine

cît o

cunoaşteţi

a o

cunoaşte

D-voastră.

Ei

unei situaţiuni

mai

mult

bine, cînd

şi mai
“avem

această convingere, părăsim noi o_corabie ce; -cum ziceţi, |
se cufundă? Vă fac pe D-voastră de judecători, Dacă noi

avem 0 convingere,ca aceea despre care v'am vorbit, şi
dacă am fi budgetari, cum ziceţi,-am fi avut drept să zicem: |

fiind-că acest partid se perpetuează, iă.să vedem, nu este
bine să ne asigurăm şi noi un loc în port? Am făcut con|
trariul. Cum stăm cu şoarecii? .
Pa
|
- Lipsa de principii?

Sunt două soiuri de consecinţe politice: este. conse- omului. politic, care asupra fie-cărei cestiuni spune pă-cinţa
rerea

şi dupe
lui,

ce

a .spus'o,

se crede

dator

pe

onoare

fie
_să nu se dezică. De se întimplă ca ideile sale să nu
fie
nu
să
lui
ideile
ca
întîmplat
împărtăşite de ţară, de s'a
aştepte
să.
cit
de
are
nu
apreţuite la dreapta. lor valoare,

pînă cînd le va coace vremea.
cu

-_

.

aa

Este şi altă consecinţă, este consecinţa clientului faţă
patronul său. Acela nu are decit a fi fidel. | se schimbă

situaţiunea politică? 'Este indiferent. De. a fost eri- pentru

eri şi asşi astăzi contra Jidanilor, de a fost cu ortodoxia
â fost
cestiune
cutare
în
tăzi cu puterile occidentale, dacă

pentru libertate nemărginită,şi apoi pentru o libertate-mâr*
-ginită; — toate aceste lucruri pentru client sunt indiferente,

el -este: consecinte, căci este fidel. (Aplauze).

E

respec"Nu atac pe nimeni, clientul este un om foarte
mari .
mai
cele
unde
istorie,
tabil. Au fost epoce întregi în
de
raporturi
raporturi,
forţe în stat erau bazate pe aceste
o
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-

onestitate şi de constanţă între patron

şi client, Timpurile

moderne sau mai; schimbat. I)emocraţia a avut acest.bun,
acela de a ridică acţiunea individuală pe o treaptă mai
“înaltă, şi. atunci s'a ivit acea consecinţă politică care izvo-

raşte nu, din raportul dintre patron' şi client, ci din raportul
dintre principii şi fapte. Aceste consecinţe le revendic pentru

mine şi. amicii mei.
Eu am fost constant în1 principiile, mele şi
"părăsit nici odată.
In cestiunea Evreilor,
în

primii

„pe

paşi

ai vieţei

D-lor; ştiţi

cum

mele. politice

|
nu

m'ani

şi cum

at

le-ar afirinat

combătut

ID. Brătianu cînd era de părere contrarie cu-a mea.
A venit tratatul de la Berlin. Eu, conservator, ad:

versar declarat al D-lui. Brătianu, eram pus în poziţiune
„de a alege: între convingerile mele şi. între rolul meu de
opozant. Dacă. îmi aşi â schimbat ideile, „erai în drept să
veniţi cu Monitorui

în mînă,

şi să-mi

imputaţi : ce spuneai,

D.le Carp, la 68 şi ce spui astă-zi? Nu” mi am părăsit convingerile; şi de şi ştiam— şi acesta e unul din acele servicii

cari mi le-a imputat. D. Cimpineanu — că acţiunea mea va
„fi folositoare adversarilor mei, am 'pus datoria, mea: de om.
consecinte mai. presus de cît datoria mea de opozant.
“A venit. cestiunea externă Iarăşi am fost unul din aceia cari

de la 68

am

susținut că politica noastră externă trebue,

să fie condusă ast-fel, în cit noi să nu' ne
„rău cu nici unul din vecinii noştrii, aşa în
avea

punem absolut
cît să -putem.

libertatea noastră: de acţiune plină şi întreagă.
Şi atunci iarăşi am. combătut. pe D. Brătianu care, în- . -

“_tr”un discurs rămas celebru, s'a pronunţat în mod categoric
„, pentru ortodoxie. S'a schimbat vremea; a venit timpul unde
„D-sa s'a gîndit că ori-cît de frumoasă ar'fi. ortodoxia, dar
e mai frumoasă Romînia şi viitorul ei.
|
S'a zis că trebue să căutăm o contra-—cumpănă care să
balanseze o vecinătate care ar deveni adevărat periculoasă
pentru noi, cind singură ar hotări despre destinele noastre?
Ei, pentru că D. Brătianu a gîndit că trebue să se
găsească o asemenea contra cumpănă, trebuia eu să-mi pă„răsesc convingerile mele? Trebuia să fiu cu. ortodoxia, pe

“care

D.

Brătianu

o păraseă? -

.

-

-

Aceasta v'ar fi părnt D-voastră o , consecinţă politică?

Var fi părut purtarea sinceră
principiile? Cred că nu.

a

unui

om

care

îşi

apără.

-

—

Singurul lucru
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ce mi sar putea

impută, o recunosc, în

“aparenţă, este mergerea. mea la. Viena.
Şi

aci

să-mi

în care mă

permiteţi a- vă descrie

aflam, fără să calc

miîntul de discreţiune.
Cînd a venit cestiunea

absolut

puţin situaţiunea

întru nimic jură-

Dunărei şi cînd

am

fost: obli-

"„ gaţi să ne apărăm drepturile” noastre amenințate; au fost
încercări din partea unora să ne împingă în apărarea acestor
drepturi

la aşa

extrem,

în

cit

să

ne stricăm

cu

Austria

pînă într'acolo, în cît să fim fatalmente siliţi a perde acea libertate :de acţiune de care avem atita. nevoe. Aci era pericolul.
Şi toată greutatea era să luptăm. contra Austriei, dar
să menţinem. intactă libertatea noastră de acţiune.
_Înţelegeţi prea bine cîtă dificultate şi pericol era în"
0"

asemenea

situațiune.

-

Şi atuncea D). Brătianu sa adresât la mine.
+ Si fiind că D. “Brătianu, pe lingă alte superiorităţi ce
le are asupra D-lui. Cimpineanu, are şi pe aceea . de a şti

de unde -vin oamenii şi unde se duc, sa gindit că nu poate .să. iacredinţeze apărarea acestei cestiuni unui alt, om mai,
bine de cit acelui om care. a urmat politica ce o. descriam

adiveaori, şi care-a fost tratat de D-voastră nu cu'laudă,:
dar cu ocară, care a fost tratat de austro- ungar. “Ei bine,
D.-lor, cestiiunea.- Dunărei, fie sub forma propunerei Barrere,

fie sub

ori cate altă formă .care ar jigni drepturile noastre.

suverane, cestiunea Dunărei este ca şi îngropată. Problema
” dificilă de a ne apără în contra Austriei fără a. ne strică
cu dinsa, a fost deslegată, şi astăzi raporturile noastre cu
Austria: sunt mai bune de cît or cînd, cutez ao afirmă.

Cestiunea

Dunărei

este o pagină frumoasă a vieţei politice-

a Rominiei moderne, şi sunt mindru

că în acea pagină, cînd

se va citi, .se va citi şi numele meu. (Aplauze).
„Un

singur pericol eră în poziţiunea mea, de a nu trage

foloase din necesitatea în care se găsea D. Brătianu făcînd
|
apel la mine.
să.
cugetat
am
'nici
şi
tras
am
le
Aceste foloase nu
“le

trag.
O dată

cestiunea Dunărei dezlegată, am părăsi postul,

. Și "l-am părăsit fără a esită.Dacă n'o făceam, atunci numai eraţi în - drept de a
zice că am primit acea poziţiune din , vanitate şi pentru
onoruri.

304
D.
D.
D.
ţiuni de'
D.

preşedinte. Nimeni n'a zis aceasta.
1. Cîmpineanu..
Cer cuvintul.
o
P. P. Carp. Se poate, dar nu mă uit la afirmapoliteţă ca şi cum .zice Shakespeare ..
preşedinte.

In

romiîneşte,-nu

în

englezeşte,

|

D.P. P. Carp. Romineşte, D le președinte. N'a putut
"încă nimeni cunoaşte de pe faţă a inimei simţiri.-:
|
„Dar mai sunt, D-lor, şi alte cestiani. Mai este cestiunea .
tratărilor noastre cu D.. Brătianu; şi poate că este bine să'mi
permiteţi să vă spun

„e bine şi pentru

în ce au consistat aceste tratări; aceaste

“D-voastră

şi.pentru noi.

-

o

* Cănu voiu : aduce nimic care să nu fie exact, aceasta
o creceţi. Rog însă pe D; Brătianu, care nu este aci, dar

care va ceti în /Jonzfor cuvintele mele, să constate că voiu
fi aşa de exact, în cît'să nu mi se poată ..impută că am
schimbat prin un joc de umbre şi de lumini: caracterul ta

bloului ce am să vă prezint... _-

|

:

*
“De două ori au fost tratări pentru intrarea noastră în
minister; o dată cu ocaziunea proclamărei: Regatului. Şi
Majestatea Sa şi D. Brătianu doreau ca acest mare act să
„se săvirşească nu' numai cu aprobarea entuziastă a tutulor, căci de aceasta nu se îndoiă” nimenea, dar-cu conlucrarea tutulor,

şi au -dorit

ca conservatoriişi liberalii să fie

uniți întrun singur minister, ca să -vie şi să proclame Re-:
gatul. . Eu şi cu amicii

mei:am

impărtăşit

această

idee şi

“n'am crezut că, făcînd aceasta, comiteam un 'act de inconsecinţă politică, un act de trădare a principiilor noastre dinastice. Aceasta credem că tocmai de la noi trebuiă sâ se
arate că suntem, şi nu nouă trebuia să se adreseze de pe banca
ministerială lecţiuni de dinasticism, căci am dat probe, am
fost dinastici şi atunci -cînd am fost la, guvern precum şi
cînd am fostîn opoziţie.
cu ideile noastre politice,

bine
partea

să se facă așa.
mea

+e

Nu

a vorbi

Am
fost prin urmare consecinți
recunoscind prin aceasta că eră

ştiu însă, poate
de.

că e indelicat din

vechii conservatori,

pentru

că

nu sunt în acest Parlament.
Am 'o socoteală cu dînşii şi
" foarte lungă. Voiu aştepta vremea aceea cind dînşii rein| trînd în legalităte, vom fi împreună în poziţiune. pe” aceste
bărici să ne regulăm socotelile. Astăzi zic numai ca dacă

nu sa făcut atunci, e că noi junii conservatori voiam, vechii

conservatori nu au voit. Va să'zică i
)
!
recunosc francamente;
noi am fi mut, , dacă aie atirnat
cd carenu |
-
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mai de voinţa noastră, să intrâm în minister cu D. Brătianu
pentru proclamarea Regatului, şi credem că întru aceasta

"am fi fost consecinţi cu întreaga politică şi principiile noastre.
__“
Oaltă încercare a fost mai tîrziu, şi atunci aci nu numai
eu, care n'am aparţinut nici o dată reţelei partidului con-servator, care nam primit. nici o dată organizarea lui ca
partid, căci de şi 'sunt şi rămîn conservator, nu primesc însă
organizarea lui ca partid, asifel cum a fost. făcut fără o reformă radicală.
_A fost zic -o vreme

“
E
Ia
|
cînd nu numai. eu, dar şi amicii

mei s'au .convins de imposibilitatea de a merge înainte cu
- Mulţi -au gîndit poate, cum
rețeaua partidului conservator.
că această ar. fi fost o apropiere către: stinga. Teoria evoluţiunilor a "D-lui Costinescu: mergi. cind cu stinga, cînd
cu dreapta. Şi atunci s'a zis: ia să vedem, nu putem atrage
pe oamenii aceştia? Cînd am părăsit postul de la Viena,
D. Brătianu a făcut apel la mine întrebindu-mă, dacă eu
„şi -amicii mei voim să intrăm. în minister. li am răspuns:
noi, este drept,

servator,
_mera

mai

nu

am

de

un proiect

Romîniei

în reţeaua partidului: con-

suntem

ziua în care

dar în

propus în Ca-

eşit, am

contra-adresă,

care

în

am:

pus înainte ceea ce. credem noi că trebue făcut pentru ţara
noastră, şi ceea ce trebue să constitue principiile, pe târîmul
se ivească.
căror luptele şi-deosebirele de păreri au-să-

>

Am

ştiţi bine, D-lui

adăogat,

forme ale partidelor la noi nu mai

Brătianu,

cum că vechile

au.nici-o rațiune de a

fi; pentru conservatori sa văzut; vedeţi cum desorganizarea
te le organice trebue o.
' desvoltări
se face .şi cum că în toa
epocă de desorganizare ca să se poată face o nouă regenerare. Are' să se întîmple şi: pentru -D-voastră. În ziua în
„care veţi, cădeă,

şi transformare
' are loc-în

că

asigur

vă

coesiune

de

asigur că acelaș proces

să mai existe, şi vă

astăzi

nu

are

de regenerare

are să aibă loc în rîndurile D-voastră, care.

rîndurile partidului

conservator. Şi

de

aceea

am.

zis : formele cele vechi nu sunt pentru noi un obstacol;
„ceea ce este însă un.obstacol sunt principiile pe cari le-am

pus înainte, şi am spus D-lui Brătianu, că fără deplină accep:

_tăre,şi riu “numai

tacită,

dar pe

faţă, arătînd; țării acest

lucru, fără deplină acceptare, zic, a programului
intrare a “noastră în minister e cu neputinţă.

_-Am

mers şi mai departe:

. probat. D-lui

Brătianu

nostru, o

am căutat 'să probez.şi am

cum că chiar dacă D-sa. ar primi pro: .
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gramul nostru, încă situaţiunea . țării ar A. de aşa natură,
în cît. n'ar fi bine să intrăm noi în minister. De atunci şi
pînă astăzi e un an şi jumătate, Vă asigur pe onoare, D.

Brătianu poate să vă asigure asemenea, “ca nu s'a schimbat
absolut nimic, nici 0 vorbă, afară de desbaterile publice .şi
oare cari discuţiuni mai mult sau mai puţia academice între:
D.

Brătianu” şi mine. Dar ce voiţi, lumea e curioasă. Atacăm

banca

ministerială,

toţi aceia

cari au interesa

ne

surpă au-

toritatea morală zic: a! negocierile n'au reuşit! Vine pe
urmă cestia porturilor france: noi, constanţi şi consecinţi cu
ceea ce. am fâcut în trecut cînd le-am ridicat, şi cînd noi

am fost contră acelora cari cereau. reînfiinţarea. Acum: ne". gocierile sunt aproape; junimiştii. se apropie iar de stinga.
Vine budgetul, şi se întîmplă că asupra budgetelor, noi,
_ avind

modul. nostru. de

a. vedeă, le

ajuns la -tocmeală cu guvernul
Vine

Cornea
mai

politica exterioară,

Acolo,

ne-a dat lecţiuni să imităm

noi

"l-am

imitat,

căci

criticăm:

iar. nu sau

Și aşa înainte..

am

şi

|

mă - mir” cum

D.

pe Gladstone, căci toc-

declarât

că avem cea mai

" absolută încredere în politica exterioara a guvernului actual.
Indată o. parte din opoziţiune
iar

la

tîrg cu..D.

Brătianu

strigă:

şi au

să

junimișştii

s'au ajuns

părăsească

pentru

nu

ştiu - cite portofoliuri principiile lor, etc.
Ei, noi. suntem de vină? Vă. întreb, vedeţi Divoastră - în purtarea . noastră un act de inconsecinţă politică? - Eu cred
că

nu;.şi dacă

voiţi

să

luâm

un

om

" dere, să luăm pe D. Ion Brătianu, şi
subscriu fără apel cu
Voci. Primim.
Carp.

Ei

păcătosul

nostru cap,

aveţi” încre:

suntem

mergem

absolut

conform

”

+

|

o

bine, D-lor, trebue

că cu toate fulgerile cari le-a grămădit
tot. așa înainte, şi să

care

amîndouă: miinile. A .

D.P.P. Carp, . Primesc şi eu,
O voce. lar s'au: ajuns. (Ilaritate).
D.P..P.

în

la ce va zice D-lui,

sa mai adaog,

D. “Cîmpineanu pe
hotăriţi ” să

mergem

principiilor ce am

pus înainte. Şi suntem hotăriţi ca, „dacă pe tărîmul acesta
vom. întilni guvernul, să "] susţineru. “Veţi veni cu inamovibilitatea,: vă asigur că nu veți: aveă apărători mai convinşi

de cît noi; veţi veni cu' legea
veni cu reforma administrației,
_

veţi

„Şi

aveă

apărători mai aprigi;

veţi vedea dacă

vă

comunală cum o. cerem, veţi
fiţi bine incredinţaţi că nu
ridicați

combatem;

meseriaşul

şi. ca să

vă

şi ţăranul Ă

punem

în

-

—
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largul D-voastră, şi să vedeţi cît suntem de desinteresaţi
în .aceste cestiuni, vă. facem şi o promisiune: să nu primim

si

nici odată nici o propunere de minisțer ce ni sar face. Apărarea să fie

desinteresată

cel mai absolut...

-

Atunci nu lucraţi cum aţi lucrat pînă
N

„_. D. Sefendache:
acum. (Sgomot).
-0

în modul

..

voce. La Viena.

aa

_D. D: Djuvara: La Viena la trimes ţara.
D,P. P. Carp. Ţara nu, ea nu ştie ce se petrece. (Ilaa
i
ritate, sgomot).

D-lor, în. modul cel :mai desinteresat vă. promitem; şi - *
dacă:în spiritul vre-unuia. din D-voastră este temere sau
bânuială că ne-am pune pe un tărim de pure vanităţi. sau
a unui interes meschin şi că ar puteă prin. aceasta să se:

oprească mersul înainte a cutărui sau cutărui ambițios dintre “
D-voastră, “vă dăm

vom

parola

fi acei cari vom

“Cred,

D-lor,. că

noastră

de .onoare

lua -locul cuiva.

şi -astă-zi, ca în

nu' noi

că

-

|

totdeauna, m'am

ţinut

în marginile unei perfecte bune cuviinţe, şi vă rog să mă
iertaţi dacă poate am fost ceva cam lung, dar a trebuit să
exercit un drept de apărare 'şi vă mulţumim că ne-aţi dat
prilegiul a limpezi situaţiunea noastră odată pentru totdeauna.
Ea se rezumăîn puţine cuvinte: ne daţi pe tărîmul

“ principiilorce vă cerem,.vom fi cu D-voastră;
vom

lupta, ori-cit.de

cind m'am întors
ritate, reintru în
ţine de cuvîntul
neîncrezători se

mic

ar fi numărul

nostru.

nu ne daţi,
De aceea,

de la Viena vam zis, că eşit din mMino- minoritate.. Eră cuvintul unui om care se
lui şi va veni o, vreme în care şi cei mai.
|
vor convinge de. aceasta.

-CONVENTIUNEA CU BANCA NAȚIONALĂ.
Sedinţa

Camerei din

q Fooruarie' 71586

Se .pune în discuţiune proiectul de lege pentru aprobarea conven-”

- țiunei încheiate cu Banca "Naţională care are următorul coprins: Art. 1.
Convenţiunea încheiată de guvern cu Banca Naţională a României la 10 Decemvrie

1885, relativ

la -rambursarea,

biletelor ipotecare, so aprobă

și. stipulaţiunile ei fac parte integrală, din prezenta lege. Art. II. Ori-ce
Me
" dispoziţiuni contrarii legei de faţă, sunt și rămin abrogate.

D. P. P. Carp: D-lor deputaţi,. cînd am-citit pentru
prima oară proiectul de lege care vine în desbaterea D-voastră,

mi-am amintit tără voe. cuvintele latine: Qzos vu//perdere, Supitev dementa prius, cînd Dumnezeu voeşte să piarză

Da
. pe cine-va, începe prin a-i luă minţile.
“Proiectul de faţă, după mine, este proba. cea mai
convingătoare, cum că orbirea financiară: cea mai mare
a copleşit

pe guvern;

-a dat probeîn
se aruncă

20 -de

şi cînd, D-lor,

un om

ca mine, care

ani de vieaţă parlamentară

în exageraţiuni

nemotivate,

că nu confundă

cănu
nici-

„odată violența cu energia, vine să rostească înaintea D-voastră

asemenea cuvinte, de a căror asprime îmi dau seamă, atunci
trebue să vă 'ziceţi ori că atmosfera de. nemulţumire în țară

este atit de mare,
mai cumpătate,

încît scoate

din echilibru “spiritele cele

ori că lucrul este aşa de -grav, încit ori cît

de aspru ar fi cuvintul, tot nu ar fila înălțimea gravităţii
_situaţiunei. Nu sunteu omul curentelor şi atmosferelor .politice, el€ n'au -nici-odată înriurire prea mare asupra mea;
"şi

vă rog

să "credeţi,

că dacă

cum
am început

am făcut,

este că lucrul 'e grav, mai grav de cît vă puteţi închipui,
„căci întreaga noastră politică internă şi externă este pusă
“în drept
“în joc prin „acest proiect:de lege. Ştiu că sunteţi
partea.
din
venită
a nu primi ca bună o simplă alirmaţiune
unui

adversarpe care îl puteţi recusa ca judecător, de aceea

vă rog să imi daţi voe a vă aduce probe în sprijinul aserţiunilor mele, Pentru aceasta voiu studia acest proiect de lege .

—
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—

în relaţiune cu starea noastră financiară, căci numai aşa putem
să ne dăm seamă de gravitatea
lui, numai aşa putem judecă,
„dacă

consecinţele lui. sunt

roditoare

sau: fatale.

.

„Să admitem. pentru un moment că starea noastră finan_ciară este normală
:şi că nu e sdruncinată prin alterarea
mijloacelor noastre de circulaţiune; să. admitem că nu avem
nici un fel de agiu în ţara aceasta,şi că acele 130.000.000
înscrise -în budget sunt. venituri reale; tot ne-am găsi faţă
cu întrebarea, care

sunt "ele
„Căutat

am

pus:o

anul

trecut:

suficiente pentru . nevoile

să vă

probez

resursele” acestea

Statului

sau: nu? Am

atunci, că aceste'.resurse

nu sunt sufi-

_“ciente pentru Stat; Statul nostru. este în acea pozițiune în
„carese găsia Italia după unirea ei, unde era totul de făcut
şi unde
să-şi ţie
„Nu
cred să

nu se puteă aşteptă, sub pedeapsa dea nu putea
locul la care aveă dreptul între Statele europene.
avem pretenţiunea de a fi un Stat mare, nici nu
se. ridice o -voce în Camera aceasta care să tă

„zică că trebue să: faceţi enormele, sacrificii cea făcut Italia;
un lucru însă -va
acest Stat să fie

în ori

Pentru

zice fie-care, că avem sacra „datoria ca
pus în poziţiune de a'și împlini misiunea

ce evenimente, fie

acest lucru

de. toate

de pace,

trei lucruri:

întîiu să aibă

instrucţiunea publică “la înălțimea
în bună

stare.

se: poate;

ŞI

Ca
prin

fie.de războiu (aplauze).

trebue ca o ţară mică
să avem
urmare,

armata

misiunei

să

aibă înainte

ei bine utilizata,

sale, şi finanţele .

acestea, cu resursele actuale nu
v'am

volu osteni a o repetă din nou,
putem există în mod serios, ne

zis acum

un

an,

şi nu mă

că nouă ne trebue, ca să
trebue cel puţin un spor

- de venituri de 10—15 milioane. Acest spor de venituri ne
trebue într'o Stare normală, dar faţă cu starea anormală
în

care

ne

aflăm

şi

pe

care“ aţi “creat-o

fără

nici. o

nece-

Sitate, situaţiunea se complică şi mă tem că sporul de resurse ce noile imposite vor aduce,-va servi nu a sătisface
trebuințele . crescînde ale Statului, ci a - acoperi pagubele
provenite din agiu.
Sai
E
|
Sâ. vedem cari sunt pagubele acestea ; am aci un mic

tablou; să-mi daţi voe să-l citesc. Voiu citi două
ţifre: una
„bazată pe agiul de 15 la sută şi alta. pe un «calcul ipotetic, care are să „devină

în

curînd

real,

20

la sută.

Vă
rog însă sa luaţi in serios numai partea reală de
azi, nu
partea ipotetica. Anuităţile datoriei
publice prin faptul agiului expun pe Stat la perderile următoare:
_.
.. 7

i

ua

pa

. Că

:

o

'

e

”

.

“

€

.

”

”

Miisteral de. finanţe, plata pe anuităţi „6.800.000
- „Drumurile de fer (economat şi construc: »
Sa
iuni).
de,
ma
ee a 5:3900.000

* Ministerul de făzbăiu (echipament, armă:

„ment; fortificări) -

ii

„Ministerul de. externe

. imătic).

Iu

e:

ECE

320.000 i,

(serviciul diplo:,

,

ae

a

1150.000

Pe
Sia

„regia

pi
a

Ministerul justiţiei şi al instrucţiunei pu- DI
„blice (palatul, burse, capele). aaa
ia

e

Ministerul lucrărilor „publice. (saline. ȘI.
Ma
Ş Aa
tutunurilor) .
e
150.000.|.

pa

pa

:Pe baza de: 20a

Nae
15.000 !

Baăiceo

aceâstă şitră sar” urca la: 10. 900, o00,-

-

Sai
A

»a:

i

ă

i

”

-

“Iata că din tupeul aziuloi rezultă o oaguba de g. 335. 000 “Tei după starea actuală şi încă mai mult, că azi agiul este"de 16 la sută, şi eu am calculat. “pe, baza de 15 la sută.
„Şi ce rezultă de. acolo? rezultă că: ;sporul “de resurse, care :

_.

“are'să fie. obligat guvernul să-l ceară, nu are să mărească

a

“resursele

ae

ţării;

avem

să- rămînem

în

starea

anterioară,. Şi,

“resursele: sporite nu :vor ajunge « ca să, „umpleţi îiîn -finnșele

Ca

Statului golul

?

ce-l lasă

agiul:

:

PR „ toaselor,. veţi: veni -cu. monopolul,
| -.

:

"Să. nu ne; facem . iluziuni, Vei veni cu. impozite, s'a:
votat. timbrul, veţi veni cu monopolul cîrciumelor şi al spir--,

chibriturilor, — şi “toate -

“acestea, dacă: nu: ne; dedără unui. optimism. exagerat, nu au:

o

“să-ne dea un-spor mai - mare. de cit

i

ro—r1: milioane; şii:

„acestea au să fie 'absorbite prin pagubele ce -suferă. Statul
„de. agiu.. Atunci vă întreb:. ce' aţi. făcut D-voastră. - pentru

|

„ca să măriţi resursele -Statului? Nu aţi făcut absolut nimic,
“si suntem în drept să ne întrebăm: cînd. D-voastră veniţi --

Si
i

cu un proiect. de lege

care, departe de a pune

capăt aces-

tei stări de lucruri anormale, vine .şi o perpetuiază în mod :
în
- 1: legal, suntem în drept, zic, să ne întrebăm, dacă ţara aceasta.:
wa face“ săcrificiile pe cari i le cereţi în momentul cînd .
. Însuși D-voastră ie. dovediţi. că. acele! sacrificii au să fie:
“eventuale şi iluzorii.: Apoi: să ne înţelegem: o ţară face sacri:
. ficii şi -este datoare să le: facă, însă numai-atunci, cînd.este,
“convinsă. că: rezultatul acelor. sacrificii. ar. fi- înflorirea ş
:“gloria-. patriei, (ăplauze). Dar. să facem sacrificii numai pen:
tru că

- i
„Ara
p.
-

- 3248.
.

.

într un „mod: orb

guvernul perzistă

|
B

-

:

-,

a
.

.

-

.

.

.

-

pe o. cale. rătă..

De
.

.

Ba
-

„1

.

>

cită, să.. facea

sacrificii? numai”: ca să icoperima. “greşelile. D. v.,

--şi numai pentru că. voiţi să. perpetuaţi politica. dezastroasă,
_-"a “Bancei Naţionale, aceasta puteţi, să o cereţi,, puteţi chiar„ să-0! obţineţi,

dar! vă 'asigur

că numai fapt de bun cetăţean

„nu, aţi făcut prin aceasta...
: Ce vrea .proiectul de. față?
* Dar

mai

înfiiu

- prezentată. - prin.

o

|

întrebare :. „oare

biletele

+ ai

e
datoria - Statului

re-

- ipotecare: cari. „apasă piața cu

26. 000. 000, „măreşte. sau nu agiul?-:
Cred” că

nu se

va “găsi

ide Ştiinţă, 'si nici chiar

nici

un “Ananciar,- “nici un

D. ministru al domeniilor,

om

care să

zică ,că această! sumă ide 26. 000.000, aruncată pe piaţă fără
nici: un fel: de acoperire, :nu -contribue la mărirea :agiului.
Faceţi un fapt de bun; cetăţean cînd prin, o lege veniţi şi.
perpetuăţi. O asemenea

situaţiune?

Căci

în adevăr,

este o -

perpetuare, "cînd. cereţi ca plata “acestor. bilete: să o faceţi

în „curs de: 26 ani. ..--:
-- Pentru: aceste - motive

suntem. în “contra

acestei legi

şi

noi cerem ca această datorie să. se -plătească de: îndată;
“noi. cerem -să. descărcaţi piaţa de aceste 26 milioane cari.
“a

o împovărează.

Şi apoi să-mi

dea

voe

onor..D. :raportor

„să-l întreb, pe. ce cifra se întemeiază D- sa? Singurul .argu--.
ment

„- zintă

pe care: îl aduce

votului: nostru,

în favoarea ! transăcţiunei

este

acesta:

ce: se pre. .

«că a se sili Statul astăzi

să facă un Împrumut: sau o emisiune de rentă pentru plata

„acestor bilete ipotecare, sarcinele la cari s'ar impune ar fi
mult" mai împovărătoare, pentru fisc de cit acele - ce-i se
impun

prin convenţiunea . de. faţa».

"Cum,

Să

De .raportor, un. împrumut: de 26, 000.000 ar -

|

impune - Statului. „sacrificii mai “mari de cît: pagubele pe cari
le .suferim?

acest

Să vedem.

împrumut,

ar, cere 0

Mi

chiar. cu

anuitate

pe

se 'pare. că cu

timp

cursul

de amortizare

an de

1; :500.000: lei.

de. astăzi

foarte ' scurt, ”

prin “faptul

. agiului, și vam dovedit-o cu. cifre neexagerate, că ID-voastră

„" expuneţi- pe

Stat

“că. plâta imediată

lao

pagubă

agiului de îndată, -şi prin

, "cumpănă,

de

9.000.000.

Eu ..nu asigur

a;acestor' 26 milioane va: aduce

urmare,

în compensaţiune,. aceste

scăderea :.

nu-cer'ca să puneţi În
9.500, 000

cu anuitatea

- „de 1 500.000; totuşi scăderea ar fi enormă. şi nu cred a fi
„departe de adevăr, cînd susţin. că agiul ar scade.la 8 sau:
-9.:Ar-fi

deci

un : cîştig

“de

aproape

„.4-000.000,

atunci, ajungem . la coneluziunea,; dacă am

pe an

şi :îi

merge după D.

- = 403 —
raportor, că. o, pagubă

d

a

de . 4.000. 000 e: mai micăa de cit.

a”

|

:

una: de 1. 500. 000.

o

Acest: mod de argumentare în favoarea acestui proect
ds : lege nu” este” tocmai. priincios, și foarte . bine a -făcut
. onor. D. răportor că. ne-a dat numai nişte afirmaţiuni fâră

|

. dacă venea

„convingă

,

pus

ne- -am

a

tărim

un

pe

i

combătut un lucru, .nici odată nu

“Dilor,: noi- cind am

a

o

(aplauze).

cifre

cu

D sa să ne”

fost. greu pentru

ne spună cifra, că ar fi

„să.

ci

"negativ,

totdeauna

căutati.

am:

spunem şi.ceea ce “credem - că ar fi bine de făcut.. Noi:: „să
„combatem acest proect şil combatem nu. numai în: prima -.parte, care prelungeşte cu 26 de ani datoria : Statului, dar. *..:
şi în partea a doua, care prelungeşte: pruvilegiul , Bâncei, pentru. că voim să eşim din perturbaţiunea în “care aţi
„„î.:-:
“aruncat mijloacele noastre de circulaţiune, introducind „eta:
fi
:
::
:
rea'eta:
introduce
cerem
să
veni.
putem
nu
şi
lonul de aur;
„7

metalismului

lumea

„

este o

care .excită. astăzi în toată

chestiune

foarte distinşi cari susţin,

financiară. Sunt: economişti

pa

că îndreptarea crizei

5:

ducerea

3

o: modif--.

„Sare radicală 'a organizării şi a statutelor Bâncei Naţionale.
Ddor, chestiunea aceasta a -monometalismului: şi a bi-..
+

Se

.

timp să cerem

acelaș

tonului de aur, fără ca în

îs

de cît

nu poate proveni

bimetalismului

numâi

nu

din intro-.
în toate

Stat, ci

întrun

„Statele, adică aşa: numit a bimetalismului internaţional...
Introducerea bimetalismului internăţional a fost tratată:
|
„de D..Scholz, ministru de finanţe: din Germania, 'de tră- ..

o
dare. națională; a zis că bimetalismul internațional este o.
pa
e
.
i
în 4rădare naţională,
Du:
Germaniei
al
Ananţe.
de
ministru
Se vede că D.
pa
ca D. ministru de domenii de la noi, cunoștință de - :
„.“aveă,
rezultatele la cari*a ajuns ştiinţa modernă.
i

Ă

Ce zic bimetaliştii? Zic cum că. stocul: metalic,. care e ; .
d
lumea întreagă, numai e suficient pentru transacţiuni, în
şi:că nu este suficient din cauză că s'a înlăturat: argintul:
„+.

„Di

“din

transacţiunile - internaţionale.

tarare a argintului a rărit.mijloacele de schimb şi că 're-.-

„1

zultatul

„5.“

|

acestei

producţinnilor,

răriri. a

fost

fie agricole,

i

o

scădere

de

fie industriale.

bimetalism.

Ra

combate

a. tuturor

preţ

De acolo, zic ei,:

a- început criza ceă. grozavă care bintue astăzi

"această 'criză nu se „poate
aaa

Şi susţin ' că această . înlă-

Europa,

la..
1
de cât prin revenirea

„Insă un: “lucra nu - au -“spus: imeraliştii. Bine,
.

şi.

..

argintul

.

80%

-

să serve şi el ca mijloc: internaţional :de

schimb,

însă să

serve el în schimb cu valoarea lui reală sau cu

valoarea

lui relativă?
“Aceasta

în lume, -

-nu o zic,: pentru că

o
nici o ştiiinţă

nici chiar “aceea a D-lui. Stolojan, nu poate proba, că argintul face: mai mult de cît nu face în realitate, dar ei cer .
ca diferitele- State să acopere prin creditul lor, prin atot- -puternicia: lor, acea diferenţă care există astăzi între argint
„şi aur, şi să

iea asupra

lor

toate

din cele la care se expun.
___

Dar

dacă

pagubele

.

statele
ar

face

ce ar proveni

E
aceasta, naște

întrebarea:

dacă cu toată forţa puterilor europene, cu-'toate pagubele
ce ar suferi, ar putea să impue. argintul ca mijloc constant
“de schimb în transacţiunile internaţionale? Eu cred că nu,..
şi de aceea,'=u toată ignoranța ministrului de finanţe german, a fost un cuvint. de om.cu minte -acela prin care a

„susţinut că bimetalismul
ultima instanță aceste
lucruri atirnă

este o. trădare' naţională,

lucruri nu atîrnă de guvern,

de comerţ

şi de bursele

aceste vor zice.că nu primesc
stantă,

care singură este-o

căci în
aceste

internaţionale. Cînd

plata de cît în monedă con-

bază

serioasă

pentru

transac-

„ţiunile internaţionale, -adică aurul; atunci Statele cari se
vor declară pentru ”bimetalism vor fi expuse la. pagube
enorme şi cu atit -mai îngrijitoare, cu .cit nimeni nu poate
prevede la ce cifră au să se urce acele pagubi. De aceea
vedem

că clauza

_lichidaţiunei

finale

a

început

a

neliniști

" uniunea latină:şi că Belgia refuză de a luă asupra ei. obli-

gaţiuni .cari ar sdruncina chiar. puternicile . ei mijloace. Şi.
oare economistul pe care ni-l cită deunăzi D. ministru al
-- domeniilor a fâcut socoteală. de toate acele pagube? Sigur

că nu, şi dacă s'ar luă Europa după dinşii, cine vor fi singurii
cîştigători? Vor fi producătorii de argint din America. Şi
„de aceea vedem, că toată mişcarea. bimetalismului a pornit .din America. Marii exploatatori . de. argint cer ca. Europa
să. le vie în: ajutor şi ca Europa să le. asigure lor cîşti-

guri însemnate

în paguba

populaţiunei Europei

E

Ă

*
e
a
4
,
_ S'a făcut un complot. întreg în America; de: acolo a.
venit la Paris şi de la Paris sa lăţit spre: Germania
Şi.
nevoindsă dea adevăratele cauze, au inventat. acest: argument, că dacă -ar fi numerariu mai mult, ar fi. preţuri.
mai mari,
ar fi bogăţie mai mare. Ei bine, cu acest sistem.
revenim,.
sub o altă formă: mai -modernă, la. vechiul neade |
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văr, că bogăţia

unui i Stat

atîrnă de numerariul ce posedă,

„ceea ce este falş,. Aţi văzut

exemplul Spaniei.

|

Ea a avut. -

minele” de aur şi de argint din America. Şi într'o vreme,
ea, care avea la dispoziţiune cea: mai mare cătăţime 'de
-. numerariu, a început să decadă. economiceşte, încît toate
întreprinderile ei dau greş din lipsă de mijloace, căci în:
ultima instanţă, credeţi- mă, nu'de cătăţimea * numerarului
atîrnă bogăţia unei țări, nu de acolo atirnă criza: sau ne„criza pentru State, ci de la raportul firesc, care şi el. îşi
“are, legile lui, dintre producţiune şi consumațiune,. Şi de.
aceea nu dau, D-lor, mare crezămint unor economişti cari:
“ne aduc o ştiinţa atit de falşă.

_ Dar să admitem "pentru un moment, că economiştii au£
dreptate;

dar guvernele

de astăzi primesc

ele părerile lor?

La: această întrebare trebue să raspundem printrun nu
- categoric:.Nu primesc părerile lor, pentru. că miniştrii, mai
înainte de toate, nu sunt oameni de teorie, sunt oameni
de afaceri, și dacă guvernele nu primesc teoria bimetaliştilor,

“ce fel de oameni suntem noi,
piste culese din cutare -şi cutare

ochii

noştri .cum-se

derapănă

“la ce se zice de.D. Cernuschi?

cînd venim cu idei. utovazind cu
carte, și cînd,

finanţele noastre,

.ne uităm

(aplauze).

|

D. Nica, într'o monografie asupra acestei materii, a
făcut o comparaţiune de spirit, pe care eu cer voe să.0o
. reproduc. „D-sa se pune în următoarea ipoteză: esteo ligă
“în Europa pentru pace; dacă ne uităm la ideile umanitare,

la. ideile morale, neapărat trebue să ajungem la concluziunea
războiul

_că

n'ar

trebui

să

mai

existe între

oameni,

cari în

"fine toţi sunt frați.
e
” zice

Insă, ce ar zice ţara aceasta cînd noi am veni şi am
ministrului de războiu: D-le ministru, este un războiu

în apropiere, cit îţi trebue pentru tunuri, cît pentru puşti,
cît pentru "echipament? Şi ar veni ministiul şi ne-ar răspunde: - -"
- Puşti? echipament? nu-mi trebue, căci s'a ţinut un congres .
Geneva

“la

care

a hotărit, că de astă-zi' înainte războaie n'au

mai fie. (aplauze, ilaritate).
„Ei bine, tocmai așa faceţi şi d-voastră, și în loc să. re-

să

„gulaţi. „chestiunea în modul. cum trebue, veniţi: şi ne i păreri . izolate, necontrolate şi neaprobate. de nimeni, pâre- +.
!
rile a doi trei economişti.
D-voastră că”:
cu
admit
ŞI
departe,
mai
şi
eu.merg
“Dar

.

bimetalismul are să
a

.
pe

-

fie introdus în întreaga Europă; admit

..

.

?

”

-

a.

a.

pe

..:

00
„că: guvernele străine, neînţelegînd adevăratele. lor interese,
- sau” bizuindu-se pe puterea şi bogăţia lor, introduc bimeta- .
lismul.

Naşte

și atunci

întrebarea, -dacă'e în interesul nostru

să-l primimşi noi;-şi eu zic că nu este în. interesul nostru.
Nu este, D-lor, în interesul nostru să -primim bimetalismul, pentru că, cum am. zis, bimetalismul internaţional:
nu s'ar puteă introduce de.cit de fie-care ţară în parte pen-

tru dînsa. Cînd va decretă Germania. bimetalismul. internaţional, aurul tot vă servi la: transacţiunile. internaţionale.
Chiar dacă bimetalismul
ar. fi decretat în Anglia, în Franţa,

„în Germania; transacţiunile între aceste State se vor face
în aur.
.
|
a
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Că aceasta a' fost. totdeauna,vă dovedeşte și un studiu
elementar al istoriei schimbului. -Bogata Veneţie,. bogata
Florenţă,

bogata

„putut monopoliză

Olandă,

Anglia

chiar

de

astăzi,

nu

au:

afacerile de schimb: de cît: punind la ser-

viciul lor: monedele cele mai sigure şi mai constante.
„_.
Şir'acum nasc două întrebări: 1. Suntem noi Rominii

destul

de bogaţi,

ca,să ne expunemla

finale a lichidaţiunei? şi

2.

Comerţul

pagubele

clauzei

nostru : internaţional

este el mai mare la noi .de.cit în alte ţări, în cît să fim
obligaţi să avem recurs la acel mijlo
de- schimb
c
care este. ..

“aurul?
„_....
Asupra

Aa
primei întrebări. veţi

şi veţi fi de acord şi la-a

aaa
fi; cred, cu toţii de acord;

doua; întrebare.

Nu suntem, D-lor, destul de bogaţi ca să acoperim
-. pagubele aduse de lichidaţiune. Şi dovadă este. că însăşi -

Belgia a refuzat de a primi clauza această:a: lichidaţiunei
finale. Sunt. şi acolo” oameni prudenţi cari şi-au. zis că nu

este

bine să expue

fara

lor la: clauza. unei lichidaţiuni

de-:

zastroase. Dacă Belgia nu's'a crezut destul de bogată pentru “.

“a admite. această clauză, oare noi suntem mai bogaţi?
A doua chestiune, dacă comerţul internaţional este mai

„. mare. de cit în alte țări. Eu cred că da.
T

este,

D-lor;.o

,

'ţară în lume,
4

să vinză,. păstrind proporţiunea,

“să. cumpere mai mult
mare, o țară în lume

mai

nici
.

.

chiar Rusia, care
Î

„

”

>

Nu

mult.în străinătate.și
,

din străinătate; nu. este, prin urcare să aibă mai mult nevoe de acele”

*. -

mijloace de circulațiune cari au o valoare constantă şi care
singură dă siguranţa în comerţul internaţional.
.
.

luate

Dacă este așa, cari
din

cutare sau

sunt argumentele “D-voastră; nu.

cutare

cărţi,

dar

luate. din. realitatea...

e

din raporturile noastre “comerciale faţă.cu
r;—luate
- “Tuerurilo
-străinătatea,

situaţiune: economică—cari

din întreaga noastră

"Sunt argumentele cari vă fac.pe, D-voastră să persistaţi pe

ar trebui să 0.
o cale pe' care cu o oră „mai de grabă
n
a
a
a
părăsiţi?
ne:ex-aur
de
etalonul
la
Imi veţi zice că revenirea

„-pune la mâri pagube;
"-

ce raport-stau

şi în

V'am

să vedem deci cari sunt acele pagubi . -:
de astăzi.

ele cu pagubele

dovedit că astăzi, cu un agiu de 150/0, noi pă-

că rean: V'am dovedit
'pe00
gubim aproape de. 9.000.0
acest .. -.
acopere
:
ă
s
nte
ca
insuficie
fie
să
-au
cereţi
“surselece

* “gol, pe care fără necesitate îl provocaţi, şi că,-cu tot adaosul .
"la impozite, nevoile adevărate ale ţării au să fie în sufe„ vinţă. Cari ar fi din contra sacrificiile ce trebue să le facem”
"ca -să punem capăt, odată pentru totdeauna, neajunsurilor
“de

astăzi? Eu cred: că. sacrificiile. acestea

nu sunt enorme.

- acestuia are să; fie
“tatea împrumutului
“tate.

D-voastră,

la. o ;pârte
lăsînd.

Anui-

1.000.000 şi jumă-

moneda

divizionară,

-...

tre-

:.bue: să; transformați în -aur cel "puţin jumătatea
din moneda
"noastră de argint; această jumătate, dacă nu mă înşel, se urcă |

“la: vre-o '26-—27.000.000; căci, -pe cît mi-aduc

aminte, nu: -

'- "am bătut mai mult de cît 47-—48.000.000 monedă de ar-. :
gint

de cîte 5

lei; va să zică: jumătate-cer' să

se trans... .

forme; aresă fie o pagubă-de :200/0, sau 4.000.000, pină e
“la 4.000.000. şi. jumătate odată. pentru” totdeauna, plus.
1.000.000 şi. jumătate renta “anuală a împrumutului care-. -.
aveţi să-l faceţi D-voastră. In schimbul” acestui sacrificiu, pe . .
..
care nici: o cifră nu cred să-l poată răsturnă, D-voastră scăpați ţara aceasta de deficitul de 10 000.000, care are să . -

fie constant la 'noi în ţară, dacă .nu- veţi schimbă sistemul
D-voastră.

-Dacă n'am fi avut noi agiu, am fi avut noi deficit .
“anul -acesta? Eu susţin că nu;.fără să intru in exage- -»
“raţiuni, deşi unii au. zis 17— 18.000.000, eu nu cred deficitul real. mai mare de: 7—-8: milioane. Apoi e curios cum
că acest deficit coincidează tocmai cu cifra: de 8.000.000,.
care v-am 'supus-o aprecierei D-voastră. Aceasta însă, D.lor,

n'ar fi de ajuns,—şi “acum: vin

;
— dacă
--mentărei

noi nu

vom

la partea a doua a argu-

modifică statutele Băncei. dacă: -;-.

o a face operaţiuni.în detrimentul sconnu vom împiedica-de

tului

za

şi circulaţiunei, atunci recunosc

cu D-voastră,

cum-că.

»

.
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.
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în zadar am introduce;etalonul. de aur. Banca Naţională,în loc săfie o bancă de scont şi circulaţiune, în loc să fie
regulătoarea creditului public, al Statului.şi al particularilor,
“ea 'nu

e azi de. cît o bancă

ordinară-pusă

la serviciul şi la

discreţiunea Statului. . Băncii. Franţei, spre exemplu, nu-i e
perimis de a cumpără remiză în contul Statului, nu-i e per„mis. de a face comerţul; pe care-l face "banca aici. Banca.
noastră
„Bancă

e ca şi-un
să cer un

bancher

ordinar;

dacă

cek. asupra Parisului,

dă; a mers atit de departe:

m'aş duce azi la:

Banca

Naţională mi-l

în cît a executat

de bursă, —afirm 'că a fost vreme

chiar ordine

cînd Banca Naţională a

„făcut cumpărări şi vinzări la bursă.. Apoi - aceasta e meni„rea Băncei? De aceea, D-lor, eu cer, ca odată cu introdu- .
cerea etalonului de aur, să se modifice şi statutele Băncei,

„să se transforme în lege acele
cari au fost adoptate de banca

uzânţe prudente, serioase,
Franţei și cari au pus-o în

poziţiune, în vremuri foarte grele, de a scăpă creditul Sta„tului. În starea în care ne aflăm noi azi, vă afirm că Banca

„Naţionalăla vreme
Statului; din

contra,

de nevoi -nu va

puteă scăpă

va, acceleră. ruina lui.
Vă

creditul

afirm cum că

o. ţară străină, dacă ar voisă ne facă astăzi rău, să ne puie
în imposibilitate de a ne înarmă, n'ar aveă de cit să pro:
„voace pe pieţele Bucureştilor o cumpărare forţată de 10.000.000.
_aur, ca să vedeţi rostogolindu-se tot creditul nostru (aplauze). -

„_ “Atunci veţi alergă la cine, să vă apere? La Banca Naţională? Va fi coprinsă şi ea în ruina generală, deşteptată

de dinsa, şi în loc să vă fie 'în ajutor, are să vă tragă Şi
„ea în 'adinca prăpastie ce zilnic se măreşte.
„ Acestea sunt, D-lor, motivele cari ne fac pe noi
dea
“fiîn contra acestui proiect de lege. Vă zic-eam
adineaori
„cum că noi, ţară mică, în condiţiunile în cari ne aflăm. mai
mult de cit ori ce-altă ţară, trebue să avem ori ce nerv întins, trebue să facem cele mai mari. sforţări. ca să putem

întîmpină greutăţile cari se_pot ivi dintr'o zi într'alta şi cari
„pot fi cu atit.mai grave, :cu 'cit noi nu avem nici un
mijloc,
"mici de a prevede epoca lor, nici de ale împiedică. Pentru
-

7
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aceasta,
D-lor,, trebue
ca noi
să căutăm a avea tot utilaviul
.
,
i
.
di
nostru financiar în cea mai perfectă regulă. Noi nu avem
numai: trebuinţă de puști, de fortifica
Iortihcaţiuni, nu avem nevoie
„Se
i
iii

numai

de o instrucţiune luminată,. de şi acestea sunt condi.

ţiunile .primordiale

pentru -tăria

unei

ţări,

,
dar avem nevoie
şi . de 0 bună stare financiară,
bazată per esurse reale, pe oo

pres
3.

„circulațiune

bine. fondătă, ca întrun. moment

dat să. fim în.

stare, prin propriile noastre forţe, să ne .pregătim şi să pre'ntîmpinăm situaţiunile . cele. grele. Altfel, D-lor, vom fi puși

“la

discreţiunea

străinului.

cînd vor: vedeă că nu
de dinşii, altele vor: fi
: pentru ajutorul lor, de
alta de cit să egalizeze

Chiar

acei -cu cari vom

fî aliaţi, |

ne putem mișcă de cît subvenționaţi e
considerațiunile ce ne.:vor impune, . :
cît dacă am.-fi în stâre să nu le cerem
prin puterea: lor proporţiunea dintre

adversari şi noi (aplauze).
Neătirnarea politică e. strîns legata de neatirnarea eco nomică;

ca

să

avem

această

neatirnare

economică, trebue

ca: tot utilagiul nostru financiar să fie cel-mai

perfect.

Ei

„bine, cu sistemul care-l îmbrăţişaţi D-voastră, - în loc să regulaţi finanţele, le duceţi la ruină şi destrăbălare. .
„In această. privire experienţa anului ce expiră ne vine

în ajutor. Cind în anul trecut. vam atras atenţiunea asupra
resurselor

noastre,

nu 'vedeam

pe buzele tuturor D-voastră,

atit miniştrii cit şi deputaţi, de cît un zîmbet
dere

în cele-ce ziceam

eu,

şi un zîmbet

de

de

neîncre-

încredere. în

absolută bunătate: a sistemului D-voastră. Ei bine, cel puţin
întrun punct s'a schimbat situaţiunea de atunci pînă astăzi.

Chestiunea de a se şti dacă trebue noui impozite și:
noui resurse, a fost deslegată de fapte în favoarea ideilor mele și astăzi suntem, cu toate zimbirile de an, de. aceeaşi

Le întrebuinţati. pentru

sau

le întrebuinţaţi

care mergeţi?
urmă
trece

Nu

cum

întrebare:

a doua

acum

Vine

resurse?
„ţării,

E

,

"părere.

veţi

ca

să

întrebuinţaţi aceste

adevăratele
măriţi, încă

trebuinţe ale prăpastia. spre

face-o, tari de ştiinţa Dvoastră, veţi

cu sistemul D-voastră, dar. sunt convins că nu va.
anul, şi precum
aţi concedat partea: întiia, așa veţi

veni

și la' pârtea a doua,

şi veţi conveni

cu

noi, cum

că

singurul mijloc de a scăpă finanţele ţării noastre este de a
introduce

ganiză

etalonul

Banca

de

aur

Naţională.

și a-reformă statutele

Acestea sunt,

D-lor,

şi a reor-..

argunientele

cari ne fac pe noi să fim contra acestei legi.
Am

căutat ca totdeauna

să mă

feresc de ori şi ce vio-

Jenţe, să mă feresc de ori şi ce exagerări în cuvintele mele.
Vă rog însă, D-lor, să mă, credeţi; situaţiunea noastră este
una din

cele mai rele în care

„D-voastră - nu
Sur. de

un

veţi

lucru,

pune capăt
cum

se poate găsi o ţară. Şi dacă

acestei situaţiuni, vă

că: și guvernul

şi maioritatea

asiau să -

“.

“
-.

_

"cadă, şi au să cadă “nu ca un partid coristituțional, ce cade prin' jocul regulat- al -instituţiunilor

constituţionale, ci are să

"cadă câ un partid care, deși. avind încrederea nemeritată,
a: ţării, cade sub povara propriilor lui greşeli (aplauze).

-

". In urmă ieau cuvintul: deputaţii I. Cimpineanu, G. D. Palade, N.
Fleva, general Dim. Lecca, ministrul-președinte1. C. Brătianu și depu“taţii N. Pop, N. Ionescu, C. M. Ciocazan şi 1. Poenaru-Bordea. Proiectul

“ -se.adoptă cu 71 bile albe, 28 fiind negre.
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TRANSPORTURILE MILITARE DE LA 1878-1886. |.
Ședința

Camerei din

27 Martie

1886.

Deputatul 1. Lupulescu' citește raportul şi proiectul do lege 'relativ! .
la deschiderea, pe seama ministerului de războiu,a, unui credit extra= i,
_ ordinar de lei 4.700.000, necesar pentru plata, transportului de material .
'şi personal militar, efectuat pe iniile ferate române de. la î lanuarie* : ..
1878 şi pină la, 31 Martie 1886. Credilul urmă să, se acopere prinir'o
emisiune de rentă amor tizabilă de Sf Deputatul „N. Popp see pronunță
contra. proiectului de lege:

D. P.P. Carp. Dior deputaţi, cu aerul nevinovat şi |
N blind al unei rosiere- care vine şi cere premiul virtuţii, -vine
guvernul să ne ceară 4.700.000 lei. 'Mi veţi. permite să. .

. cercetez, puţin, dacă . aceste. 4 709.000. lei sunt sau
„mil: virtuţii,
-

nu pre-.
aa

Primul. fapt contrariu virtuții de care ne izbir este:
. lipsa de legitimare a acestei cheltueli, pentru că guvernul a fă-. - .

„cut-o cu: totul în afară de. prevederile legei de contabilitate.
De la primul pas deci n€ îndoim de nevinovăția acestui
„i proiect, din

„să

vină

mai

dosul

căruia, şi -din

tîrziu în. discuţiune,

=: legitimarea post factum
-

nevoi! imperioase

dosul

altui proiect

se ascunde

care are

altcevă

decit

a unei cheltueli dictate, . poate de"

ale “Statului, - deşi acele: cheltueli au

fost

E "făcute. fără încuviințarea | și făra votul prealabil al Camerei.
„In realitate acest proiect este menit a acoperi :nu transpor-:
“tul pe drumurile de fer, ci deficitele anilor -anteriori, defi_citele arătate de guvern ca neexistinde, bă arătate chiar, E

r

„sub. forma unor prisoase. budgetare.
“ Suma. aceasta de 4.700.000 a fost cheltuită de guvern,
însă în “scriptele. guvernului nu a fost trecută ca cheltueli,
ast-fel că. la saldul definitiv al situațiunei financiare se ară- -

tau veniturile” Statului cu 4. 700; 000 mai mari de cum erau LN
ÎN realitate.

a

.

ai
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Î
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proiect de lege s'a -

acest

se întîmplă. acumcu

.,

întîmplat şi cu monopolul tutunurilor. Şi acolo nu s'au trecut
.. la cheltueli toate sumele cheltuite, ast-fel că veniturile Sta. în 'realitate, și
“tului păreau cu 4.700.000 mai mari decît
găsiţi că defisă
aveți
dacă veţi aduna “aceste două sume,

_“citul anilor anteriori calculat de. D-voastre la suma de 000.
"5.000.000, este de peste 17.000.
.
a
este -că, de și venivirtuţii
contrariu
mai
şi
Un fapt
nu erau, ele au.
decit
mari
mai
arătat
“turile Statului s'au

fost cheltuite conform cu sumele fictive “arătate în scripte.
Dior, aceasta “nu se poate: explica alt-fel decit că
din casa Statului banii cari erau desD-voastre aţi cheltuit.
decit acele pentru cari îi ați cheltrebuințe
alte
pentru
- tinaţi
- uit;

s'ar numi

dacă

şi astă-zi,

„la visterie să verifice, cum se

ar merge.

ce

o „comisiune

face. pentru

casier,

fie-care

„dacă casa este conformă cu scriptele, are să să găsească. că

lipsesc în casa Statului 12.000.000. Ei bine, legea de față
precum şi:legea de 7.000.000 pentru regie, sunt menite a

Statului

umple acest gol şi a repune în' casa
tuiţi de D-voastre fără autorizare.
era

oare bine

fiind,

„Aşa

“un

am cheltuit cu trans-

proiect de lege nevinovat şi să zică:

„portul,pu

am

avut mijloace,- trebue

respectuos

nu era: mai
“mai corect,

să

Nu

le plătiţi!

era:

reprezentaţiunea.

pentru

și cerea

naţională, 'dacă guvernul venea

cu

aşa,

vină

să

guvernul

ca

banii “chel:

de la D-voastre un

-:bil de indemnitate?
Eu cred că ar fi tost mai corect, mai .
respectuos faţă cu reprezentațiunea națională, dacă guver-.

nul făcea astfel.

-

-

:

O persoană foarte însemnată şi foarte simpatică din
maioritate, pe care nu vreau s'o numesc, îmi spunea mai
deunăzi: Nu ştiţi să faceţi opoziţiune; dacă D-voastre aţi

fi fost la guvern şi aţi fi venit cu o âsemenea lege, aţi fi
văzut cum am fi ridicat țara de la un capăt la alt capât
al.
văzut atunci cu ce culori negre am fi arătat
noi, său,
cum aţi se fi gospod
ăreşte râu averea
Statului.

.

Voci: Cine este? Vrem să'l cunoaştem.
D. P. P. Carp: Este un om care iubeşte adevărul.

Acum, D.lor, pentru ce noi suntem mai blinzi în opo-.exageînCS
arunca
pentru ce, fâră. a ne
nea
: noastră?
ziţiu
.
.
Ă

rări aviolente,
noi nişte
ne mărginim
numai a critică. a arăta răul
"tără
întrebuinţă
superlative
- meridionale? Să -vă spui.
..

pentru

?

ce.

O voce: O ştim:

a.

.

a

|
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D; 'p. p. Car, Ba” n'o ştiţi încă. Nu. avem .
„un interes, şi nu numai noi, dar cred că şi ţara
solut nici un interes a 'se schimba guvernul de:
„cazuri: întiiu, cînd ţării i s'a urit cu un "guvern
7 „şi atunci find. -că ţara este suverană, e. frumoasă,

- „ care-femee

frumoasă

are

şi ea capriciile

absolut” nici.
nu.areabcit în două
oare-care, “și că fie.:

ei, şi chiar bun -*

„- dacă ar fi, poate: răsturnă guvernul ;- sau mai, văzut lucruri .

de astea. Al doilea: caz de răsturnare a unui guvern, este
cînd greşelile s'au îngrămădit într'atit, în cit nici chiar susţiitori cei mai convinşi, nu vroesc să zic cei mai interesaţi,
-nu mai cutează să'l susție.
d
aa
„=.
Pentru aceasta :cel: mai bun lucru este ca.să se con-.
“vingă ţara de acest lucru; şi ţara nu -se poate convinge

de. îndată

ce venim

cu

exagerări

ce -arâtăm 'că nu adevărul, ci poate

prea

violente;

de

îndată Si

ura, pasiunea, înteresul

„de partid. ne conduce. Cînd însă în mod “liniştit “ne: "oprim - ii
a fie-care greşală a: “guvernului, „o arătăm, o .dovedim, şi .
cînd acele greşeli se' înmulţesc şi se. îndesesc,atunci. eu. -

„sunt

convins,

că

ori

ve:

'vi. le daţi, ori cît-de

cît'de

mari

mare va

.vor fi laudele. zilnice

fi. norul

cădelniţele D-voastră, aveţi să cădeţi.

-

Si, de aceea, D-lor,
în prima linie . şi vă arăt

ce

de tămie ce ese din

-.. ..

i

cu liniştea cea “mai „perfectă vin
D-voastră greşala, fără speranţă...

că 'voiu fi.ascultat, căci. ştiu de mai 'nainte că o să votaţi.
legea ; în a doua linie să arăt țarii; cu speranţa că va veni
„o. vreme cînd ea singură va recunoaşte adevărurile ce le
arătăm.

Vin

să

vă arât, că guvernul liberal şi partidul li-.

beral au arătat prisoase cari în realitate nu existau; a.[ă- cut asupra acelor „prisoase, cheltueli pe cari nu. eră: în drept -:

“să le facă; şi acum, văzînd că în urma. acestei ilegale admi:. .
„„.. nistrări a averei Statului îi lipsesc în casa Statului 12.000.000,. .
vine” şi silit, constrîns de împrejurări, ne. arată astăzi un
adevăr,.pe
Eu

care trebuia să ni'l arate: ieri,

cred

că “trebue să .bine-cuvintăm

„situaţiunea "finanţelor

nu

împrejurarea, că

e tocmai prosperă, .căci dacă ar.

„fi continuat prosperitatea, eu sunt. convins că aceste două .
" proiecte. n'ar fi văzut încă lumina zilei, şi precum s'a as. .
cuns

în

toată. vremea

cînd

se

zicea că nu sunt

deficite, aşa -..

sar fi ascuns şi acuma, şi sar fi.ivit numai în ajunul că- î. -„'derei „guvernului, cînd căpatind convingerea că necesităţile
Îl obliga să se.=. retragă, s'ar fi zis că trebue să lichidaţi ges- ,

Sin
cheltuieli făcute fară

tiutca Ti şi: să: c&ară. legtimârea/ unor
“nici

un -soiu

de

legitimitate.

a

De aceea eu repet, că de şi voiu: -votă contra acestui -

_ proiect de lege, sunt convins că D-voastră o să votaţi pentru.

“ Nu am voit alta de cit să pun în. evidență adevărata na“tură” a acestui: proiect, de lege, să vă arăt, că .chiar sub re-

gimul “liberal: se pot. comite lucruri cari nici .regimului de
tristă memorie: 'nu "i trecea prin. minte că i's'ar puteă în- tîmpla în această ţară, şi! votul” D-voastră va dovedi încă
--" odată

mai

mult

adevarul, că

eticheta s'a

'schimbat,

dar că

lucrurile merg poate: mai. rău "de „cit în trecut, “În trecut
eră suficient. să fie cine-va boer, sau fiu de boer,: pentru
ca

să "i: fie totul

permis, săi . fe. toate

uşile deschise. Era

_aceea s'a terminat. .Boerii
— şi eu . bine-cuvintez pe aceiacari. au pricinuit căderea —au căzut, şi au venit ființele li- .
berale. Dar se întîmplă şi vu liberalii, ceea ce s'a intimplat
şi .cu

boerii ; dacă! boerii ajungeau

„permis, pentru

că erau

Ja: tot, dacă

boeri, -aşa şi astăzi

totul

le eră.

liberalii ajung. .. .

- la. tot, şi totul le e permis, pentru că sunt liberali (Aplauze).

:

Eră- firesc să fie 'aşa; de' la -un extrem, fatalmente - :: pendula” eră' să ajungă la celalt extrem, dar eu am con-!

_vingerea, cum că

precum

s'ă

închis

eră. „boerilor,

cari nu

"*.. aveau: simţul datoriei şi al „responsabilităţi, tot ast-lel se
va închide şi eră liberalilor, cari nu au siniţul- datoriei şi
"al răspunderei. (Aplauze).: Va veni o Vreme, pe care eu o
-aştept cu încredere, căci am încredere în viitorul țării mele, .

„cînd

eticheta nu' va “măi acoperi .toate poftele, fie. bune, fie

rele şi în care Rominii. se vor deprinde să judece lucrurile ŞI
oamenii nu după șcum se „dau, ci după ccum sunt în adevăr.
(Aplauze).
j

Mai vorbesc

în urmă

siliului I. C. Brătianu.

de

ata

utatul Em: Costinescu

ş

se adoptă cu 75 bile pe ei

le

con-

negre.

rr

„LEGEA COMUNALĂ.
| Şedinţa

Camerei

din 27 Noemarie

7886 -

) 5
7

__“ In şedinţa, dela 25 Noemyre 1886 se pune la. ordinea zilei desba-. .
terea. legii comunale, rămasă, din sesiunea trecută. După ceau luat -.
cuvintul deputaţii N. Fleva,-D. M. Ionescu și Generalul Radu Mihaiu,.
ministrul lucrărilor publice. desbaterile se amină pină la venirea Pri- mului mihistuu, care nu era de faţă. In urmă, raportorul, depulatul C.
Dimitrescu, citește două amendamente prezinlate de deputatul P. P:Carp
în numele minorităţii. Primul amendament se referă la, alegerile comunale : «Modificarea unei părţi din legea comunală acăulal să asigure
libertatea şi. nealirnatea votului. Ea nu a putul însă împiedică niște neo- :
rindueli, al căror caracter nu e mai puţin grev, pentru 'că n'a fost general,

şi trebue

să cercetăm, dacă. asprimea

de a le iîmpedică. Noi credem
nu

ar subordonă

legilor

este singurul

mijloc

interesele 'administraţilor,

ar

că un sistem mai

politicei de- parlid

toate

bun de' guvernare; ce.

veni mai mult în ajutorul liniştei şi al ordinei «de cit faplul dureros al :
unei represiuni violente». Al doilea. amendament este privitor la situaţiunea financiară: «Starea financiară va fi obiectul stăruiloarei noastre
ocupaţiuni. Buriă in sine, ea ar.putei fi lămurită şi asigurală, dacă rar.
fi fost zdruncinală
prin o politică financiară puţin prevăzătoare, ale cărei
:

efecte au fost
cu atit mai simţite, cu cit alterarea
resursele. şi :menintă creditul Satului». . - .

.

voită a valutei silește. A
i

In ce priveşte desbaterea asupra proiectului. legii comunale deputatul P. P. Carp spune: «Domnilor, modul în care sa prezintat legea co- ;

munală

înaintea

D-voastre

a fost o

încercare

care, după

rezultatul

ce

“a dat, nu mi se pare fericită. In loc să vie proiectul
dela guvern, sa
numit o-comisiune carea lucrat un ante-proiect ce a fost. amendat de :
guvern, şi pe lingă acest proiect a mai fost şi un altul, aatorit iniţiativei *
arlamentare,

în afară de

comisiunea

D-Voastre,

astfel

în cit a eşito--

“lucrare care nu poate să corespundă cu cerințele ţării şi în nici un caz
nu' corespunde. nici principiilor liberale, nici principiilor
: conservatoare
.
ale partidelor din această: țară, —.e o lucrare de pură, fantazie. Eu vaş..»
rugă,

D-lor, să retrimiteţi lucrarea aceasta la secţiuni, cu atit mai

mult,

'cu cit chiar partea aceea, a legii comunale, care a fost votată de D-Voastre,
„partea. privitoare la alegeri, prin experienţa făcută vine în sprijinul celor
zise de mine, că lucrarea a fost cam precipitată.. S'a făcut experienţa . *
şi's'a văzul; cum că dacă sar fi făcut legea electorală comunală cum
- este pentru Adunare, libertatea şi neatirnarea votului ar fi fost mult
mai garantate «de cit sunt astăzi. De aceea: vaș.rugă să vă uniţi cu.
* mine, ca să retrimitem aceste legi, fie la secţiuni, fie la comisiune, ca, .
“să se reia întreagă. lucrare în -cercetare și să vină cu un tot, cevă mai
erfect şi mai conform cu cerinţele unei bune legi comunale». Preşeintele Camerei,

generalul

D. Lecca,

P. Carp nu.-poatefi îndeplinită,

arată, că

de oarece

cererea

proiectul de

deputatului

P.

lege a;;fost luat -
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i
y

în considerare. “De aceeaș părere este şi. - deputatul. N. Constantinescu,
Se adoptă articolul 1. 2, 3 și 4. In ziua următoare iau cuvintul deputații
N. Fleva,Il. Rădulescu, 'B. Lascar,

“A,

Djuvara, Ministrul

„adoptă articolele
Cica cuvintul:

preşedinte

5—10. La

D. P. P. Carp:

N. Ionoscu,

Ion

N. Dimancea,

C. Brătianu

27 Noemvrie,

N. Voinov,

şi 1. Lupulescu şi se

continuindu- -se

votarea

legii,

D.lor deputaţi art. 13; alături cu art.

131 şi următoarele, este unul din articolele cele mai esenţiale ale acestei legi, şi trebue să ne întrebam, cînd dis.

„cutăm sarcinile comunei, înairite de toate: care este cercul
de acţiune al comunei? care esența comunei? şi numai aşă
vom puteă să ne -dăm seamă, dacă legea comunală, care
"se prezintă înaintea . D-voastră, şi-a îndeplenit menirea şi
este

o

adevărată

lege. comunală.

Eu

cutez

a

afirmă,

că

"această lege comunală este una din cele mai rele legi cari
s'au prezentat în Parlamentele romine, şi. dacă vom organiză noi comuna. ast-fel, cum vrea s'o organizeze legea de
faţă, nu vom aveă absolut nimic. Regret: din fundul inimei
această

stare de lucruri;

regret cu atît mai

mult,

cu cît o

asemenea stare de lucruri se prezintă sub regimul partidului liberal,. care, cel puţin în materie de legi comunale, ar .

„fi trebuit să pună lao parte preocupațianile” zilnice de. politică. - .
„_
“D-lor, ca să ne: dam seamă de ce este comuna şi de

Sarcinile cari i le impunem,

ca să ne dăm seamă de cercul”

ei de acţiune, trebue să
ne'dăm seamă înainte de toate
de menirea 'care o „are comuna în Stat, Asupra acestui
punct s'a scris mult şi bine, dar se vede.că la noi nu le-a
citit nimeni, căci dacă: s'ar fi citit şi Sar fi studiat cărţile

„unor, gînditori

ca Tocqueville,

Wilhelm

de Humboldt,

Vi-

-vien. şi alţii, pe cari îi indic. numai, căci nu vreau 'să trec
„ de - pedant în ochii D-voastră, de sigur că o asemenea

operă

nu ar fi fost posibilă în ţară la noi.

Criticînd

alături
aceea

cu

această nepricepere

mine

şi o

autoritate

a D-lui: Prim-ministru

"În primăvara

şi criticînd'o

care

însuşi.

trecută — se poate

nu

o veţi

amar, am

contestă,

-

constată. din

Ă

Mo-

nitor
— D. Prim-ministru a spus următoarele cuvinte: „V'am

lăsat să vă. gîndiţi, să discutaţi trei zile, ca. .să vedem

ce

iese din lucrarea D- -voastră, şi cu: părere de rău am con-.
statat că nu iese „absolut nimic, că n aţi „Produs. absolut

nimic,

Cred dar

că

în “ochii

d-voastră,

cînd „am “alături cu.

.
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mine

autoritatea

D-lui Brătianu, voiu

“această lege.
D-lor, comuna,

în

fi scuzat dacă osîndesc

ochii tutulor - oamenilor

practici

și

oamenilor de ştiinţă, este sîmburele întregului organism de
Stat, şi aceasta este atît de adevărat, în cît istoriceşte se
poate constată, că toate Statele, fie moderne, fie antice,
cînd s'au creat, s'au creat din o aglomerare de comune. şi

cînd prin legea firească a decadenţei s'au descompus,
descompus în comune separate,

s'au

Şi este firesc să fie aşă: pornind dela interese locale
restrînse, omul îşi lărgeşte şi cercul de acţiune şi orizontul

gindirei; cu desvoltarea culturei îşi aplică la interese mai
înalte, pe un cîmp mai larg, aptitudinilece le-a ciștigat
în mica sa sferă locală
Cind decadenţa îi 1ă cetățeanului puterea de a se ridică mai presus de interesele locale, a se gîndila interesele generale
ale

Statului,

atunci

revine

acolo

de

unde

a

pornit, la interesele restrinse ale comunei. De aci vedem
că comuna este celula în jurul căreia toate organizaţiunile

Statelor

moderne

fost mersul

s'au închegat.

istoric la

noi,

Nu voiu

fiind-că,

din

studia

care

nenorocire,

a

la noi

desvoltarea istorică a fost întreruptă pentru cauze cunoscute
de toţi, şi cind ne-am redeşteptat, ne-am apucat şiam luat .
legile din ţări străine cari nu aveau nici o relaţiune cu
starea noastră, şi nu am studiat măcar dacă chiar în ţările

acelea de' unde am luat legile, ele nu erau vătămătoare.
Să vedem, D-lor, cum s'au petrecut lucrurile în Franța
şi care a fost desvoltarea istorică acolo, căci de a:olo am
luat noi exemple, ca şi cum civilizaţiunea numai acolo ar
fi existat şi ca şi cum de aiurea n'am fi putut învăţă nimic.
Cînd s'a descompus. Statul roman, s'a întîmplat ceeace

ziceam

adineaori,

că

formațiunea

generală

desfăcut în organizaţiuni mici de comune,

de Stat s'a

şi atunci

eră fi-

resc să usurpe comuna toate atribuţiunile ce revin Statului.
Comuna aveă justiţia în mină, comuna aveă armată în
mînă, aşă încît comuna, pînă în secolul al 12-lea şi al 1-lea,
a avut totul în mină.

Pe urmă, cind s'au grupat

toate

elementele

în jurul

dinastiilor franceze, dela un extrem s'a mersla altul — şi
nu numai că comunele au pierdut exerciţiul drepturilor re-

galiene,

dar li s'a luat

neatîrnare,

9245

şi cea

de pe

încît încetul;
cu încetul

|

|

urmă

o comună

rămăşiţă de
a ajuns

|

să fie

27

— 418—

ceeace este la noi un -simplu agent administrativ (aplauze).
Atunci a venit revoluţiunea franceză. Cea dintii lege a fost:
“la

1793,

a doua lege. la

ultima. lege relativă
1833

sau

la

1803:

la comune

1834.

a treia

la :1808,

a fost mi

se

şi în fine :

pare

sau

la

.

Dar toate aceste legi sau resimţit de luptele anterioare, şi în loc să se distingă bine ce revine Statului şi ce
comunei, s'a făcut un amestec periculos și sa -creat o
-

comună care este totodată o instanţă administrativă ce deservă interesele 'puterei centrale şi o instanță comunală.

„Că

în asemenea

lesne

de înţeles,

condițiuni Statul absoarbe totul, este foarte
şi de aceea

astăzi

încă Franţa este lipsită

de libertăţile locale, precum şi noi,. cari :.am imitat legil:
franceze, suntem lipsiţi de libertăţi locale. Puteţi să vă ziceţi partid liberal oricît veţi voi; faptul însă este constant,
„că în zece ani, de cînd -sunteţi la putere, n'aţi făcut absolut nimic pentru libertăţile locale (aplauze). Vor mai veni
şi alte ocaziuni în cari vă .voiu puteă dovedi că nici în
alte priviri n'aţi corespuns la datoriile unui partid liberal;
şi o depilng

nu numai.ca .cetăţean,

dar şi ca conservator.

Credeţi D-voastră că nd conservatorii nu avem nevoie
- de: un partid liberal? Credeţi oare că nu trebue fie-cărui
„partido contra-cumpănă care să oprească o leacă pe partidul guvernant

dela acel absolutism care nu mai bagă nimic

în seamă şi care avind aerul: de-a
IW025 non

cuval praetor,

ne

zice

aplică maxima:
numai:

guvernăm, ce voiţi mai mult? (aplauze).
Aceasta nu e destul şi doresc,
rezultatele, şi: cum voiţi să ne dăm

tatele?In modul

suntem

de 4

liberali

şi

D.lor, să ştiu cari sunt
seama cari sunt rezul-

următor: pe tărîmul de principii, pe tărîmul

intelectual, ne întrebăm cari sunt legile ce ne
Pe tărîmul aplicaţiunei ne întrebăm, ce ati făcut
principiile liberale să devie un adevăr, iar nu
în această ţară? Şi cînd pe tărimul principiilor

prezentaţi ?
pentru ca
o etichetă
vedem că

legile ce ne prezentaţi nu sunt nişte legi liberale, şi cînd
pe tărimul aplicațiunei constatăm că .n'aţi făcut nimica ca
să prinză rădăcini în această ţară ideile liberale, încît astăzi
liberal şi... nu găsesc substantivul, deşi lucrul există, ce
ar desemnă
D.

pe un om ce

se

crede

AV. Zonescu.' Guvernamental,

„___D. P. P..Carp. Vă mulțumesc,
siunea este justă (ilaritate, aplauze),

sigur de impunitate...
|

D-le Ionescu, .exprecăci astăzi liberal şi
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guvernamental

e unul

şi acelaş lucru (ilaritate,

Dar să revenim

la comună.

Ziceam,

aplauze),

D.lor, că

aţi fă-

cut aceeaşi greşală ca şi Frariţa; şi greşala aceasta 'este cu
atit mai

simțită la noi, cu cît la noi

nici

cultura

nu'

este

aşă de mare ca acolo, nici mijloacele materiale — şi poate
că de acolo provine lipsa de neatirnare—
nu sînt aşă de
mari 'ca acolo; şi cu toate acestea, avind, aceste trei lipsuri,

D-voastră

aţi

impus

comunei

aceleaşi

sarcini

cari

le

le are în Franţa. Aşi fi înţeles încă dacă aţi fi făcut o
distincţiune şi să ziceţi, precum o cerem noi:. facem o dis:
tincţiune “şi zicem că comuna rurală nu este aşă de bo.
gată ca în Franţa, ca să-i impunem aceleaşi greutăţi, însă
comuna urbană poate să o facă, şi atunci legea D-voastră
ar fi trebuit să facă o distincțiune între comuna rurală şi
comuna urbană. Aceasta. n'aţi făcut-o. Comuna rurală la
Dumneavoastră

comuna

este

o

instanţă

administrativă

şi politică, şi

urbană este iarăşi o instanță administrativă şi po-

litică, și cînd vă ziceă

D. Prim- ministru eri: “dar,

D-lor, eu

sunt de vină dacă comunele au delapidat mijlocele lor?
vă răspund, D-le Prim-ministru: 'da | D-voastră sunteți de
„vină,

şi fără

Ştiţi pentru

seama

pentru

ce

ce sunteţi vinovaţi?

să vă. daţi

Pentru

că comunele

sunteți

sunt instanţe politice, şi pentru serviciile
aduc,

li se

vinovați.

la noi

politice cari vi le

iartă ori şi ce abuz.

D. Dr. Râmmnrceanu. Cînd eraţi la putere D-voastră,
județul Ilfov plăteă cu budgetul anului curent cheltuielile
anului trecut (sgomot).
D.

WPrcepreședinte.

Va

D. P. P. Carp. Rău
rupător.

Eu singur

rog nu

întrerupeţi

se adresează

recunosc

greşeli

pe

orator.

la mine D. între-

partidului

conservator

(aplauze) şi fiind-că le am recunoscut, de

aceea

zece

urmare,

nu. tre-

întreruperi, căci dacă

greșeli

ani la regenerarea

bue a se adresă mie

lui (aplauze).

aceste

Prin

lucrez de |

"au fost, avem meritul de a le fi recunoscut. Dar partidul
conservator aveă nevoe de a se reface îri opoziție, şi, ca
iubitor de ţară și om onest, am încercat această reformă.

Este drept că pînă acum un an nu am
lucrării noastre ; din contra suntem huliţi

»-

din stînga, ast-fel

încît am

cules roadele
din dreapta și

ajuns a crede că în ţara: aceasta

„toţi au caracter afară de Petre Carp (intreruperi).
Mă ertaţi; la o întrerupere a trebuit să răspund cu o
- altă întrerupere,

+

—
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D. R. Stanzanu, Eşti un egoist inteligent (intreruperi).
D. P. P.

Carp.

D-le

Stanian, am

un avantagiu asupra

unora cari sunt egoişti fâră să fie inteligenţi (aplauze, -ila-

ritate). :

|

Dar

e

să revenim

:

la cestiune.

”

|

* „Ziceam că. fără să ştiţi, sunteţi
: răspunzători; dar nu
vă fac numai răspunzători de abuzurile primarilor celor răi,
vă fac răspunzători şi de neputihţa primarilor celor buni,
cari au căutatîn mod onest şi în mod sincer să administreze şi interesele comunale; cu toate acestea nu au făcut
nimic, căci cerinţele Statului, faţă cu comuna, sunt aşă de

mari, încît absorb
D-lor,

din

să vă

care

veţi

întreaga ei activitate.

citesc

vedeă

din

e Roua

asupra comunelor rurale şi urbane.
1. Legea comunală din anul
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79;
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III,

46,
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|
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şi 53

|
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art. 6, 25,

71,

74,

108, 109,

|

35,

77, 78

110,

din această lege,
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art. 36, 38, 50, 42 (vezi şi modificarea tăcută prin legea
promulgată la 25 Fevruarie 1881) şi art. 86, 87, 88, 89
(fiind membru al consiliului comunal).
i
3. Legea

1, 17
49
„100,

18

51»

poliţiei

26,

54,

106.

4. Legea

55,

gată

62,

-

Titlul VI,

71»

30,

rurale

din 25

31, 33,
63,

Decemvrie

35, 41,

65,

66,

76,

art,

59,

62,

5. Legea judecătoriilor comunale
la 9 Martie 1879.
|
Art. 1, 2, 6, 1t, 21,
32, 23,
2

6. Codul civil:

lit. VIII,

art.

„6

5

|

„30,

Procedura penală:

20,

99,

|
65,

|
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475» 597. 595; 598, 599, 657, 687...
8.
13, 16, 19,

g2,:

şi de ocoale promul-

“Titlul 2, despre actele stării civile.
7. Procedura civilă, art. 74, 75, 412,

14 şi

89,

|
63,

73.

Art.

77,

o

electorală:
lit. VII,

art.

44, 45, 47, 48,

68,

Pe

1868,

100,

32

|
417,

31

.

469, 472,

.
107,

108,

109,

|
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IO,

III,

113,

164,

168, (vezi

legea

judecătoriilor

ocoale) 267, 584, 585, 589, 590, 591.

9. Codul silvic promulgat la 1 Decemvrie

de

1871:

Art. 33, 34, 36, 41.

|

10.. Legea pentru facerea şi 'executarea hotărniciilor :

Art. 8.
11- Legea

drumurilor

promulgată la :30 Martie

1868:

Art. 31, 32, 33, 43, şi

Legea pentru modificarea legei drumurilor promulgată

-la 4 Tulie 1881:
Art. 5 şi 6.
__12. Legea sanitară

din

8 Iulie

1874:

Art. 3, 15, L10, 123, 132, 134, 136, 139 din care
“afara de această lege următoarele regulamente şi instrucţiuni. Vezi şi circulara domeniilor Statului cu No. 16.782
_ din Septemvrie 1882
20 August 1882.

şi jurnalul

a) Regulamentul

de miniştrii din

serviciului sanitar de judeţe, jurnalul

consiliului de miniştrii
6) Regulamentul
Noemvrie

consiliului

din 26
pentru

August 1874. Art. 46, 49.
verificarea morţilor, la: 14

1866.

Me

c) Regulamentul
cretat la 5 Maiu

pentru ' vaccinare

1875.

Art.

11,

12,

şi revaccinare
13,

14,

de-

16, 17,26.

4) Regulamental pentru industriile insalubre, decretat
la

1875, Maiu 3. Art. 11.
c) Regulamentul pentru

neşti,

decretat

f)
rilie

la

1876,

Regulamentul
1868:

Art.

lunie

transportul
16: Art.

cadavrelor

1,5,

etc.

pentru zalhanale, decretat la 18 Ap-

26.

g£) Legea pentru înmormintare, promulgată la 18 Martie

1864:

Art.

1 şi 6.

- 13. Legea
la 27

Maiu

pentru poliţia sanitară veterinară, decretată

1882:

Art. 26, 27, 29, 35: 38, 51, 56, 58, 76, 81.
rită,

ome-

a) Instrucţiunile pentru ferirea vitelor de
nefrită, publicată în 29 lunie 1875.

14. Legea
1882 :
Art.

gastro ente-

tocmelelor agricole, promulgată la 13 Maiu

4, 5, 12, 13, 15; 20, 24, 25, 27, 30.

15 Legea pentru statistică, din 1 Decemvrie 1871.
Art, 12, 22, (vezi regulamentul ei).
16. Legea şi în special regulamentul casei creditelor

agricole,

decretat la 21

22 Octomvrie
Art.

70,

Octomvrie

1881

şi

promulgată

1881:
71,

la

-

72,

75-

17. Legea' rechiziţiunilor din 24 Aprilie 1597 şi re:
gulamentul ei.
Art. 12 impune obligaţiunea anuală; celelalte articole
10,: 12, 18, 36, etc., cînd este loc a se aplică legea
aceasta.
18. Legea de recrutare din 5. Martie 1876:
Art. 6, 7, 14, 15,.30, 54, 89. Prin art. 65 din legea
pentru

puterea

armatei,

se îndatoreşte

consiliul

comunal

a

fixă. locurile. de pază în comună ce trebue să facă milițienii.
19. Legea pentru constatarea şi perceperile contribuțiunilor, promulgată la ro. Martie 1882:

Art. 2, 34, 37.
20. “Legea

Art.

promulgată

la 1 Aprilie

|

1873:

7, 14.

„21. Legea pentru aşezarea şi administrarea. impozitu„lui asupra. băuturilor spirtoase, promulgată. la 14 Fevruarie
1882:
Art.

rr,

al.

22. Legea

2,

28.

pr -

|

licenţelor

de expropriere publică.

23. Legea pentru străini.
Şi încă nu sunt toate. Vedeţi D-voastră ce cereţi dela
comună? Şi cînd ne întrebăm, întiiu dacă un primar sătean
are cunoştinţele necesare ca să aplice toate aceste legi. pe

cari sunt sigur că nici. unul
citit

în întregul lor:

cînd

mină tot ca pînă acum,

din

văd

Domniile-Voastre

că

ajungem

stăruiți

la

ca

lucrul

concluziunea

nu le-a
să

ră-

că voiţi

să perpetuaţi o stare de lucruri imposibilă. „Că aceasta
o
vroiţi, reese din art. 13, unde nu înțeleg ce ați mai înșirat
aliniile a. 6. c. d... şi nu aţi început cu “litera g unde se

zice:

«comuna

va

impune prin legi».

subveni

la

toate

sarcinile

ce i

se

vor

Avînd în vedere toate aceste lucruri, noi am cerut să
se deosebească comuna urbană de comuna rurală;
am cerut ca această din urmă să nu mai fie de fel
o instanţi
administrativă politică, ci o instanţă pur comunală
cu atri-

buţiuni

pur comunale.

săracii comunei
O voce: Veniţi

Şi cari sunt atribuţiunile

pur comu-

Neil DSeTiea, drumul, poliţia, locală
tot
la enumeraţiunea. din

proiect.
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-

a

D. P. P. Carp. Mă iertaţi, nu viu de loc la enumeraţiunea proiectului, căci cerem “suprimarea aliniatului dela

adică.

astăzi,

ce sunt

litera. g.. Alt-fel' primarii vor rămiînea

agenţii sub-perfecţilor. Să vă dau un exemplu — un exemplu
|
|
personal.
om

foarte ambițios;

ce

se

amestecă

aleg,

am

lăsat-o

„Ştiţi că. sunt un

voit să fiu

am

primar la mine în sat, şi cînd am exprimat această dorinţă,
— care
m'am pomenit întro bună dimineață cu sub-prefectul
pace;
în
lăsă
de alt-fel are totdeauna bunul tact da a mă
vine la mine, zicîndu-mi: D-le Carp, nu poţi să te alegi.
cercetat de

N'am
sau

nu

mă

să

pot

dacă

în cestiunea

întrebat

l-am

încurcată;

însă, de ce nu pot să mă aleg, şi mia răspuns: Cum pot
eu, D-le Carp, să vă dau D-voastră ordine? Ce reiese
de aci? Că sub-prefectul priveşte pe primar ca un impiegat subaltern al său, căruia îi dă ordine în privința tre-

burilor: administrative, nepreocupindu-se de loc dacă interesele comunei sunt satisfăcute sau ba. Şi în privinţa aceasta
fac apel la Dumneavoastră toţi; lăsaţi preocupările politice
de o parte, şi dacă se va ridică un singur glas, care să
spună

că există

cum

comună

cum trebue să existe,

rurală,

atunci eu mă pun jos şi nu mai spun nimic.
De aceea, D-lor, fiind-că în 'baza sa esenţială art. 13
nimic în această ţară alt de cit ceea-ce există
creează
nu
şi azi, şi pentru ca ceea-ce există azi e cu totul contrariu
unei bune Grganizaţiuni comunale ast fel cum o înţelege

ştiinţa, şi cum trebue s'o înţeleagă şi practica de toate
zilele; pentru aceasta suntem contra acestei legi, şi, fără
'a propune amendamente, noi vom votă contra acestui arpe

Dacă

ticol.

celalt

D-voastră vaţi
ba,

aceasta vom

pe

tărim,

încercat

la

vedea-o

art.

adineaori,

atins

l-am

care

să faceţi

o

operă

131

şi

liberală,

132.

sau

singur

Un

|
lucru însă sunt obligat să-l ating de pe acum.
E oare idee liberală, ideea de descentralizare? Eu

cred că da, şi dacă ideea de descentralizare- trebue _realizată-undevă, e tocmaiîn materie comunală, și ştiţi pentru

Pentru

ce?
și

de

a

că Statul

centraliză

tendință să nu

în genere are tendinţe dea absorbi

tot,

şi

se realizeze,

dacă

D-voastră

n'aveţi de cîtsă

voiţi

ca

acea

creaţi cercuri

mici, în cari cetăţeanul să-și poată desvolta. activitatea ui
şi în cari să poată să înveţe cum să administreze omul
şi pe sine şi interesele altora; altfel Dumneavoastră

—

ajungeţi
la o centralizare
aveţi nici eră liberală, nici

biurocratică, şi mă

tem

de
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atît
eră

de tare,în cît nu mai
conservatoare. ci: o eră

legi făcute de biurocraţi pentru

biurocraţi.
Mai
pineanu,

vorbesc în urmă
V. Lascar,

deputaţii D.. M. Ionescu, N. Ionescu,[. Cim-

N. Fleva şi Primul-ministru Ion C. Brătianu

se votează pină lă articolul

93 inclusiv,

Proiectul

"DISCUTIA ADRESEI
Şedinţa

Camerei din 29 Noemurie 1886

La ordinea zilei este discuţiunea
răspuns la discursul Tronului, la care
ministrul

pe paragrafe a proiectului de
iau parte deputaţiiN. Fleva,

cultelor şi instrucţiunei publice D. Sturdza, ministrul'de externe

M. Pherikyde şi deputatul;

D. P. P. Carp: D-le preşedinte, aşi voi întiiu să .elucidez, faţă cu biuroul, o cestiune, .nevoinda surprinde buna
credință

nici

a Camerei nici a

biuroului..
Eu: m'am

înscris

într'adevăr la paragraful 3, însă sunt totdeodată şi reprezintantul minorităţii în comisiune, astfel încît întreb pe
biurou, dacă aşi putea să discut în acelaş timp ambele amendamente, pentru ca să nu fac două discuţiuni în loc de una.
D. Vice-preşedinte: D-voastră reprezentaţi opiniunea
minorităţii, prin urmare puteţi vorbi ca membru al .opini:
unei

minorităţii.

D. Al. Giuvara: Rămînind
'celalalt să se discute deosebit.
D. Vice-preşedinte:

D. P. P. Carp:
asupra

primului

tiunea

financiară

Da,

D-lor

amendament,

bine înțeles ca paragraful
da.

.

deputaţi,

voiu

fi foarte

şi cuvîntarea meaîn

scurt

privinţa.

stării financiare nu va fi decit o mică amplificare a acestui
amendament. Pentru ce'mi mărginesc desvoltările, o înţelegeţi foarte bine, căci cu ocaziunea budgetului putem vorbi
mai pe larg şi cu date mai certe. Amendamentul prezintat
“de minoritate trebue însă să fie prezintat aci, căci el înfăţişează întreaga atitudine a minorităţii faţă cu administraa acestei țări de

vreo trei ani încoace,

Noi

credem că resursele partidului conservator au fost îndestulătoare .pentru a satisface trebuinţele ţării pînă acum ; credem
însă mai departe, că ele nu mai sunt suficiente. N'am văzut

—
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însă din partea guvernului nici un studiu prealabil ce ar
pregăti mijloacele nouilor trebuințe. De aceea ne-am înscris
contra neprevederei guvernului, de aceea am spus-o de mai
înainte că era deficitelor, pe care domniile lor o credeau
închisă, eră să reînceapă: şi am afirmat-o: că dacă nu vor
crea resurse, au să redeschidă şi era împrumuturilor, ast-

fel că şi deficite şi împrumuturi vor fi rezultatul gerărei
d-voastre. Aceasta eră să fie în orice caz rezultatul neprevederilor

"noi

d-voastră.

şi prin

Situaţiunea

alterarea

valutei,

punderea d-voastră,
pretinde

însă

a fost

agravată

pe care noi o punem

în răs-

iar nu în răspunderea Europei,

cum o

majoritatea.

Cu

toată.

criza europeană,

că n'am fi avut nevoie -de agiu, dacă politica
fost alta

decit-acea

după

care

a fost,

şi dacă

Banca

eu susțin

Băncei ar fi
ar fi fost

fondată. pe alte principii decît acele pe care aţi întemeiat-o,
Alterarea, valutei trebuia să tragă după sine şi o criză financiară, şi din ziua dintiiv am spus-o în Cameră, sunt acum:
doui ani.. Atunci d. Cimpineanu, cu bunăvoința care îl caracteriză,

s'a

ridicat

şi a zis:

d-le

-Carp,

în interesul

cui

vii.

D-ta şi faci o descriere atit de neagră despre viitorul nostru
financiar ? Insinuaţiunea era uşor de înțeles:.eu făceam acea
descriere sau în interesul agiotagiului sau în interesul inimicilor ţării, Ei | astăzi acuzaţiunea aceea a fost răzbunată de
însuși. guvernul, căci astăzi guvernul singur vine prin Mesagiu
şi recunoaşte, că dacă finanțele noastre nu sunt perfecte, nu
sunt lămurite; nu sunt stabilite, aceasta provine din agiu,
Precum eu însă nu acuz pe guvern că face această
declaraţiune. în interesul altora decîtîn interesul ţării, cer dela
D-voastră să recunoaşteţi astăzi că ceea ce am vorbit.sunt
acum doui ani—am vorbit în interesul ţării, iar nu în inte-

resul altcuiva (aplauze). . :
- Fiindcă

discutăm

însă

Aa

amîndouă

a

amendamentele,

îmi

permit acum să trec şi la al doilea amendament, care, pe
lîngă cele intîmplate cu ocazia alegerilor comunale, mai
relevează şi o rea nărăvire a. partidului dela putere..de a
subordona intereselor de partid toate interesele administra-

ţilor. Această rea nărăvire se traduce prin.o omnipotenţă
absolută cu toate relele sale consecinţe.
Ştiu că vine o vreme în care omnipotența aduce la

cădere pe cel ce o întrebuinţează, dar e trist de. a gîndi,
că relele consecinţe câd nu numai asupra celui vinovat, dar

ȘI asupra

ţării,

care

nu

este

vinovată

(aplauze).
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In mod

general

d. Maiorescu

a căutat să ne arate cu

elocinţă şi cu “talent oratoric— iar nu retoric, d-le ministru;
al cultelor, — oarecari semne distinse ale acestei omnipotenţe.

Ce s'a răspuns la aceasta

S'a contestat oare

de pe banca

vre-un cuvint din cele

ministeriala?.

zise de d. Ma-

iorescu ? Dacă credeţi că a fost neexact, eră.de

datoria

să probaţi neexactitatea, şi eră de datoria d-voastră ca
tărîmul

ideilor să probaţi că sunteţi liberali.

d-v.

pe

Nu. aţi făcut-o.,

In loc de aceasta, ce. aţi făcut? Une charge ă fond din.
partea d-lui ministru al cultelor în contra opoziţiunei în ge.
nere,

şi a junimiştilor în special.

— Acum,

pe tărimul persoanelor. şi nu discutăm

dacă

naşte întrebarea : Cînd luptăm unii în contra
poziţiunea de. judecători sau adversari? Cred
ziţiunea de adversari?

Alţii ne judecă,
ministerială ; precum

ne punem.

principiile şi.:ideile,
altora, avem
că avem po:.

d-le Ministru al cultelor, iar nu banca
în

ultima instanță

nu

opoziţiunea

vă

va judeca, dar alții ; şi nu numâi vă va judeca, dar sunt
convins” că vă va osîndi (aplauze).
Sunt dar în drept de a.vă recuza ca judecători şi dea
respinge acuzaţiunile ce ne aruncă d. Sturdza cu.o desinvoltură cam prea cavalieră şi.bună pentru un tînăr ca d. Lascar.

D. Lascar vine şi'şi varsă focul cu sau fără cuvint: pre-.
rogativa vîrstei, noi toţi am trecut pe acolo ;. dar asemenea
procedeuri nu se. potrivesc . nici cu virsta, nici cu posiţiunea
d-lui Ministru al cultelor.
D. Ministru al cultelor nu acuză numai, el dă Şi sfaturi ;
sfaturile chiar. între amici de multe ori nu se asciiltă; intre
adversari

însă, sfaturile

au aerul

de lecţiuni ;.şi

eu

primesc

lecţiuni dela ori-cine, cu condiţiunea însă de a. vedea dacă
acele lecţiuni sunt bune sau nu.
=
Ne zicea d. ministru de culte că de la d-lui să luăm
exemplu cum. să facem opoziţiune, şi cînd vom învăţa dela
d-lor, atunci vom merită să le ocupâm locul.

Să vedem dacă prima lecţiune trebue s'o urmăm.
Cînd eră d. ministru în opoziţiune — nu ştiu ce făcea
d-sa,

căci

nu

voiesc

a face

personalităţi, dar

ştiu

că opozi-

ţiunea eră antidinastică. — Ei bine, în această privință nu
primim Jecţiuni (aplauze). Opoziţiunea de pe atunci n'a gindit
că mai poate lupta pe tărîmul legal, şi a eşit din Cameră.
ca să transporte lupta aiurea. Ei, nici această lecţiune nu.
o putem primi. N'am eşit din Cameră, şi |n'am. pus. lupta
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decit pe tărîmul
acelei

atitudini

legal, şi dacă credeţi D-voastre că în urma
v'a

dat

ţara

majoritatea,

cînd

v'a:

aleş

la

Senat, atunci năpăstuiţi ţara, câci ea n'a putut.să fie nici
antidinastică, nici să iasă din legalitate, şi dovadă e că
îndată ce aţi 'venitla putere, a trebuit să urmaţi impulsiunile ţării şi vaţi făcut dinastici (aplauze).
|
Un'alt sfat ne mai dă d. Ministru al cultelor: să ne
închinăm înaintea omaipotenţei d-lui Brătianu. Ne zice : un
om care a fâcut atitea lucruri, care s'a luptat toată viața
lui, care a obţinut rezultate atît de eminente pentru ţară,
care a făcut războiul, care a fâcut regalitatea, care a creeat.
Rominia, are dreptul la obedienţa tăcută a întregei ţări. Nu
ştiu

pînă la ce

punct

teoria

aceasta

e exactă;

în genere

ţările n'au nevoie şi nici nu trebue să fie recunoscătoare
unui om. Un oma putut să facă mari servici ţării sale:
nu şi-a îndeplinit decit datoria ; şi cînd ţara vede că i-a dat
tot ce îi putea da, îi zice: lasă pe alţii să 'şi jertfească puterile în serviciul meu. Nu vorbesc în cazul de faţă ; o zic
în genere. Aceasta e teoria.

Dacă ne vom

oamenilor

vedea

celor

mari, veţi

admit că aşa e, şi

recunosc

că d.

unde

pune pe tărimul

ajungem.

Brătianu

Dar să

e cel mai

ca-

(aplauze). Dar . pentru aceasta oare trebue să recunoştem
că toate de dinsul au fost făcute: neatirnarea, regatul,

crearea Romîniei moderne?

După noi, toate acestea au fost

făcute de doui oameni şi numai o singură parte de d. Brătianu;

doui oameni,

din care unul e cheia de

boltă şi :celălalt te-

melia suveranităţii naţionale ; acești doi se numesc: unul
Regele Carol şi al douilea dorobanţul romin ! (aplauze).
D. Brătianu singur a recunoscut în Cameră, şi AMonz-

forul e de faţă, că a trecut Dunărea
tea şi fără învoirea

ei prealabilă. Cine

sub

Brătianu

ce îndemn

asemenea
ţii,

d.

a avut

fapt, fără să ceară sprijinul

acela poate să ştie

mai bine

fără să ştie majoritaştie cu ce ajutor

curagiul

de

şi învoirea

cui incumbă

a

face

şi
un

majorită:

şi răspunderea

şi meritul întreprinderei. Cine ştie cu ce tact politic, ce
energie morală (şi curagiul fizic e un ce mai des, dar
energia morală e un ce. mai rar), cine ştie, zic, cu ce energie

morală s'a luptat Regele, ca Rominia să poată lua locul ei
în acest războiu, cum merita să ia, faţă cu pretenţiunile alia-

ir

pabil, recunosc că e. cel mai drept, recunosc că e cel mai
delicat dintre d-voastră (aplauze) Aceasta o recunosc tot:
deauna, mai ales atunci cînd el lipseşte din mijlocul D-voastră
!
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ţilor, acela
revin

ştie că cea

numai

Lui,

mai mai mare

şi cind

vorbesc

parte

permiteţi

îi

|

|

sincerile mele omagii (aplauze).
Dorobanţul | Imi

din merite îi

astăzi de Coroană, îi aduc

să vorbesc

de

un incident

de la Plevna. Cînd batalionul de vinători atacase reduta
Griviţa, în cite-va minute perduse aproape trei sferturi din
efectivul său şi a trebuit să se retragă. În dosul batalioanelor de vînători erau regimentul al 14-lea şi al 16-lea, şi
cînd s'au întors vinătorii sfârimaţi şi înspăimîntaţi, se striga:

Turcii vin! şi nămolul de vinători cari veneau înâpoi au tras
un moment după ei şi regimentele care îi susțineau. În vremea

aceea

Turcii

regimentelor.
fără
toane

devin

contra

lor se lăţeşte,

exemplul

focuri;

focurile

de plu-

linia mişcătoare

a inami-

devin focuri de plutoane,

izolate

focurile

și. înaintaseră

unul sau doi din dorobanţi se întorc

izolat

încep

şi

ordin

eşiseră din redută

Deodată

salve de batalioane,

cului se transformă în un zid de trupuri moarte
Turcii învinşi intră dorobanţii în redută (aplauze). ..
Pe

cind acestea

nu se ştiau şi pe

cînd

se

și cu

raportase

la 'cuartierul general că atacul a fost respins, în cartea măreaţă a eroismului rcmin obscurul dorcbanţ înscrisese cu
sîngele lui o novă pagină, şi mai glorioasă decît acelea din
|
Me
trecut (aplauze).
că -dorobanţul

Şi pentru

creat el această situa-

ne-a

ţiune, voiţi d-voastră să profite acei cure n'au nici un merit?
Vă asigur că nu pentru cumularzi a murit dorobanţul la
Plevna

(aplauze).

|

asigur, că sîngele acela generos nu are să facă sa.
plante parazite. Din jertfele făcute acolo au să

Va
crească

iasă, sper, oameni
al multora

mai tare decit acela

de un temperament

dinşii şi numai

cari vor să tragă pentru

dînşii foloasele sacrificiilor ţării” (aplauze).
De

aceea, d-lor,

pe Rege

pentru

îi revendicăm

şi pe dorobanţ

pentru noi toţi, nu numai pentru Stinga şi nu numai pentru
Dreapta, căci şi Stînga şi Dreapta sunt prea mici pentru
o haină atit de glorioasă. Pe Rege şi pe dorobanț îi reţara ; ai noştri sunt şii vom

_vendică
De

aceia,

nici

în. această

-

păstra.

privinţă,

vedeţi,

îi

că sfaturile

date de d. ministru al instrucţiunei publice nu se potrivesc,.Şi cînd. ne cereţi să ne închinăm omnipotenţei, refuzăm

această

împedică . însă

închinare ;

refuzul

omnipotenţa

de a

nostru

exista,

obedienţă nu

de

şi

mărturisirea
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d-lui Sturdza ar fi de ajuns:ca s'o probeze.

Nu vreau însă

ale omnipotenţei. -Să -nu luăm exemple de la noi, să luăm
cazul cel mai ilustru din istorie, care a servit de prototip
la toate: să studiem 'metoda -lui Cezar. Gindiţi că ela
răsturnat ruagiul libertăţilor romane ? Nu, eră prea inteligent pentru aceasta. Edilii, pretorii, censorii, consulii, comiţii,
tribunii,. toate rămaseră în picioare, dar numai în mod
aparent ; căci exerciţiul adevărat al puterei nu'l avea Cezar,
ci libertinii lui.
|
i
D. general D Lecca. Noroc ca noi suntem bătrini
(aplauze, ilaritate).
D. P. P. Carp: Sub scutul acestor forme exterioare,
cari rămîneau întregi, erau o sumă de indivizi cari aceia

PR

să mă servesc de mărturisirile adversarului, vreau să vă
arăt cari sunt semnele distinctive şi cari sunt relele efecte

aveau încrederea şi urechia lui Cezar, cari concentraseră în
miinele lor 'toată puterea, şi aceasta se ştia aşa de bine în
public, încît cetăţeni se închinau ca mai înainte cu respect

suli, ci la cutare sau la cutare libertin. Ei bine, noi susţinem
că aşa cam se face și la noi; şi cînd se întreba d. Maio-

rescu eri: bine, pentru ce ese cutare sau cutare ministru,
pentru ce nu ne daţi seama de ce a eșit și de ce a intrat?

intrebarea

are

un! răspuns

uşor:

a eşit

şi a intrat pentru

că așa o cer formele exterioare, Dar precum nu reprezinta

nimic cînd a intrat,

mai

aşa nu

reprezintă

nimic cînd

responsabilitate, nici aparentă, nici reală.
Ei bine, unde ne duce un asemenea

la un ce fatal, ne

duce la o stare de

sistem?

instrumentelor sale (aplauze).
El se încearcă
ochi

cu

că sunt

el zice:.'mi-e

vezi uimit că nu face

forţe

de instrumente,
lui instrumentul

să reziste și nu poate. Cind vorbeşti

dinsul,

petrece. Şi cînd
bine

Ne duce

lucruri periculoasă,

în care acela care a voit să se servească
și numai de instrumente, devine la rîndul
patru

ese.

Realitatea puterii stă aiurea, şi aceasta este cu atit
periculos, cu cît acolo nu este. înconjurată de nici o

cari

sunt

mai

în -

scîrbă

de

ceea

ce se

nimic,

înţelegi

foarte

superioare

decît

intenţiu-

nile care le-a avut și pe care le-ar putea avea. Ca o asemenea stare de lucruri duce direct la corupţiune, or-care
ar fi puterea aparentă cu care vă făliţi astăzi; că
o asemeneă stare de lucruri trebue să ducă la o cădere fatală.

_

la consuli; dar cînd 'aveau o afacere se duceau nu la con-
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şi cutez a zice dezastroasă şi pentru partidul liberal şi
pentru ţară, aceasta este atit de logic, încît nu trebue mare

prevedere pentru ca s'o spunem. Cit însă mai'stă încă, vă
cer să respectaţi nu libertăţile politice, dar cel puţin libertăţile civile, şi acestea

nu

se pot

respecta

pe

cită vreme

justiţia va fi mînuită cum o minuiţi astăzi. Un primar ameninţă pe un judecător, că dacă nu va vota pentru el, are să
fie

destituit;

această

ameninţare la

putut fi considerată decît ca o vană
destituirea acelui judecător apare
după aceasta, atunci fanfaronada
faptul acesta ne deschide vederea
spective.

:

prima

vedere

n'ar

fi

fanfaronadă ; cînd însă
în /Mozztor cite-va zile
devine un ce serios şi
asupra unor negre per-

.

!

Eil că în asemenea condițiuni se poate întimpla ce.
s'a întîmplat la Botoşani, că în asemenea stare de lucruri
se poate întîmpla ca cetăţeni disperaţi să vină să strige în
gura mare: jos cu hoţii dela primărie ! aceasta nu mă miră. .
Acolo vă duce omnipotenţa, şi propriile d-voastră greşeli
vă împing de a nu mai putea guverna: decit cu soldatul şi
cu procurorul (desaprobări). Nu cred, nu cred că trebue să
fac asemănări nenorocite ; cred însă că răul a ajuns la aşa
stare, îucît a venit momentul ca cu toţii să'l oprim. Şi dacă
credeţi că tăcerea aparentă a ţării este o încurajare pentru
D-voastră, nu uitaţi exemplele din alte ţări, unde poporul a
tăcut şi a tăcut, pînă cînd tăcerea lui a isbucnit în zbuciu-.
mări

violente

cari au zdruncinat şi

compromis

Pentru

aceste

motive,

d-lor,

noi

exis-

chiar

tenţa acelor State (aplauze).

|
am

prezentat

amen-

damentul nostru şi cred că am zis destul pentru motivarea
lui. Nu sper că dorinţele noastre vor fi ascultate ; terminînd
însă mai am o dorinţă de exprimat, pe care cred că puteţi
so îndepliniţi, adică: miniștrii, cînd ne râspund, să ne răspunda ca d. Ferechide, iar nu ca d. Sturdza (aplauze). .
Mai
Stoicescu,

iau cuvintul
ministrul

deputaţii C.

de justiţie, Eug.

D. Dimitrescu şi

A. Stotojan,

Stătescu, Al. Djuvara,

C.I.

V. Epurescu

şi C. Dissescu. Amendamentul propus de deputatul P. P. Carp se respinge.

PREGĂTIRI MILITARE
Şedinţa

Camerei

de la 5 Februarie

1887.
a

-

-

In şedinţa Camerei din 5 Februarie 1887 deputatul N. R. Locusteanu citeşte următorul proiect de lege, venit din iniţiativa, parlamentară și
semnat de un număr de peste 80 deputaţi:
:
«Art. I. Se deschide guvernului un credit de 30.000.000 lei pentru
complectarea armamentului și apărarea neutralității țării.
Art. II,. Acest credit se va acoperi conform trebuinţelor prin împrumuturi publice, în forma pe care guvernul o va găsi cea mai ne-

merită faţă cu împrejurările».

.

-

”

„Se admite urgenţa și raportorul comitetului de delegaţi ai secţiu-.
nilor, deputatul Emil Costinescu şi-după dînsul Ministrul-președinte lon
C. Brătianu, justifică creditul.de care ţara are nevoie. Deputatul N. Ionescu

cere

o motivare
a creditului,

căci de altfel s'ar da un

vot de blam

ministrului de războiu, cum că armata n'ar fi pregătită pentru orice
eventualitate. Deputatul General Dim. Lecca este pentru votarea creditului şi cere închiderea discuţiunei. Mai iau cuvintul deputaţii M. Ko- gălniceanu şi C. M. Ciocazan. Proiectul de lege este luat în considerare
cu 99 voturi, 22 fiind contra (deputaţii A. C. Brăiloiu, T. Cămăraşescu,
Gr. Cozadini, G. Demetrescu, N..Fleva, 1. lanov, D. Laurian, C. Lecca, |.
Marghiloman, Al. Marghiloman, I.:Negruzzi, T. Nica, N. Nicorescu, I.
Oroveanu, G. Palade, Î. Rădulescu, N. Teodoru, D. Tzanu, A. Varlam,

N. Voinov, A. Djuvara, P. P. Carp) şi 2 abţineri (deputaţii M. KogălniDa
ceanu și C. Mihăilescu). La articotul-1“iea cuvintul:

D. P. P. Carp. Dilor deputaţi, se deschide guvernului, ministerului de războiu, un credit de 30.000.000 pentru
complectarea armamentului şi pentru apărarea neutralității.
La prima vedere ar fi straniu ca cine-va să vie să se
“înscrie în contra acestui articol; fiind însă că noi am votat
ţiacu ocaziunea discuţiunei
în contra lui, să ne permiteda,
_articolului, motivele care am fi trebuit să le dăm în dis|
N
cuţiunea generală, dacă nu se închidea.
D-lor, D. Prim-ministru zicea adineauri, cum că eră
“decis să ia iniţiativa acestui proiect de lege şi că a fost
fericit cînd a văzut

că l-a prevenit

Camera şi cînd

a văzut

că iniţiativa; parlamentară sa substituit acţiunei guvernului.

,

5

28

7

0
Noi , din

asemenea
ţiunii

contra,

ne-am

întristat cînd

materie se substitue

guvernului,

face să votăm

şi aceasta

contra

iniţiativa

a fost una

acestui

proiect

D-lor, voiu lăsa la o parte
„de D.

Ciocazan, căci

am văzut: că

parlamentară
din

cauzele

în

ac-

care ne

de lege.

apelul la entuziasm. făcut

sentimentele

au -rolul

lor aiurea,

iar

nu aci; aci'nu trebue să predomine sentimentele; aci trebue
sînge rece, trebue raționament.
|
Faţă cu împrejurările care se pregătesc, ce cere țara
înainte de. toaţe ? Cere ea numai avint entuziast al unui
număr de votanţi? Nu, ea cere înainte de toate ca, în mij-.
locul furtunei, să fie o mînă puternică care ţine cirma, şi

aceea îi dă mai mult simţimiîntul siguranţei decit entuziasmul a citor-va inimi foarte respectabile, dar prea juvenile.
Ei, cînd intervertiţi roluiile, cînd înlocuiţi iniţiativa guver.
nului prin iniţiativa "parlamentară, cînd nu voiţi să luaţi
răspunderea. unei acţiuni, atunci naşte în inima. tutulor sentimentul de neincredere în forţele celor cari conduc afacerile
statului. Intervertirea aceasta de roluri maiare şi un alt neajuns.
Cind se.cere un credit de 30.000.000, voiţi să discutăm noi .
cu iniţiativa, parlamentară? Dar,'voiţi D. voastră să introduceţi "în România, sistemul: cum că politica externă se conduce

"de fuctuaţiunile unor opiniuni
D-voastre

să lăsaţi

politice schimbătoare?. Voiţi

afacerile şi viitorul

acestei. țări la voia

întâmplării ? Voiţi D-voastre cu aşa numite emoţiuni populare să conduceţi destinele acestei țări şi politica exterioară?
“ Dacă

aceasta

voiţi, rău

faceţi, şi cum zice

romînul:

dacă

a eşit . din capul, D.voastre, rău cap ați avut; dacă v'a sfă."tuit cineva, rău v'a sfătuit, (Aplauze pe banca opoziţiunii). Cum

voiţi D-voastre să discutăm. noi? Vine din iniţiativa parlamenatară D. Rusu Locusteanu şi cere 30.000.000 pentru apărarea
neutralității acestai ţări, şi apoi vine D. „ Costinescu, raportorul,
Și vă roagă prin râport să votaţi acest credit. Dar cestiunea
aceasta oare este o cestiune .care se: hotărăşte prin iniţiativa

parlamentară? Este 'D. Prim- ministru sigur, că * neutralitatea
votată astăzi de D-voastre este un: ce posibil? Şi dacă ar:
„fi unii dintre noi de o părere contrarie, cu cine au să dis- -

“cute? Cu D. Rusu
Evident

că nu.

Locusteanu: sau cu D. Emil

Eu unul

Costinescu?

vă: mărturisesc, după părerea mea,

că neutralitatea nu este posibilă și nici. nu 0' doresc.
DD.

D.

M. Kogălniceanu.

P.

P. Carp.

Cer

cuvântul.

Ca să dovedesc: însă ceea ce susţin,

|

—
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|

.
să intru.
în :cari nu vreau.
.
cînd
grea este discuţiunea

ar trebui să intru în amănunte,
Am voit numai să arăt;cît de

se prezintă din iniţiativa parlamentară, iar nu din iniţiativa
"> guvernului, care are; cirma în mînă și care, trebue să ne
|
E
conducă. vasul Statului.
că
regret
să
face
mă
care,
cuvînt
„Dar mai am şi alt
re
parlamenta
iniţiativei
D.voastră aţi apucat această cale a
pentrua propune acest. proiect. de lege. Cind proiectul
vine din iniţiativa parlamentară, cînd faceţi apel la înfrăţirea tuturor partidelor, cînd ziceţi că numai infrăţirea tuturor partidelor
poate să pună pe Romini în stare de a trece prin grelele împre-

nu pot discuta aceasta -cu ma-

jurări cari se pregătesc,-eu

joritatea, fiindcă majoritatea în totdeauna are părerea, legitimă
altmintrelea,

de

că ea reprezintă ţara, fără a se mai întreba,

dacă o reprezintă şi astăzi într'un mod perfect, cum crede
că a reprezentat-o
Cu'guvernul

„.

eri. (Aplause
însă

pot

minorităţei).

din partea

altfel. Aşi

să discut

putea

să îu-

_ treb pe miniştrii: sunteţi. convinşi că unitatea care o cereţi
„azi în Parlament,

“unitate există şi în ţară?
i

__;

acea

convinşi-că

da-o, sunteţi

dacă:am

A
că D-voastre

aceasta o zic pentru

|
plin-

cunoaşteţi

gerile din ţara.şi cred că ar fi periculos de a intra într'o
„acţiune

serioasă,

plingeri..
.

Dacă
„atunci ar
trebue să
fel decît

fără a căuta dea se. da satisfacţiune acelor

am fi siguri că am merge numai din isbinziîn isbinzi,
fi indiferent dacă ţara este mulţumită sau au; dar
admitem şi ipoteza aceea, că poate să fie şi alt|
numai izbînda.

că

De 'aceea, D lor, vedeţi

pot discuta,

dacă proiectul

sunt cestiuni, cari

;să

discut

toate

atunci, aşi. fi

aceste cestiuni, pentrucă aveam a face

„cu 'responsabilitatea lui..
Dar

nu se

vine din iniţiativa parlamentară.

Dacă el ar'fi venit din inițiativă guvernului,
„putu

Aa

a,

|

.

mai sunt şi alte puncte de-vedere;

dacă

proiectul.

venea. din iniţiativa guvernului, guvernul era dator. să

ne

- dea oarecari lămuriri, nu indiscrete, dar tecnice, asupra ce-i
rinţelor armatei, asupră stării în care se află ea.
aceasta?
-D.. general “Dim. Decca. Patriotic ar fi
- D. B.P. Carp.
vă, dovedesc aceasta,

Foarte patriotic, D-le “general, şi să
pentrucă am o experiență făcută, şi

să vă spun ce experientă:

de

cinci

în comi-.
ani de zile!
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” siunea budgetară” mă lupt cu D. "Ministru-de r&zboiu' ca să
„dea: satisfacere adevăratelor nevoi ale, armatei, şi pentru.
" vanitatea .de a stabili un

echilibru,

care în realitate. nu la

stabilit, n'am putut reuşi. D.voastre de 'cinci ani de zile
m'aţi tăcut nimic pentru armată din ceea ce trebuia să faceţi.
Acest trecut al experienței mele' faţă cu D-nii miniştri de
războiu

cari s'au

succedat,

îmi arată

ceea ce ne cereţi D-voastre

este

că nu știu dacă

astăzi

suficient. -

|

"0 voce. Votaţi mai. mult.
D. B.P. Carp. Nu cer nici să votaţi mai mule,
nici:să
:

votaţi

mai

puţin,

şi nu cer

nici

entuziasm

;

nu. cer
vă

cer

un lucru: vă cer o cunoştinţă exactă a Iuerului şi votul
D-voastră să fie rezultatul acestor studii, iar nu rezultatul.
". unei hotăriri ori a unui simţiment de altfel foarte nobil, dar care
"nu

este în realitatea lucrului şi care nu dovedește alta decit că

nu ştiţi nici unde mergeţi, nici unde aveţi să ajungeţi:

Acest

“studiu, D-lor, nu s'a făcut, şi tocmai din cauza că a venit din ini-

țiativa parlamentară nu s'a făcut; "guvernul s 'a dat cu totul la o
parte şi fără să spuie absolut nimica, - nici. cari sunt cerinţele armatei,

nici care

este nevoia reală a acestei trebuinţi,

vine şi se uneşte cu proiectul. D-voastră şi în 12 ceasuri,
fără un studiu prealabil, cere. 30.000.000 pentru complectarea ' armamentului
care

în realitate

motivul

care

ţării, pentru

o cred

ne:a făcut

apărarea

imposibilă.
pe

noi

să

unei

neutralităţi -

Aceasta

a fost,

D-lor,

votăm

contra

acestui

„credit. Noi credem că acest lucru trebue tratat ceva. mai
serios, trebue tratat 'dintr'un punct de” vedere al unei răs„punderi ce trebue să o aibă guvernul, noi credem că guvernul ar fi.trebuit să ia iniţiativa ' acestui „credit, şi după

ce studiam împreună: cu D. Ministru de războiu ceea ce tre„bue, vă asigur că nu Sar fi. găsit nici unul din noi care
să nu voteze. (Murmure). Nu protestaţi, D-lor. Inaintea
deschiderei şedintei m'a întrebat cineva: dar dacă vine guvernul din. iniţiativa lui, veţi vota? Am zis: da! Apoi îmi-a
răspuns îndărăt că nu vine; şi atunci i-am zis: Dar de ce

nu 'vine? Am cerut noi guvernului
Aţi văzut din partea
cuta

lucruri

cari

ar

noastră
compromite

o

să nu vie.

tendinţă :măcar
oarecari

Pentru. ce?
de a dis-

negociaţiuni

pen-

dinte, cari ar compromite situaţiunea. ţării faţă cu alte puteri?
„Eu cred 'că nu. Apoi pentru ce nu a venit? Dacă voia, să
fie: unanimitate,
-nu -trebuia alta! decit o schimbare de formă.:
Ei, dar să vă spun eu pentru ce n'a venit guvernul

491
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+
A

"cu această propunere : pentru: că- este o tendinţă: deplo-:
rabilă, de a nu lua răspunderea. (aplause din partea opoziţiuniă) şi de a se pune în dosul altor răspunderi. Amintesc .
un: cuvint just al D-lui președinte Lecca: Sunt răspunderi- neresponsabile. (Aplause din partea opoziţiunii).
|
"Ei bine, tocmai de asemenea responsabilităţi fugim.
Noi voim ca fiecare să aibă curagiul opiniunilor sale”
şi. ale faptelor 'sale,“pe cari să le spue şi să-le apere în
faţa ţării.

Acestea sunt motivele cari ne-au făcut de a vota în:
„contra acestui proiect de lege. (Aplause din partea opoziţiunii.
|
|
In urmă au mai luat cuvintul deputaţi M. Kogălniceanu, N. Nico- |
rescu şi Ministrul preşedinte Ion C. Brătianu. Proiectul de lege se vo" tează cu 99 bile albe,

îÎ1 fiind negre.

BUDGETUL PE 1887-1888
Şedinţa Camerei

din 10 Martie

7887.

|

La ordinea zilei este discuţiunea, budgetului.

: D.B..P,

Carp: «Am

credința - că protectul de budget,

astfel cum am onoaresă otil fropun, ține pe depiin seamă
de: mevozie Statului». ”
de: puterile tesaurului public şi :

Acestea sunt cuvintele ce servă de concluziune raportului
general al D-lui Costinescu. Voiu cercetă deci pînăla ce

punct' afirmările D-lui raportor sunt întemeiate, şi pe lingă
aceasta, imi veţi permite să studiăm împreună şi, o altă.
chestie care este deasemenea corolariul concluziunilor la cari a .
ajuns D. raportor, Voiu vorbi deci şi de creditul public
despre

care este indicat să vorbim

se discută

atunci cînd

budgetul general. Pe urmă, lărgind cercul investigaţiunilor
mele, voiu'căută să văd prin. ce legitimeazâ. guvernul ac-

tual deținerea puterii, prin ce progres în gerarea afacerilor;
„prin ce principii şi prin ce idei probează el că merită să

|
a
conducă această ţară.
situa.
privirea
în
nuinai
nu
. Acest 'studiu îl voiu face
ţiunei guvernului faţă cu ţara, adică în privirea forţei sale
constituţionale, dar îl voiu face în privirea situaţiunii sale .
sale
“faţă cu propria sa conştiinţă, adică în privirea forţei
morale

(aplauze din partea

minorităţii). -

va să

zică aceasta?

Aa

. Proiectul budgetului ţine pe deplin seama de puterile

" tesaurului

public.

Ce

Va

să zică cum

sunt”
că evaluările sunt absolut exacte, și va să zică că ele
|
a . imposabilă a țării?
în raport-cu putere
A
e budgetul actual, fără a discută
priveşt
cît
Eu, întru

-:

a
nici una din cifrele puse înainte de D, raportor, eu. cutez
a zice, că budgetul nu ţine pe deplin seamă de puterile
tesaurului public, “pentru că a umflat într'un mod simţitor

„evaluările

şi veniturile,

fără

ca

port cu elasticitate impozitelor.
Proba

acea

evaluare

să

fie în ra-

-

acestei afirmaţiuni nu se

poate

da astăzi, pentru

că proba este un ce experimental care nu se va dă de cît
atunci cînd se va aplică acest budget..
Este

însă un

„Toţi aceia cari
şi mine,

fapt care pe

că în afară

mine.
mă

erau în comisiunea
de

nelinişteşte.

budgetară ştiu, ca

cheltueli. extraordinare, despre car

voiu vorbi mai pe urmă; eră un gol de aproape un milion

și jumătate în budgetul veniturilor, astfel că nu rămineă
mai nimica pentru sumele alocate la creditele suplimentare
şi extraordinare.

Se

ştie

asemenea

că. trebue

înscrisă

în

budgeto sumă de 1.500.000 de lei anuitatea celor 30.000.000
votate de D.v. şi numite de noi milioanele entuziasmului.

» Se. mâi ştie-.că D. Ministru de războiu vine cu un „budget
"de. 3. şi jumătate milioane, ceea:ce constitue la cheltueli un

spor. de aproape 7.000.000.

o

i

-

Se ştie asemenea că față cu acest spor neprevăzut în.
budpetul primitiv, evaluarea veniturilor, cum a fost stabilită
de către guvern, nu eră suficientă pentru echilibrarea budgetului, necum pentru acoperirea nouilor cheltueli, a căror
“trebuință s'a dovedit de la Fevruarie încoace.
|
„ Atunci ce s'a ivit? S'a ivit întîiu imposibilitatea de a
creea

astăzi

De a
evident că
voit să'se
un -deficit,

şi imediat noui

resurse.

N

i

:

fost imposibil sau nu, aceasta n'o ştiu ; dar.este
guvernul şi maioritatea au dat îndărăt' şi nu .au
familiarizeze cu ideia că astăzi ne aflăm faţă cu
şi că trebue să creăm noui resurse ca să aco-.

perim acest deficit. Şi nevoind să se familiarizeze cu aceast
ă
ideie, s'au familiarizat cu alta mai practică, dar şi mai
peri.

culoasă, adică cu ideia de a ignoră deficitul, a ignoră
chel. tuelile suplimentare şi extraordinare. “Totuşi nici aceast
ă |
ignorare nu eră suficientă, şi în 24 de ore ne-am trezit că

s'a mai adăugat ici -colea 'cîte o.sumă, dincolo
s'a găsit că
evaluările au fost prea jos; ' eram prea _iricoşi, prea con.
ştiinţioşi. Ia să. vedem, trăşind budgetele cari s'au
dovedit
„de
astă-dată

elastice, n'am

puteă

să acoperim golul?

a

. .
„_
Aşă sa facut; şi într'o bună dimineaţă ne-am trezit
că deficit nu mai există; că resursele ordinare ale Statu--

—

hi —

lui sunt pe deplin suficiente: ca să acopere cheleuelile 'or_dinare.
Acest procedeu mă . indrzvește pe mine: să
maţiunea D-lui raportor, că ar
ținut seama

zic, că: afir:
de puterile

tesaurului public, este sugerată, şi eu unul : cel
“Trec la. nevoile

Statului,

şi vom

vedeă

dacă a doua

| afirmăţiune. a. D-lui raportor, cum că 'budgetul
-de

nevoile Statului,

chipuiţi-vă;
am

puţin enu

s'o. primesc. .

făcut

-D-lor,
imputări

este -mai

exactă

ţine: seamă

de cit cea. dintiiu; In-

că” nevoile. Statului
— şi: nici. odată .nu-i
din

aceasta
— nevoile

Statului ne-au ob:

„ligat pe .noi să ne împrumutăm cu :400: imilioane, aproape,
căci

la această

cifră se :urcă

emisiunea

de

rentă, din

-.

pot

care

o parte. e realizată dejă, şi o'parte are să: se realizeze
conform cu legile votate de Parlament. 'Luaţi: această sumă .
„de: 400 milioane; puneţi-o în față cu un. budget de abia
140 milioane venit, şi comparaţi această. situaţiune cu aceea:
a Franţei şi veţi vedeă-.că 'în proporţiune. cu budgetul
francez un imprumut de -400 milioane, care sumă e de trei ori 'mai mare de cît budgetul nostru, ar reprezintă un îm-.
prumut de 9 miliarde.“ Inchipuiţi- vă

D-voastră. că ar

veni

. Franţa şi ar:'zice: ia.să emitem 9:miliarde rentă pentru
nevoile Statului. Credeţi oare. că nu sar ridica vre-o voce,
plăcută ori neplăcută,: care să .zică: nouă miliarde? Bine,
dar oare ru ar fi bine să. studiem nevoile Statului îni mod
sistematic, ca să nu facem erori în cheltuiala. celor 9 mi:
liarde? Dacă avem să le cheltuim, să ştim că au. să se
împartă în mod egal: pentru toate trebuinţele Statului, şi .. -

pentru toate părţile administraţiunei, noastre. Cred câ aşă
s'ar fi făcut.
La noi,:nu; după capriţiul zilei, după interesul „mo:
“mentan, după nevoi. Ne trebue un palat de : industrie,
—

nevoie

a Statului — rentă!

Ne

trebue transport

de mi-

litari cu drumul .de fier — nevoie a Statului— rentă! Ne
trebue cutare ori cutare lucru, după cum! în fie-care zi
simţim nevoe, rentă;

dim la raportul
să. ajungem cu
sursele Statului
NI adevăratele lui

fără

studiu

sistematic,fără

să

ne gin-

firesc dintre trebuinţă şi. putinţă. Unde o
acest sistem? O să ajungem acolo, 'că ren'au să: mai fie suficiente pentru a acoperi
.
nevoi.

: D-lor, să vă':dau: un exemplu, ca să ilustrez înaintea
Domnielorvoastre -cum. această lipsă de sistem, în studiul ne-

"—

449

—

a

3

voilor Statului ne duce de multe ori la „cheltueli exagerate.
De mulţi ani lupt eu în sînul comisiunei budgetare contra

administraţiunei ministerului de războiu ; de mulţi ani le spun:

mod

nu. căutaţi

sistematic,

cheltuiţi în

er:,lnu
de -războiu
la minist

D-lor,

D-voastră,

an să faceţi acele

ca în fie-care

necesare

cheltueli cari sunt

pentru

a puteă: pune

armata

noastră, într'un. moment dat, în poziţiune de a corespunde .
misiunei sale; Şi le ziceam, precum şi în Cameră de multe

ori am spus, că noi suntem datori.cu atit mai mult s'o facem,.cu cît nu avem nici o înrîurire asupra politicei externe.
Nu putem nici precipită, nici opri evenimentele, Prin urmare suntem în faţa unui Stat -mare in displăcută pozitiune
de

căci
gata, a
a: fi totdeaun

dinşii, cind

ca

nu putem

nu

suntem încă gata, să împiedicăm evenimentele, ori cel puţin
“să le amînăm. In: loc de aceasta, pentru satisfacerea vani„toasăde a arătă. budgetul nostru
“An fe:care an cheltuieli: suficiente;

echilibrat, nu. sau făcut
şi care a fost rezultatul?

Rezultatul a fost că în astă primăvară, cînd, după a expresiune a primului-ministru, norii . erau - amenințatori, sa vă:
zut că administraţiunea ministerului „de războiu, în condiţiunile

nu

actuale,

poate

în
să intre

campanie,

și atunci s'a

"cerut acel credit de 30.000.000 'pentru. cheltueli
dinare,

cari

în

realitate

nu

de
făceau

cît: să

extra-or-

acopere

acele '

goluri cari ar fi trebuit să fie umplute în fie-care an, dacă”
s'ar

fi facut
. cheltuelile: necesare;. şi dacă

nu. mă

credeţi,

- cer să numiţi o anchetă,să mă puneţi faţă cu generalii
- armatei, şi veţi vedeă cît de mari sunt golurile.
“ Ast-fel. dar, D.lor, fiind situaţiunea, vă întreb: Datu-

|

v'aţi seama îndestul de nevoile Statului?

.
Eu cred că nu. Şi să nu uitaţi, că în privinţa: arma:
tei sunt lucruri pe “cari banii numai nu le pot face. Aţi
văzut D-lor, cum că în armata germană — şi cred că nu
zic nimic -rău în contra armatei noastre dacă spun că e
inferioară armatei germane—aţi văzut că în ceea-ce.pri:
“veşte armata germană, atit de superioară armatei noastre,

.

cîte. opinteli nu a făcut guvernul german ca să obţie la
Me
e
timp mijloacele necesare armatei. - Giîndiţi D-v. că aceasta a; facut-o guvernul german
pentru că se temea că poate nu o să aibă la un moment.

dat

banii

necesari?

a

de a o crede, Guvenul german. a fă„Ar fi copilăros
cut aceasta pentru că ştiă că organizmul unei armate nu
x

„se face! numai cu bani dintr'o zi pe alta, şi numai atunci
cînda, venit momentul. pericolului: armata e un corp organic care-şi are legile 'ei fireşti, în care, ceea ce vrei sa:
- măreşti, ceea ce vrei să desvolţi, trebue să-i dai și timpul
necesar ca să crească împreună cu toate părţile acestui. orga-"

nism viu, şi de. aceea vam zis: nu cumvă credeţi Dv.
că dacă în :momentul pericolului -se votează cu entuziasm
50, 60 şi poate şi. 100 milioane, prin faptul acesta că aveți
bani, nu cumvă credeţi că o să aveţi. îndată şi armată?
” (aplauze; din minoritate). De aceea, D-lor, puteţi vedeă. din acest exemplu ce vi'l.dau, cum că n'aţi ţinut seamă îndestul

de

cum

nevoile Statului şi nici azi nu ţineţi seamă. Şi după:

mulţi ani am luptat în comisiunea budgetară,

fel viu

şi azi înaintea

D-voastră ca să- vă

tot ast-

atrag atenţiunea

asupra acestui fapt.
. RA
II
e
D. Ministru. de războiu ne spuneă în comisiunea budgetară: «Dacă vreţi ca armata noastră să-fie pusă în'po" ziţiune de a-şi menţine tradiţiunile 'ei, D-voastră trebue
—şi justifică
să-mi daţi un spor la. cheltueli de 3.500.000»

aceasta .D. Ministru

ştiu dacă o.

„tare — nu
ast-fel

că

de

comisiunea

războiu înaintea comisiunei budge-

va

face şi

budgetară -a

D-voastra —

înaintea

votat. acest

Ia
ă
cheltueli.
Cînd a venit însă întrebarea dacă se

spor.

de .

a
echilibrează sau.

nu. budgetul, deoată nu s'a mai ştiut ce a devenit D. Mi
nistru de războiu,nu s'a mai ştiut ce au devenit acele:

3.500.000,

ce au devenit

războiu,

"rent:să

şi mi-ar fi indiferentce a devenit

ştiu

ce

minoritate).

au

dar

cele. 3.500.000,

devenit

nevoile

nu

armatei

a

ministrul de
mi-e

indife-

(aplauze

din

A

Ori D.. Ministru de războiu, cerind cele. 3.500.000, nu
a făcut de cît un act de fanfaronadă, şi daca aşi crede

aceasta aşi-spune-o ; ori el este organul: nevoilor armatei
e
A
şi atunci trebue să-i le dăm.
nu e serios modul
Puteţi să n'o faceţi, dar credeţi-mă
E
acesta de procedare. raportor

"D.

ne zice că ţine seamă de nevoile Statului;

eu contestez in mod absolut: afirmaţiunile D-sale. Să vă
dau o altă probă. Imprumutul de 30.000.000 a fost votat
şi vă mărturisesc că -dacă ar fi fost numai. un împrumut
-cerut ad-hoc pentru un pericol, eu nu ași aveă nimic de
»

|

pp
zis. Eu cred însă. că. acesta ni' e un imprumut cerut ad-hoc.
faţă cu un.pericol. Sa
ae
"In cazul. acesta, fiind-că norul ameninţător. pînă mai
alaltăieri
are
“că

cheltuiala

aerul astăzi de

a se împrăştiă, am

aceasta:e zadarnică

cută. .Din nendrocire

eu

cred

şi

că nu: mai

că nu

puteă

zice

trebue

fă:

e aşă, şi 'atunci cînd

s'a votat acest credit, unul din motive a fost, că D-voastră
voiţi prin. acest credit .să; faceţi cheltuelile. necesate, pentru

“punerea în stare

normală 'a armatei

partea minorităţii)...

noastre (aplauze! din

a

a

)4

“Şi -de aceea v!arn zis, că în: asemenea materie. nu vo:;
tez atunci cînd lucrurile vin din - iniţiativa. parlanientară, şi:

aş votă cînd ar veni. din iniţiativa guvernului, pentru. că.
cu guvernul pot discuta asemenea cestiuni, dar nu. cu.un.
deputat care poate nu cunoaşte bine situaţiunea sau care;
chiar cînd ar 'cunoaşte-o,nu este: pus în poziţiune. a-o
apără,: pentru :că nu:i incumbă lui. responsabilitatea. Dacă
dar

este 'aşă cum

susțiu eu,:că

reclamăâte
de o stare anormală,

aceste

30.000.000. nu sunt

ci de o stare

normală-a:

armatei, atunci trebue făcut acest lucru, şi «dacă se face nu:
reclamă o anuitate? Şi anuitatea. aceea .0 ignoraji, cuin aţi
ignorat şi cele 3 şi jumâtate milioane. ale D-lui Ministru
de războiu.
o
i
|

Prin urmare

vedeţi că în. realitate :budgetul. se - înfăţi-

_şează:în ochii' noştri în modul.următor: noi .credem că
"- avem la evaluări o exageraţiune de r. milion şi jumătate,
noi credem că suma reclamată de D.' Ministru de războiue o sumă reclamată serios.şi pe cari..suntem gata să i-o.

dăm,

ceea

ce face 5 milioane. Dacă mai adăogăm la acestea.

-anuitatea de 1.600.000, ajungem la cifra de 6 1/2 milioane
pe care, chiar,cu resursele ast-fel cum au fost întocmite de
comisiunea budgetară şi raportorul
ei, nu găsim resurse. ca

„să le putem.acoperi, Ei, avind dată. situaţiunea ast-fel,-ne
întrebăm: Este, cum zice D. raportor, în budgetul actual
o' dreaptă

Eu

cumpănire

între veniturile

cred că nu, şi dacă nu este

şi cheltuelile Statului?

acea dreaptă

cumpănire

„care o afirmă D. raportor,. dacă noi avem „dreptate în
aprecierile noastre, vă întreb, cum v'am. întrebat - şi acum:
trei ani cînd mă: aflam în . aceeaşi poziţiune ca şi. astăzi:

cari vă sunt planurile, cari vă, sunt. ideile : Dv: financiare; .
pentru a mări resursele acestui Stat? Şi. nu uitaţi, D-lor,

că acest dificit, care-l găsim

noi

astăzi,

îl “puteţi ignoră,

şi! !

.

i

i

|
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îl: puteţi. ignoră pentru 6, 7 şi 8 luni, dar are să vie momentul cînd n'o să mai puteţi ignoră. cheltuelile reclamate
de Ministrul de războiu. Le puteţi
dar

acele

cheltueli; vă

asigur,

de D. Ministru 'de războiu,

“ maâtei. Prin
__dacă votaţi
mă gîndesc
„nu evaluăm
luni, pentru
îndelungat

Dar
D-lui

amină pentru şease

fără teamă

sunt: cheltueli

de a

luni,

fi contrazis

indispensabile ar-

urmare acest deficit are să se prezinte astăzi,
suma cerută de D. Ministru de râzboiu, şi atunci
la justa teoriea D-lui raportor care cere să
un impozit după aplicarea lui în timp de șease
că fie-care impozit are nevoe de un timp mai
ca să dea

tot ce poate

dacă este aşa,

raportor, va

să

şi.eu

zică

da.

subscriu

astăzi

|

aceste

avem. să ne

cuvinte

ale

găsim în faţa

unui deficit de 6—7.000.000,
care deficit.nu este extraordinar, ci este deficit permanent, pentru că el are să fie re:
zultatul anuităţilor în urma împrumutului făcut sau a .creaţiunilor noui făcute de Ministrul de râzboiu, cari sunt permanente.. .
|
|
“Prin

urmare

cînd aveţi

a face, nu

plător de 6—7.000.000,

dar cu

care nu-l puteţi

cu împrumuturi,

vă gîndiţi la

acoperi

resursele
“ce trebue

cu

un

un deficit

atunci

să creaţi,

deficit întîm-

-permanent
şi

pe

trebue să

suntem

în

dreptde a zice că este datoria guvernului să-şi dea seamă
de viitor.
a
a
.
|
“A

guvernă

vederea

va

să

zică

totdeauna şi a prevedeă, şi 'pre-

este o datorie pentru un guvern, căci el trebue să-şi

dea seamă

şi de nevoile

de astăzi şi de

nevoile de mine.

=
Ei, în această privinţă nu văd. absolut nici o iniţiativă.
luată din partea guvernului. Sunt acum trei ani, spuneam
acelaşi lucru şi D. președinte al Consiliului răspundea:
poate să aibă dreptate D. Carp; cînd va veni deficitul .
vom vedeâ. A venit deficitul și atunci D. Nacu a prezintat
un

proiect;.însă

D.

Costinescu

a dat de o parte proiectul

D-lui Ministru şi a prezintat D-sa un altul pentru echilibrarea budgetului, şi D-voastră repede-repede l-aţi votat.
Aşă voiţi să mergeţi înainte? Ei bine, s'a prins odată; dar
* admiteţi că tot aşă o să poată merge? Se zice că D. Nacu
nu a

fost :prevăzător,

consumat.
24

de

cu toată reputaţiunea

Bine a făcut D. Costinescu

ore toate

planurile

credeţi că. se poate: guvernă
7

sa de financiar

că:i a resturnat

sale. financiare,

dar

în

D-voastră

în asemenea condițiuni?

Cre-

—

46—

„deţi că un asemenea sistem de a trăi din zi. în zi este po„sibil? Eu cred că nu,
“După ce am criticat, să-mi permiteți să trec de la ne- .
gațiune

la afirmaţiuni.

"dar noi credem că
veniturilor, despre
în cît pentru. mine,
în această privinţă,
că

nu

este

nici

Ce vrea

guvernul

să facă

nu ştiu;

este. de creat întiiu impozitul asupra
care a vorbit şi D. Codrescu eri. Eu,
mă asociez la cele zise de D. Codrescu
ca principiu, căci înţelegeţi D-voastră

momentul,

nici-locul. de

a.vă

face

eu

o.

conferință asupra impozitului acestuia,. adică în ce proporţiune să fie aşezat şi cum să se aplice la noi.
Este suficient şi vă enunţăm numai principiul că de.
rim. un impozit asupra venitului. Cînd va fi să-l: discutăm,
atunci vom

atinge: modalitatea şi maniera

cum

trebue

să

se aşeze.
Afară

de impozitul

să reîntroduceţi

asupra veniturilor, D-voastră trebue

etalonul de aur, fiind-că acesta este singu-

rul mijloc pentru a scăpă finanţele noastre şi pentru
ţine sus creditul Statului.

a men:

Introducerea - etalonului de aur. Această frază spusă
aşă, a. deşteptat zîmbetul pe buzele multora cari au zis:
D. Carp crede că a zis mare lucrul "Adică este aşă de
greu

de -a zice: - voesc

este

nici

măcar

o

idee,

etalonul
şi

aţi

de aur? Apoi.
văzut

pe

D.

aceasta
Ministru

finanţe, căruia "1 place să culeagă. comparaţiunile

din

nu
de

lu-

mea mercantilă, afirmînd că această. idee nu are mai mare
valoare de cit etichetele de pe bomboanele de la Boissier.
Eu cred.că acesta este un mod cam. prea superficial de a
trată

cestiunea.

.

Ă

:

D.lor, cînd se cere introducerea | etalonului de: aur,
credeți D.voastră că se cere numai înlocuirea argintului
din casele Bâncei. cu napoleonii corespunzători : O, atunci
ar fi foarte lesne. şi. foarte uşor. Dar
de aur, zice două lucruri: întîiu să

nu ; cine zice etalonul
fundaţi Banca pe un

stoc metalic de aur, şi al doilea:să..o fundaţi pe .o altă
manipulare financiară, căci dacă -va continuă. cum se aplică

astăzi, ori ce 'etalon de aur veţi întroduce D-voastră . nu.
va face. absolut două parale (aplauze din minoritate). Aci

cestiunea se complică, căci dacă cerem etalonul .de; aur,
cerem totdeodată. și o altă politică finânciară a Băncei..
“Cînd zicem etalonul de aur,. înțelegem că acesta are să
-oblige pe Bancă de a face : manipulaţiuni cari să ridice
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„creditul Statului, să fie o Bancă de circulaţiune care să
introducă o; stare sănătoasă. în afacerile noastre financiare,

căci cu monometalismul de' argint şi cu hirtiile D-voastră
semifiduciare puteţi administră Banca cum
de aur nu puteţi. Nu

lonul

se poate.

o faceţi, cu eta-

Cînd veţi admite eta-

“ lonul de aur, trebue să vă modificaţi puţin şi administraţiunea ' Băncei: şi modul cum trataţi D-voastră creditul
|
E
|
Statului.
ilor
operaţiun
D.lor, ca să vă daţi: seamă de natura
Baâncei, cercetaţi cari sunt ciştigurile Băncei. Aveţi la scompt
ciştig de 600.000 lei; şi nu uitaţi că acest cîştig provine
„în parte şi dela creditele agricole. Va să zică iată din ca. .
o Bancă

pul locului

carea fost

creeată

pentru a ridica cre-

ditul în ţara aceasta şi pentru a aduceo uşurinţă în scompt
pentru acei cari au nevoie

şi cari trebue să se folosească de

acest privilegiu imens pe care Statul îl dă Bâncei cu singura condiţiune morală,. neinscrisă în acel privilegiu, să nu
numai

serve

la acţionarii. Bâncei

ci
(aplauze din minoritate),

să serve la alimentarea : trebuinţelor întregului

comerţ

ro-

mîn. lată, zic, că o asemenea Bancă asupra - unui folos de
3.200.000 lei are dela scont numai: vre-o 409.000 de lei.
Ce vrea să zică aceasta de cit că Banca, în această.

n'a satisfăcut menirea ei? Ea nu eră Banca Naţio-.
privinţă,
nală romînă, ea nu eră Banca ţării, ea eră Banca unei
asociaţiuni, ea. eră: Banca: acţionarilorşi în realitate Banca
unui partid (aplauze din minoritate). . ..
Banca de scont şi de circulaţiune

nu a corespuns deci

primei sale meniri şi nu a făcut scont; dar să vedem cum
stăm cu circulaţiunea. D.lor, s'a scris mult asupra valutei,
sa scris mult asupra circulaţiunei, dar nu voiu veni să fac

înaintea D voastră mostră de ştiinţă, cum zic fraţii de peste”
Carpaţi; vă .voiu vorbi, în cestiunea de faţa, cum ar vorbi
simplul ţăran de pe -ţărmurile Dunării şi vă voiu întrebă : -

oare biletul de

Bancă are el

natura unei

de la Dunăre, 'iau un-bilet

Cînd

eu, ţăranul

baza

acestui credit

poliţe sau nu?
de Bancă

de

20 lei,-îl iau drept :20 de lei, pentru că în dosul acelui
bilet de : Bancă .sta - creditul Statului, şi după ce pe
econom

zile o

am

luat bilet cu bilet şi ca ţăran, fiind

prin natura mea,am

strîns în curs -de 10 ani. de

avere de 20.000 lei, şi am toată buna credinţă că.

am adunat 20.000 lei, şi deodată mă trezesc.cum că aceşti
20.000 lei, în realitate, nu fac nici 16.000 lei, atunci stau
1

Da
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şi mă întreb: cine este culpabil? cu

care am avut încre-

dere .în semnătura, în garanţia Statului, pentru că de la Stat
am. primit această hirtie, sau “culpabil: este Statul? Eu
trebue să suport această pagubă, sau trebue so, suporte
Statul? Şi

atunci

Statul

vine, şi „zice: da,

tu: trebue să su-

porţi această pagubă.
.
Apoi de ce spune Statul aşă ? de ce? pentru că
D-voastră aţi alterat creditul Statului, pentru că D-voastră
nu

credeţi

că trebue

să fiţi şi că

puteţi

fi

zători de ceea. ce aţi. făcut şi de cea
“din partea minorităţii).
D-lor,

cînd se alterează

direct

respun-

ce faceţi (aplauze

valuta, se alterează

totodată

-şi creditul public.:
puns

„La
cu

aceste
teorii,

imputări cum ni sa răspuns? Ni s'a răsni s'a „răspuns că nu este vina manipulaţiu-

nilor Băncei, nu este vina stocului său de -argint, ci a crii. Şi “mi aduc tare bine aminte, sunt acum. trei ani, cînd
am ridicat cestiunea întîiu în Parlament, şi cînd L. Prim-.

ministru „ne-a zis. că acum. agiul. este 10 la sută, dar la
primăvara viitoare, cînd se va începe exportul păpuşoiului,
sperăm că agiul -va diminuă la 4 sau la 5 la sută. De
atunci

sunt

trei

ani

şi în anul”

acesta

am

avut

un

export

normal, s'a: restabilit prin urmare 'balanța comercială, agiul
însă. în loc de a ajunge la cifra promisă de 4 sau ş la
sută, a ajuns

la

18

şi chiar pînă

la

20

la sută, şi. nu

ştim

unde are să se oprească. Va să: zică, nici balanţa comercială nu se poate da ca cauză a urcărei agiului.
Ni se, mai aduce în sprijinul agiului şi teoria acelor.
ce

cer bimetalisrhul,

dar

se uită

că

mai puternică de falsitatea teorii lor.
Bimetaliştii

din

străinătate cer

noi

să

suntem

|

se

proba

cea

întroducă bimeta

lizmul care nu există, sub cuvint. că bimetalizmul va pune
un capăt crizei economice. Ei bine, noi" avem ; pentru
ce

este

criză ?

“Noi avem bimetalismul, ceea ce refuză de a face mi: nistru de finanţe în Germania, zicînd că este.o trădare naţională, ceea ce refuză Franţa să o aplice în realitate, căci
este ştiut. că Franţa imobilizează în privinţele Băncei . sale

tot argintul ce "]'are. Ei bine, ceea ce toate Statele refuză de a face, noi am făcut. Credeţi . însă că Criza este

mai

mică la noi de

cît acolo?

Criza

este absolut “ aceeași .
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la noi ca acolo, numai „că la noi se “Soimplică şi cu: “alterarea valutei.
Realitatea este: următoarea, D-lor: noi perdem. în 'rea-

litate pe an asupra unui budget de
cel puţin

140.000.000,

perdem

14.000.000: cari au dispărut din resursele Statului

"şi au dispărut'pentru
că vă încăpăţinaţi

de a menţine

or-

- ganizarea "Băncei şi manipulaţlunea ei cum e astăzi.
Dar circulaţiunea s'a mai alterat şi dintr'un alt motiv.
S'a alterat şi atunci cînd D-voastră aruncaţi,pe piaţă mijloacele de circulaţiune cari nu au în dosul lor o operaţiune: reală. Cînd se face ceea ce numeşte austriacul fRez/avec/hse/,
și ceea ce numeşte la: noi trate de complezenţă, operaţiune .
care se face la noi pe o scară foarte întinsă, atunci se

sporesc

mijloacele

de

cireulaţiune

mai

mult de

cît este -

nevoe, — şi cînd aceste mijloace sunt bazate pe credit,
atunci orice circulaţiune exagerată trebue să atingă credi..

tul, adică izvorul însuşi al mijloacelor de circulațiune. Ei.
bine, o repet, tratele de complezenţă se dau la noi pe o
“scară

foarte întinsă. Cum se face aceasta? Luaţi D-voastră trei indivizi X,-Y şi Z, cari

tare frumos ar. fi dacă am cumpără
ce

au

constatat

că e

bine

să

îşi zic:

noi o moșie. ŞI

cumpere

o moşie

după

în tovă-

răşie, au mai constatat: şi altcevă, că n'au parale (ilaritate).
“Cum să facem, îşi zic Y,.X şi Z, să avem parale ca
„să cumpărăm moşia, -şi s'o plătim
„zic pentru nimeni? -

fară nici un

soiu de ri:

Atunci fac trata numită de complezenă :: Y trage i
asupra lui X, şi X asupra lui Z, le. scontează - la Bancă şi
cu banii

cumpără

moșie.

Evident că o moşie

|

cumpărată

cu

bani

împrumutaţi

pe 4 la sută totdeauna o să pună în poziţiune pe cumpămoşie aduce
rători, ca să plătească, căci cea "mai - proastă

mai

mult

de 4 la sută.

Operaţiunea, cum vedeți, este. foarte frumoasă în sine.
Insă cine a plătit în definitiv? A plătit-o publicul romin, şi
a plătit-o sub. formă de agiu; căci este evident că atunci,
cînd D-voastră măriţi circulaţiunea unei țări fără să ţineţi
seama de adevăratele nevoi ale circulaţiunei, D-voastră dehîrtia

preciaţi

Dvoastră,

hîrtie semifiduciară,

.

cînd

atunci

hiîrtia D-y.

este

o

SE

Dar ca să se facă accăsta, trebue ca hirtia să fie: se-

mifiduciară,
3245

|

căci dacă în realitate hirtia D-voastră are

"29

va-

|

1502
7

Ă

a

ţine

Angliei

cont

cu4 la

că

pentru

aur

fiind-că

aurului,

valoarea

de

sconteze

'cu 6;

scontează

Angliei

Banca

pe: cînd
'sută,

p

Băncei să

nu *i ar da mîna

loarea aurului,
Banca

,

ia, aur dă, pe. cînd. D-voastră nu ţineţi cont, fiind-că aveţi
o hirtie semifiduciară, şi rezultatul este că măriţi circulaţiunea mai mult de. cît sunt trebuinţele Statului şi particunu

unde

trebue

s'o măriţi;,

pe cînd

la scont, unde sunt operaţiuni reale, nu faceţi ceea ce trebue să. faceţi, şi din cauza aceasta provine şi o mai mare
“alterare a valutei în ţară. Ceea ce se întîmplă la noi, e
curios lucru, s'a întîmplat pas cu pas în Austria; aşă sa.
procedat acolo; şi acolo cind sa cerut restabilirea: valutei,
Sa răspuns: răul .nu e mare, pentru că atunci cînd avem
noio valută alterată, putem exportă mai de grabă, pentru
că'i vine mai îndemînă cumpărătorului să vie să schimbe
hirtia noastră, şi în aparenţă dă'un preţ mai mare de cit
ar da cînd ar fi aur,. şi acolo se face un scont foarte mic,
şi o lombardă foarte mare; Şi mai deunăzi în Parlamentul
austriac se: semnală, fără să se conteste nici de guvern
— nu ştiu ce .vor zice învățații
nici de învățații de acolo,
de acl— cum. că se dă pentru milioane împrumuturi de lomşi pe ani întregi,

- bard,

şi : Băncei

guvernului

la protejaţii

Naţionale, şi din această cauză se alteră valuta şi se surpă
creditul Statului. Şi acolo se acuză guvernul, precum avem
dreptul

să. facem

noi,

cum”

de

biletul

de

că afară

guvernul.şi a aruncat

a venit

Bancă

şi la

biletul.său

de. Stat,

şi a pus în. concurenţă biletul său semifiduciar alături cu
biletul de Bancă.' Aşă aţi făcut D-voastră cu biletele ipote-

care; așă aţi aruncat 3o de milioane pe piaţă, alteiînd ast- !
fel valuta şi mărind -mijloacele de circulaţie. '
Ei bine, învăţatu-s'a cevă dela trista . experienţă a ve- cinilor noştri?. Nu,
astăzi,

că aveţi

în

s'a procedat ca la
resursele

dînşii

Statului, nu

şi

rezultatul

mai

vorbesc

e
de

cele particulare, 16 milioane mai puţin, cari ar fi fost mai
mult de cît suficient, pentru a acoperi nevoile Statului, cum
sunt

ele în realitate. - -

Dar să

mergem.

creditului Statului,

i

mai

departe.

cu ocaziunea

alterate din cauza 'modului cum
în ţară, să vedeţi

n

Şi aci,

.

cu

ocaziunea

resurselor financiare, foarte

se tratează

cari au să fie, în afară

valuta: la noi

de deficitul

care

l-am constatat, nevoile şi consecinţele acestor nevoi în privinţa valutei.
a
|
ij

EI
1

n...

- larilor, şi măriţi acolo

7

a

_ Din acele 4909.000.000. de cari am vorbit la inceput, D-voastră nu aţi emis de cit aproape 300. 000.000 și aveţi * .
să

mai

emiteţi

O voce.

120.000.000,

150.

D. P. P. Carp. Aceasta reprezintă un “spor Ia anuităţi de cel puţin 6.000.000; va 'să zică la acele 61.000.000,
ce avem anuităţi, aveţi să adăogaţi „încă o anuitate de
7.000.000, care adăogată la deficitul de 7.000.000 ce avem, |

vă pune în poziţiune de a

vă află faţă peste doi ani nu cu

o anuitate de 61.000.000, dar de

70.000.000, căci se

va

mai adăogă un milion şi jumătate anuitatea celor 30.000.000
pe lingă “cele şapte, cînd anuitatea. va fi de 70. de milioane .
în aur. Atunci iată Statul romiîn obligat de'a exportă ue
mătate

din budgetul

său

în aur, pe cînd veniturile le strîn.-

geţi în hirtie, şi anuitatea va creşte şi mai mult şi
aceasta, în proporţiunea cu care veţi slei din ce în ce mai
_mult resursele reale! prin alterarea: valutei. Si cînd vă. mă:
guliţi cu ideia că'de la 11 aveţi să ajungeţi la 4, şi dela
18 la 15,eu vă afirm că vă aflaţi. într'o periculoasă . ilu-

ziune.
“Din contră, fătal o să ajungeţi la 24 sau 25; şi apoi
„este de ajuns ca hirtia monetă să fie numai cevă mai jos;

puţin sub valoarea argintului, ca 'să se scurgă şi argintul;
şi atunci ajungeţi la cursul. forţat, — şi. iată “unde: ne. duce
manipulaţiunea. Băncei şi aplicaţiunea reală . a! ştiinţei D- lui
Stolojan. „D. An. Stolojan.

D. de Bismarck...

Stolojan,

D. P. P. Carp. D-le
“ Bismarck

"are

monometaliștilor,

dar

ştiu

să zică că va.dat supă grasă

(aplauze din minoritate).
Cînd va veni momentul
cu greu

apăraţi

aveţi să vă

de spirit ale prinţului de
Bismarck

vorbeşte

pentru

acela,

ce

nu ştiu
ce

are

să

a zis D.

vă zică ţara,

şi că i-aţi lăsat apă fiartă

D-le

Stolojan,

foarte

cu apostroafele de altfel foarte

Bismarck,

pentru

că prinţul

de

acolo şi cuvintele lui îl apără pe

dinsul, dar nu vorbeşte aici, şi cuvintele prinţului cancelar
nu te apără de d-ta aici (aplauze din minorite). Va să zică
D lor, noi. susţinem cum

cari nu sunt acoperite
real

că faţă cu nevoile /de.14 milioane,

cu

nimic, care are să

fie deficitul

în anul viitor, D- voastră trebue să creaţi noui impozite,

" şi D-voastră. trebue să introduceţi etalonul de aur, care. introducere trebue “să concidieze cu o remaniere totală a po-

.

.

za

—

liticei financiare. a Băncei;: D-voastră trebue să împedicaţi
alterarea -valutei, care sleeşte -resursele Statului:
“

Cred că aceasta .va puteă face ca 'anuitate 4.000.000:
pînă la 5.000.000 pe an...:
E
„i
D. Preşedinte al Consiliului, 1. C. Brătianu. Şi
eu. cred...

i

i

|

a

D. P. P. Garp. Şi această anuitate pusă în balanță
„cu paguba
de 16.000.000, 17.000.000 care 'o aveţi, şi pe
care o voiu fixa-o, casă vă plac, şi mai jos, la 14.000.000,
va da un spor imediat în budget de '9.000.000;. şi impo:
zitul asupra

veniturilor,

fără

mari

iluziuni,

cred că 'se

va :

puieă evaluă la 1.500.000. Va să zică ajungem la 11.000.000
spor real al resurselor Statului, şi dacă va mai lipsi 1.000.000
sau 1.500.000, acela uşor se va 'puteă acoperi sau prin

remanierea impozitelor existente, sau recurgînd la toate impozitele odată, ceea ce nu va putea fi o sarcină prea grea;
în cit ast-fel veți. echilibră -budgetul; alt-fel nu'l veţi putea
echilibră.. Căci sunt convins că dacă veţi votă noui resurse
fară restabilirea valutei, ori și ce resurse noui se vor perde
“în un adevărat poloboc 'al Danaidelor, în care aruncaţi
banii contribuabililor şi înainte.de toate creditul. Statului.
Fiind lucrurile ast-fel, noi suntem în' drept de a susţine, cum că proiectul de budget nu ține seamă de puterea:
tesaurului

pnblic;

suntem.

în drept a susține

măi

departe,

că nu ţine seamă de adevăratele nevoi ale Statului; şi mai
departe suntem. în drept a susţine, că nu ţine seamă nici!
de

creditul Statului..

-

Că un alt sistem
cuvinte ale D-lui

|

nu

raportor,

este alocat fără sporire de

E

SD

este posibil,
care

zice:

cheltueli,

SE

reese
«Se

din ultimele
va. aplică

cari n'ar

mai.

cum

puteă

găsi echilibru în resursele budgetare»>. Va -să-:zică D. raportor afirmă că o desechilibrare a budgetului mar mai puteă găsi leacul în resursele ordinare.
ae
Ce va să zică aceasta? Va să. zică că: materia. impo-

zabilă este aproape sleită. Şi cînd. din nou va aveă nevoe
“Statul ca 'să facă apel la contribuabili să acopere deficitul
acesta, n'are să mai aibă impozitele acel
tate care face realitatea să concordeze cu

cari pun impozitele.

|
Eu cred cu D.
atunci. nu este alt

—.

î

grad de elasticisperanţa acelora .

|

raportor că este aşă; şi dacă este: aşă,
mijloc pentru echilibrarea finanţelor.

noastre de cit a ridică creditul

Statului ac olo unde : trebue

—

să se "afle, ȘI

453—

pentru aceasta nu

sunt

alte măsuri de cit

acelea cari am avut „onoare să le propun, şi cari cred

singurile nemerite..
|

că sunt

,

Vă rog dar, ca de azi înainte, cine va vorbi de etalonul

de aur, să nu-i mai ziceţi că este-foarte
„ această idee, că

şi un copil zice

dacă

lesne de a găsi
argintul

nare

va-

loare trebue înlocuit cu aurul; pentru că această idee implică şi o reformă complectă a Băncei: Naţionale ; şi reclamă:
înainte de. toate un ce cu care ar trebui odată să ne de.
prindem:

reclamă

onestitatea

burgheză

şi din

partea

bur-

gheziei şi din partea Statului. Adică precum. negustorul se
crede desonorat atunci cind o .poliţă iscălită de .dinsul şi
“ajunsă la scadenţă nu 'o mai poate onoră, tot asemenea şi
Statul să se creadă desonorat atunci cînd iscălitura lui nu
mai poate să o onoreze, şi prin urmare trebue să facă toate

mijloacele 'ca să o plătească (aplauze).
Să-mi

at:o,

permiteţi, D-lor,

cercul investigaţiunilor mele.
După ce am arătat că budgetul

librat; “după 'ce vam

„mod

|

acum să lărgesc, cum am anun-

arătat că miine

|
nostru este “desechiare

să

vină,

întrun

absolut desechilibrarea ; după ce am. arătat: cari. sunt

singurele. mijloace,
"din

aceasta

după

situaţiune, —

părerea mea,
permiteţi-mi

cari ne: pot
acum

să

mă

scoate

-

întreb:

în -virtutea cărei forţe deţineţi. puterea? Faţă cu ţara, aveţi
forța constituţională, fiind-că aveţi maioritatea, şi nu eu voiu

contestă majorităţii

acesteia

cum că: reprezintă

ţara.

Prin

urmare forţa constituţională o aveţi şi în puterea acelei forţe
constituţionale

puteţi

zice că

menţineţi puterea.

Nu voiu face jocuri de cuvinte şi nu voiu zice că şi:
contrariul poate să fie, adevărat, că adică aveţi majoritate
fiind-că aveţi puterea. (aplauze din partea minorităţii).
Prin „urmare, forţa legală faţă cu ţara o aveţi, dar
faţă cu propria D-voastră conştiinţă sunteţi oare tot atit de
tari ? Cu alte cuvinte : aveţi forţa” morală sau n'o aveţi? Şi
“ca

să

ne dăm. seama

de aceasta,

trebue să ne întrebăm:

_ cari sunt elementele cari constitue în ochii unui om conştiinţios legitimarea puterei sale? Prin ce aţi dovedit că deţineţi puterea pentru că 6: meritaţi?
In administraţiune, de mult s'a zis, că întreaga noastră
administraţiune nu este-de cit un imens aparat electoral; de
mult

s'a

zis. că

avem

prefecţi, nu

şirile de buni administratori,

dar

pentru

pentru

“

că întrunesc însu-

că

au complectă.
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aptitudine. electorală. .Şi ceea ce se întimplă pentru prefecţi,
se întimplă
pe

urmă

şi în treptele

cele

mai

de jos, pentru

sub-prefecţi și pentru primari, aşa .în cît întreaga adminis_traţivne nu este de cît.ur imens aparat electoral..Va să
zică, că avem o bună administraţiune
'nu o puteţi susţine; .
“iată decio ramură de administraţiune publică care nu poate!
justifica în ochii conştiinţii d-voastră deținerea puterii.
Justiţia, aţi văzut în diferite interpelări în ce stare se găseşte, şi nu mă uit la cele ce a spus d. Fleva; eu con:
viu

cu d-voastră

cum

că d-sa a exagerat.

Este

de faţă şi

cred că nu şe va mînia ;. dar decăderea justiţiei. este probată
“prin zisele d-lui Stătescu, nu prin ceie zise de d. Fleva
(aplauze din” partea minorității). Nu: iau pe acuzator în spri:
“jinul-părerei mele, ci iau pe apărător. N
_- Cînd se manipulează justiţia aşa cum a recunoscut d.
Ministru al justiţiei .că se manipulează, atunci nu se poate
zice cum că avem o justiţie reală
în ţară, — şi nici starea
„magistraturei nu poate justifica, faţă cu conştiinţa d-voastră,

„„ deținerea puterii. Ca să vă arăt cum guvernaţi d-voastră,
„_daţi'mi voe să reamintesc o frază memorabilă despre care
sper, pentru onoarea acestei ţări, că va fi cum zice grecul,
un hapax legomenon,. şi că nu se vor mai repeta aceste
„cuvinte în, ţara romînească,
.
SE
a
-

„Cînd

zice d. Stătescu

d-lui, Fleva

: d-le Fleva, erai

advocat la drumurile de fer ; d-le Fleva, erai advocat la
spitalele Brincoveneșşti ; d-le Fleva, erai deputat; d-le Fleva,
erai primar, — cum ai. putut să ne părăseşti? Ce va să zică
aceasta? Va să zică, -că atunci cînd d. Fleva credea că
d-voastră îi plătiţi munca şi tâlentul lui,: d-voastră credeaţi
că îi plăteaţi conştiinţa (aplauze din. minoritate). Numai

atunci cînd se zice că conştiinţa se plăteă şi trebue: să fie
prin urmare

conştiinţa

fidelă, numai

De

pentru

onoarea acestei

atunci .se pot

rosti de

pe banca ministerială cuvintele cari. s'au rostit (aplauze din
minoritate).
|
E
o

.

acea,

menea: cuvinte nu

„că sunt conştiinţe cari se cumpără

vind; dar un

ţări,

eu

cred

că ase:

se vor mai rosti de astăzi înainte. Ştiu şi sunt

guvern, cînd el ajunge

conştiinţe

cari se

a crede că toate se

plătesc, atunci-el crede că toate se "cumpără, şi este trist
pentru o ţară să aibă un guvern care se menţine pentru

că are cu ce plăti şi cu ce cumpăra

(aplauze).

-:

i

-
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_Va să zică nici aceasta nu justifică faţă cu conştiinţa
Sta
|
d-voastră deținerea puterii.
Faţă cu finanţele ţării v'am spus cate este starea noa|
;
stră faţă cu instrucţiunea publică, de doi ani de zile vă

„-încercaţi să introduceţi o reformă, şi încercările: d-voastră au
aerul de încercări senile, cari nu vin absolut-la nici un re:
zultat (aplauze). .

„Or unde mă întorc, nu găsesc nimic ce ar justifica
|
|
faţă cu conştiinţa d-v. .deţinerea puterii.
. Dar se zice: ei bine, d-lor, este. drept că ţara nu
merge bine, este drept, şi pînă Ja oare-care punct o recunoaştem şi. noi, dar nu este numai vina noastră. D-voastră
voiţi şi cereţi ca în Rominia să aveţi o stare de cultură şi de

_ucruri. ca în Franţa şi ca în Anglia. Apoi credeți d-voastră
"că în ciţi-va ani de zile să ajungem numai decit acolo, unde
Ma
o
o muncă:seculară? !
ţări după
«sunt acele
Nu

-* nose
nici

sunt aşa

încît să

şi recu-

cer: aceasta,

din relele de cari “suferim nu sunt

mare parte

că o
din

de nedrept

vina: majorităţii,

nici

din

vina

minorităţii,

nici

din

vina opoziţiunii, nici din a guvernului, ci.sunt din vina
stării noastre de: cultură. Dar dacă recunosc acestea, sunt

totodată

afirma că nu

în drept a

faceţi

nimic ca să eşiţi.

ca
din această stare şi că aveţi interes să o menţineţi, Şi
la:
să putem vedea dacă faceţi ceva, trebue să ne uităm şi

ideile cari vă conduc 'şi la. idealurile „cari le puneţi înaintea
„acestei ţări ca o'ţintă finală. Cari sunt ideile, principiile
De
cari vă conduc?
nouă ; prin

ce

manifestat

sa

“D. Ministru al
asupra instrucţiunii
în dosarele noastre
se retragă şi că are
"publică,

a

cărui

trei ani de zile ziceţi că vine
acea

eră

nouă?

instrucţiunii vine cu un
publice, şi de doui .ani
nevotat.-D. ministru se
să vină. un alt ministru

misiune

are să

fie'a

o eră

-

proiect de lege
stă acel proiect zice.că are să
la instrucţiunea

nu. veni cu nimic..

_: .
“(aplauze din partea minorităţei). .
pentru ca
D.C. Nacu anunţă reforma magistraturii,
4
în mod, legal
să pună pe guvern în poziţiune de a se apăra
era salutară, .
contra relelor moravuri ce există în ţară. Ideea
care zice:
ministru
în
căci e bine să nu ne încredem numai
dă
ce'mi-o
voiu apăra legeaşi voiu uza. de latitudinea
schimba,
poate
legea, pentru că pe de o parte ministrul se
îşi poate da
nu
om
conştincios'
.mai
iar pe de alta şi cel
răul fără să aibă
seama de propria sa natură şi poate face
7

,

Ma

a

40

|

conștiința răului ce face. Sa vă dau un exemplu : alaltăeri
aţi văzut pe d. Ministru al insfrucţiunii afirmîndu-se că d sa
nu este un om răutăcios; oare credeţi d-voastră? (Llaritate).
Vedeţi dar că ua om cu toată conştiinţa .se poate în_şela, şi de aceia cerem ca conştiinţa umană să fie îngrădită

“prin lege, pentru că legea : reprezintă conştiinţa generală a
unei societăţi faţă cu conştiinţa individuală a fie-cărui dintre.
noi (aplauze din partea minorității).
Ei bine, d. Nacu anunţă reforma magistraturii şi d.
Nacu trece îndată la finanţe; la justiţie vine d. Stătescu,
şi din 18 luni de administraţie cu ce sa ales? Cu o lege
asupra

actelor autentice ; şi întrebat-a d. preşedinte

siliului

pe: advocaţii

practici, cum a fost

al Con-

făcută şi cum se

aplică aceea lege pentru: ca să vedeţi progresul ce s'a făcut?
- Aţi făcut legea comunală ; aceasta încă este atit de detectuoasă,

şi aceasta

dinte al
D.
D.
voit să.

Consiliului, încît d-sa nici n'a voit măcar să o apere.
Preşedinte al Consiliului 1. C. Brătianu: Te înşeli.
P. P. Carp. Atunci voiu retrage cuvintul, că n'ați
o apăraţi, dar voiu afirma faptul brutal pe care

nu-l

trebue

să o spun spre: onoarea d- lui preşe-

puteţi tăgădui, că n'aţi apărat-o. (întreruperi).
Noi, conservatorii, cel puţin conservatorii din Cameră,

cerem. descentralizarea comunală și d-voastră ne dați centralizarea biurocratică, şi credeţi că corespundeţi cu. "ideile
„unui partid liberal? (Intreruperi).
D. ministru de finanțe C . Nacu: Mai toate amendamentele opoziţiunii s'au primit, prin urmare
" ceeace spuneţi (intreruperi). :
.

nu

este exact
ă

D.P. P. Carp. Va să zică că or pe ce ramură. a activităţii, publice şi a vieţii intelectuale şi . morale a Statului ne
aruncăm ochii, nu vedem decit neputinţa, sau, dacă voiţi

să fiu cu totul. parlamentar, voiu zice : sterilitatea, şi cînd
mai deunăzi v'aţi indignat atît de cuvîntul sterilitate rostit
de d. Fleva, eu cred că aţi simţit cu toți că el conţine nu

numai o apostrofă,

dar şi un adevăr,

şi de aceea

cutez a

zice că laţi tratat de neparlamentar, pentru ca să uite lumea
cît este

Nu,

de

adevărat.

d-lor,

o repet,.nu

nu vedem muncă, nicăeri
modeste de ameliorare.
Cu

tidul

toate

acestea,

vedem
nu

progres: nicăeri, Nicăeri

vedem

d-voastră

nici

măcar

încercări

|
vă. ziceţi

că. sunteţi -par-

liberal, şi că d-voastră sunteţi aci. în1 virtutea principiilor

.
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liberale,

cu toate că nu

numai

nu

aveţi. principii liberale,

dar încă veniţi şi acuzaţi pe toţi acei 'liberali cari, văzind
că compromiteţi ideile liberale, v'au părăsit şi vor să întemeieze adevăratul partid liberal, bazat pe idei liberale întovărășite de o aplicaţiune sinceră.
|
D-lor,

-am spus,

sunt

acum

8

ani,

înaintea

Camerei,

care este alevărata valoarea partidului -liberal naţional şi
„care a fost adevărata
țări. Adevărata glorie

lui misiune în desvoltarea :acestei
a acestui partid, adevăratul merit ai

d-lui Brătianu, şi nu al d-lui Brătianu cu majoritatea de
astăzi, dar al d-lui Brătianu cu aceia care l-au inconjurat în
trecut, .şi al cărui ultim reprezentat
democratizat Statul - romiîn, şi bine

3

Sa

i

|

7

.

fi gloria. d-voastră în

şi aceasta va

„fost meritul d-voastră,
istorie.

a rămas el, este căau
aţi făcut, şi aceasta a

Sub punctul de vedere al ideilor liberale însă, nu le-aţi
avut nici odată, şi dacă le-aţi avut, nu le-aţi aplicat nici
“sunt

cu

cu

cestiuni

zimbetul

pe

totul

indiferente. Vorbea

buze:

unde

este

de program

chestiunile

acea şi pentru d-voastră

odată. De

d. Nacu

deunăzi,

? Şi
d-voastră

programul

avea aerul a crede că program este o operă literară (ilaritate),
că program este nu ştiu ce teorie abstractă. Program'pentru
mine nu este' o elucubraţiune literară. In ochii noştri, pro-

gram va să zică o promisiune şi nimic mai
de om onest ; aceasta se chiamă
misiune

mult, şi opro-:
program: Cind

zic : vreau inamovibilitatea -magistraturei, nu va. să zică că
“am descoperit America, nu va să zică că am emis o ideie
generală,

voiu

ci va

întroduce

să zică

că

atunci

inâmovibilitatea

cînd

voiu -veni

magistraturii,

la putere,

şi “dacă

nu

voiu putea să o întroduc, să cad (aplauze din partea minonorităţii).
a
Sa
“Noi -voim monometalismul. de aur şi: modificarea operaţiunilor financiare ale Băncii. In aceasta nu am. emis nimic
“nou, n'am spus nici o ideie măreaţă, m'am. venit ca reprezentant

al ştiinţei, ci.ca

un oh :onest

şi am, zis: dacă vom.

veni noi la guvern, o să facem aceasta, şi dacă n'o vom
putea face, ne vom retrage (aplauze din. partea minorităţii).
Voim descentralizarea în comună. Aceasta vrea să zică:
dacă vom -veni 'la guvern, avem să descentralizăm comuna
DE
|
în această ţară.
promisiunea de onoare
este
programul.
Dar
„Program.
de lumea să creadă
deprin
va
se
a ormului onest, Numai cînd

N

Di
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că promisiunea scrisă nu este O simplă jiteratură, ci este |
cuvîntul dat al unui om serios care va face totul ca să se.
realizeze ; şi cind nu se va putea realiza, omul onest va
„ceda altuia puterea, — numai. atunci au să se diferenţieze
partidele politice - pe 'baze serioase. Şi de aceia am zis
atunci.: vechea Stîngă şi vechea Dreaptă mu mai fac parale
în ţara aceasta (âplauze din partea minorităţii).
O dovadă : Principiile dela Mazar-Paşa erau ele un
" program? Nu ; pentru ce? Pentru că nu le;aţi aplicat (ilaritate ; aplauze din partea -minorităţei). Şi am spus-o în Ca.
era o- fanfară de

la Mazar- Paşa

aţi afişat

meră : ceea-ce

raliare pentru a lua cetatea. După ce sa luat. cetatea, fanfara a rămas fanfară (ilaritate).
Ei bine, credeţi d-voastră că partidele se menţin aşa?
Că

poate un

om

să vie astăzi

magistraturei—și

să

se

cu o idee—inamovibilitatea

pomenească

a doua

zi

la

finanţe,

fără să se ştie ce a devenit ideia .lui? (Ilaritate).

Credeţi

că poate, să

mîntului, şi

să

treacă

vină cineva

a doua

zi la

“trul cel .va înlocui să ştie dacă are
în -cestiunea reformei învăţămîntului?

Credeţi d-voastră

cu

reforma învăţă- .

externe, "fără

sau
-

ca minis-

nu să facă ceva

că cu asemenea sistem. se desvoltă

conştiinţa şi se formează moravurile cetăţenilor romini?
Eu cred că nu.
._
“
Și cînd vă întrebaţi,. de ce v'au părăsit. acei pe carei
acuzaţi

în toate

pentru- -că nu

zilele

văd

de renegaţi

nici

o

;

încercare

apoi

din

pentru

partea

aceasta:

d-voastră

a

eşi: din relele deprinderi ale trecutului - (aplauze din partea
minorităţii).
Oameni

rul

pentru

ai

un

viitorului,

ei

usufruct de un

n'au “voit

an doui

să

compromită

viito-.

(laritate,,. aplauze din

partea minorităţii).
D. Preşedinte al Consiliului I. c. „Brătianu: Au fost |
oameni

cu

minte.

D. P..P. Carp. Nu numai cu minte au fost, dăr au.
fost şi patrioţi. Şi ştiţi pentru ce? Pentru. că este interesul .
tuturor

oamenilor

„prinderea de a ne
_D-lor,

eu

văraţi luptători
fața

mea ; dar

unul

de

conştiinţă

se introducă

în ţară

de-

diferenţia pe idei, iar nu pe oameni.
conservator

în faţa
nu

să

aşi

aşi

mea, să am
dori

să am

dori

mult

să

adevăraţi
totdeauna

am

ade-

liberali în
în

faţa

mea -
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falşi liberali,

pentru

cari liberalizmul e o etichetă

care aco-

pere or ce marlă, chiar cea mai proastă (aplauze prelungite
din partea minorităţii).
:
:
|

Au mai vorbit în urmă deputaţii AL. Xenopol, Al
Djuvara, Em.
M. Porumnaru, N. Fleva, Emil Costinescu, şi ministrul de -finanţe C.
Nacu. Budgetul este luat în considerare cu 83 bile albe, 23 fiind negre.

-

N
N

“DUPĂ INTRUNIREA DE LA ORFEU
| Ședinta

Camerei

din 16 Martie

7888:

„In urma întrunirilor publice de protestare din partea opoziţiei şi a
mişcărilor de stradă ce le-au urmat, deputatul V. Lascar interpelează
guvernul asupra măsurilor ce este hotărit a lu pentru a garantă instituţiunile

constituţionale

şi libertăţile publice din ţară,

vorbind

de aten-

tatul comis de «bande armate» asupra arlamentului, de siluirea gardei
şi de asasinatul săvirşit în chiar localul Adunării. Critică atitudinea 0poziţiunei, agitaţiunea întreprinsă de organele “ei, cuvîntările rostite la intruniri şi atacurile îndreptate în contra, Regelui.

-

D.B.

P. Carp.

D-lor

dacă

Deputaţi,

îndrăsneala

ar

fi suficientă ca să acopere o crimă, guvernul ar fi alb ca
omătul (aplauze din partea minorităţii); dacă numărul ar fi
suficient pentru a se asigură impunitatea, multă vreme încă
„v'aţi pute folosi de sacrificiile zilnice, pe cari le face D.
— sunt
“Lascar;

om,

însă

pete

atîrnă atit de greu,

încetul

cu

încetul

căzute

cari, odată

în cit ori-care

trebue

să plece

pe fruntea unui

ar fi îndrăzneala lui,

capul

(aplauze

din

“partea minorităţii); ori-ce va face, de. răspunderea finală
tot nu este scăpare, şi am convingerea că răspunderea aceea

va fi mai

apropiată

de cît se. poate

crede

partea minorităţii).

(aplauze

din

|

Eu nu vreau să micşorez cestiunea, aşă cum a micşocunoscută rat:o D. Lascar, care a aplicat reţeta obişnuită,
celui mai
de toţi, reţetă ieftină şi la îndemîna talentului
și a
adversari
pe
a'ocări
prin
mic. D. Lascar a început

continuat prin a se 'lăudă singur,

cluziunea,

că toate merg

ajungind

bine în ţara aceasta

ast-fel la con(aplauze

din

să ni se
partea minorităţii). Eră oare tocrai azi momentul
azi moamintească guvernul conservator? Şi eră tocmai Cred că
nu
mentul să faceţi laudele D-v.? Eu'cred că
grele de cît
mai
şi:
puternice
sunt situaţiuni cari sunt mai
le poate
avocăţel
mic
oare-cari fraze banale, pe cari cel mai
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.

întrebuință (apl. din partea minorităţii). Aţi luptat, ziceţi,
pentru libertăți; aţi vorbit de sacrificii -făcute. Aş voi să
ştiu, care dintre D-v., afară de unul sau doi, poate D.
Chițu şi, altul, a făcut sacrificii pentru libertăţi. Nu, alţii au
muncit şi D-v. nu vi se cere de cît să aplicaţi libertăţile
cîştigate de alţii (aplauze din partea minorităţii). Şi dacă
aţi face aceasta

măcar,

meritul

D-v. arfi. destul

de mare.

Dar nu numai. că n'aţi făcut nimic pentru. libertăţi, Dv,
_generaţiunea tînără din care se compune majoritatea, dar:
nu aveţi nici meritul

de a le aplică

acuzaţiunea adusă minorităţii, cum
tăţile, vi-o întoarcem

în

mod

sincer, — şi

că ea compromite

cu tărie (aplauze

din partea

liber-

minor.).

Libertăţile sunt azi compromise de D-v. (aplauze din .partea
minorităţii).

._

.--

|

a

A

„Eu, D-lor, nu sunt liberal, dar dacă “aş fi. fost vreodată, azi aşi cere să se dea ideilor mele altă etichetă, căci

cuvîntul de liberal în. ţara aceasta, o spun cu regret, a
fost. înjosit. de D-v. (aplauze din partea minorităţii).
D-lor, sunt conservator,

dar

cari nu se tem

de nici una din

- Şi constituţionale

şi cari doresc

„cioare,

Da

sunt

conservator

libertăţile
ca toate

Luptă dar, luptă există între noi,
că numărul singur este suficient,şi aşi

de, acei

noastre

publice

să. rămină

BE

|

în: pi-

dar să nu credeţi
dori ca să vă pu-

teţi lăudă mai mult cu. faptele de cît. cu numărul D.v. Ei
bine, astăzi din partea D-v. lupta nu mai este pentru principii, ci. pentru

pofte,

astfel în cît faptele celor

tere au ajuns nesuferite (aplauze).

Sa

de la pu-

|

„De aceea, D.lor, vaşi rugă să lăsaţila o parte pentru
astăzi acea reţetă obișnuită pe care'a întrebuinţat-o D.
Lascar şi să ne ocupăm de situaţiune, ast-fel cum se pre-

zintă ea.
e
.
„..... Mai-întiiu însă vom. spune că şi D. Lascar şi D. Fe" rechide au rostit un cuvint foarte imprudeat..
„D-lor au zis că Coroana-erâ
.în pericol...

|

ment

Dar cine via spus că
în pericol

şi încă

Coroana a

în -pericol

(Aplauze).
|
____ Apoi noi toţi aceea cari am

înaintea: uşilor Palatului,

tost un

singur mo-

din faptul - minorităţii?

i
fost cînd

condus: de unii

poporul

|
sosise

din. opoziţiune, am

Brătianu!: Bi ipe cind lumea atacă,
Reele!
i £ guJos
sa: trăiască
Regele!

-

N
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vernul ordonă o şarjă de cavalerie în contra acelei lumi
p
|
e
(aplauze).
D. D. Butculescu. Şi chiar trăgeaţi cu focuri în uşile
Sa
E
E
- Palatului.
lucînd
pericol
în
eră
Tronul
D. P. P. Carp. Apoi
"mea

care eră adunată acolo

aceea

jos guvernul: Brătianu? . .
nu eră

Dilor,

Ei,

Coroana

strigă: trăiască Regele !-

a

E

în pericol,

ci eră

în peri-

col guvernul, şi “D-niile-voastre, îndată ce aţi văzut că guvernul este în pericol, aţi. avut grijă de guvern şi vaţi în-

” grijit mai mult de guvern de cît de. Tron (aplauze). Şi ştiţi pentru ce sunt în 'drept.să vă spun aceasta ?

Vo spun pentru că nu vam văzut dinastici de cit numai
.
Sa
“atunci cînd aţi tost la putere.
Vie vremea aceea să treceţi în opoziţiune,.să vă vedem

cum

dinastici

am

fost .noi în timp

de 12 ani, şi atunci

vă vom, permite în mod real,să vă declaraţi dinastici (aplauze din partea opoziţiei). Dar dinastici cu condiţiune de
de a cumulă, dinas:
a fi la putere, dinastici cu condiţiunea
de a posedă foloase de tot soiul (aplauze
tici cu condiţiunea
„din partea opoz.), dinastici cu Angheleştii şi Maicanii, —
trebue să nu se mai vorbească de aceasta la noi (aplauze
din partea opoz.). De aceea, Dor, lăsaţi Coroana, lăsaţi pe Majestatea Sa unde este, căci cu toţii o iubim şi o respectăm, şi nu în contra Regelui este îndreptată lupta noastră' (aplauze din partea. opoziţiei). Tronul este. un bun pe!
"care îl revendicăm cu toţii, pe care nil însuşim şi pe care
dorim să vă vedem revendicindu-l cînd veţi trece în opoziţie
a
(aplauze din partea opoz.)Lupta

între D-v.

întreaga întrebare
ba? Aceasta eră

Lascar.

.

Deschideţi

şi noi este-o

luptă constituțională și

este: eşit-am noi din Constituţiune sau
teza care ar fi trebuit să o susțină D. .

ăi

”

Constituţiunea

Constituţiunea și veţi vedea:

Deschi- .
garantează ea libertatea întrunirilor publice? Da!
pină
" deţi Constituţiunea şi urmaţi precedentele întrebuințate
pacinice?
acum ; permite ea manifestaţiunile
|
E
O voce. Da.
.D.

B.P.

Carp.

Da;

şi

daţi-mi

voe

să

vă spun,

că:

prin oravem şi încurajarea guvernului în această privinţă
i-vă. pacinic .'
ganul D-lui. Ferechide. D-sa a zis: manifestaţ
că.
cît veţi voi; noi nu vă vom împedi
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Ei bine,

am

D. Ministru
terim

văzut...

la interne

|

a

o

de culteşi instrucţie publică
C. Nacu:

Atacaţi

ad

in-

poliţia.

O voce. Este neexact.
+
E
D..P:,P. Carp. D.lor, iată'ce s'a petrecut. A fost o
“întrunire la Orfeu.: Fost-a ea în condiţii constituţionale sau
nu?

Da, a fost, nu. puteţi să contestaţi aceasta.
In ziua acea — şi presupun ca.să acopere întru cit-va

vocea propriei sale conştiinţe— guvernul ordonase să i se
ofere un banchet. (Aplauze din partea minorităţii, sgomot).

Ei bine, ordonase,
taneu. (Protestări,

dacă voiţi, să se ofere un banchet sponilaritate). Lumea, de! ce voiţi? mintea

omului e curioasă —lumea
„banchet

este?

Şi parte

şi-a zis:

dintre

apoi

cei dela

acum

meargă să impiedice scest banchet spontaneu...
enunţa nici un: fapt care nu-l voiu puteă proba.
|

vreme de

întrunire au voit să

Nu voiu
Atunci a

venit minoritatea aceasta de aicea, care este revoluţionară,
după D-y....
!
O voce. Cînd aţi dat banchet pentru Oroveanu nu va

- împiedicat nimeni.

“lor,

D. P. P. Carp. A .venit minoritatea şi a zis: oameni:

nu împiedicaţi pe aceşti

Domni

de a

banchetă. Noi

vom face Joia viitoare banchetul nostru, şi credem -că populaţiunea, prin adesiunea ce 'va da acestui banchet, va

„dovedi ţării întregi că Capitala este cu

noi,

(Aplauze din

partea minorităţii).
N
:
Ce?, Ar fi fost neconstituţional să lupte cinevă pentru
a dobindi adesiunea Capitalei ? Credeţi D-v. aceasta? Eu
cred că nu. Cind minoritatea se luptă pentru a obţine
ade. :

siunea Capitalei, nu face nici un act neconstituţional.
„Ei bine, lumea a urmat consiliul minorităţii şi avroit

să se ducă acasă. Atunci deodată a fost. atacată și din
frunte şi dela spate (aplauze din parte minorităţii), atacată,

Domnilor, fără somațiune legali (aplauze din partea mino-.
rității). Au fost: răniri făcute cu sabia, și s'a întîmplat faptul,
care-l denunţ,că un

procuror,

anume

D.

Paraschivescu, a

zis unui ofiţer: de ce' dai în lumea desarimată?! Şi ofiţerul.
ia răspuns: N'am să iau ordine dela D-ta. (Aplauze din -

partea minorităţii).

|

„___Ei bine, lumea aceasta, pe

n

care

Die

o trataţi

de revolu..!

ționară, rânit-a ea pe cineva? Arătatu-sa vre-o
armă? Nu.
Ea care eşind pacinic. dela o întrunire * permisă”
de Consti-
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-

tuţie, s'a văzut atacată, la cine a. trebuit să se plingă? A
trebuit

să

se

plingă
-la “acela, care

el

în

ultima

trebue să facă dreptate în ţara aceasta.
|

Dovadă

instanţă -

|

IE

că lumea aceasta eră dinastică, e că toţi întrun

--

glas au zis: aide să ne plingem la Rege!— Pe vremea
aceea eu, care nu fusesem la întrunirea dela Orfeu, veneam pe podul Mogoşoaei şi ajungînd pe piaţa teatrului am.
întrebat ce este? Pe piaţa teatrului erau peste. 100—150
de 'oameni,

cari

nu

făceau

absolut

nimic,

nici.nu

nici nu urlau, cum s'a zis de D-nii miniştri. Am

sbierau,

întrebat ce

este? Un amic al meu îmi respunse franţuzeşte:
|
«On a sari le peuple en sortant de da. vtunton, Sans
- sonimation prialabie, et des aipulis de b'opposttiou ont dl€ se

„flaindre au Palars».
Atunci mi-am zis: dacă deputaţii sunt.la - Palat, să mă

"duc şi. eu să văd; şiatit de puţină lume era pe piaţă, în cit
pe treptele scă;
am putut străbate lesne distanţa şi ajunge
rii Palatului. Atunca, pe la: orele 7!/2, recunosc că lumea ,
aceea din cinci în cinci minute strigă: Ura! Trăiască Re-

gele! Trăiască Rominia! Jos Brătianul Deodată. se auzi.
„tropot de cai şi un escadron de jandarmi în treapătul cel
cu sabia scoasă,

mare,

atacă mulţimea.

Lumea

atacată se.

desparte în două: una se abate spre corpul de gardă, cealaltă spre-scara Palatuluişi împinsătura” mulţimei. sparge
i
"geamurile la' uşa Palatului. (Aplauze).
de interne:

Ministru

D.

- dinastice !
__D. Y. Epurescu:

Să

se treacă aplauzele

D-v.

i

|
..
E
Dacă intră şi în Palat?

_“D.PB. P, Carp, Dacă ar fi voit, ar fi putut, dar. ni:
meni nu s'a gîndit măcar la aceasta, atit era în simţul tu.

acolo

eram

turor: că
- altceva.

:

ne plingem,-iar
i

ca să
i

atunci se

cavalerie

de
- Escadronul

întoarce

nu

pentru

şi vrea să

„facă o a doua şarjă, ies însă un general și doui coloneli |
şi le spun: Staţi, ce faceţi? De ce nu întrebuinţati formele
legale?

""ori din

Atunci

vine un

trîmbiţă şi face
la

cavalerie. înaintează

procuror,

somaţiunile legale;

pas

toată mulţimea

desordine,

aceasta

Apoi

dă ordin să sune de două

de
escadronul

şi în cinci . minute,

'fâră nici o

s'a depărtat. (Aplauze).

e revoluţiune?

'

O voce: Cine va spus aceasta ?
aceasta.
0 altă voce: D-voastră volţi să-i daţi greutatea

g245.

-

i

|

3

pas
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„D. P. P. Carp. Cuvintul a fost întrebuințat de Dumneavoastră.
i
a
_D.- Munteanu: Răscoală, nu revoluţiune.
D. P. P. Carp. Primesc corecţiunea, cu atît mai:mult,
cu cit în adevăr revoluţiune:nu e un cuvint rominesc,

|

Manifestări pe stradă au fost, da, dar toate manifestările se fac pe stradă.
Eu am asistat la Berlin

la o

|
manifestare,

unde

toată

piaţa Palatului eră plină de lume şi nu ca la noi, dar plină.
aşă încît nu putea să cadă un ac la. pămînt. Regele, de
atunci a ieşit în balcon şi a. vorbit poporului.
Nimeni

nu

s'a gîndit să atace publicul, deşi

nu avea

libertăţile
constituţionale ce le avem noi; nimeni nu a vorbit de răscoală, pentru că nu s'au depăşit limitele drepturilor cetăţeneşti.
y o
Vrea să zică, D-lor, pînă acuma nu. eră nimica.
„A doua zi dimineaţa venim la Cameră, dar mai nainte
de a veni la Cameră'se petrecuse următorul incident:

In urma: aplicării “libertăţilor

ciştigate de D.

Lascar,

„ceruse D.: Vernescu. 6 audienţă la Majestatea Sa ca să seplingă de cele
D-sa s'a dus să

întîmplate. Eşind dela
raporteze cele vorbite

minoritate.

Nu ştiu

y

ce

s'a

vorbit,

această audienţă,
colegilor săi din

N

căci

nu

am

„.

fost la acea

întru-

nire, şi nu mă privea pe mine; dar, după raportul D.lui
Vernescu, deputaţii, fiind dejă adunaţi, au pornit împreună
spre Cameră.
Ă
|
o
Atunci poporul a început să-i urmeze; din toate uliţele, pe unde treceau, s'a aglomerat Iumea
ajuns la Cameră întovărăşiţi de o mulţime

Credeţi acum

număr

de deputaţi

D-voastră

şi deputaţii au
destul de mare.

că e anti-constituţional ca un

să fie întovărăşiţi-de. un

tăţeni pacinici? (Ilaritate, întretuperi). |
Cind se apropie de Cameră, armată

număr.

de ce-

|
era în curte

în-.

şirată dela clopotniţă încoace, şi la acest moment al cu:vîntării mele aşi întrebă pe D. Preşedinte: din al cui ordin:
a venit armata?
NE
Ra
i
D-le Preşedinte, eu cred că ar fi binesă recitim Adu-

nării paragrafele privitoare la atribuţiunile

preşedintelui, şi

dacă nu mă înşel, aceste paragrafe sunt 5ş şi 56 din
Con.
stituţiune.
!
Sa
|
Aţi aveă bunătatea să daţi citire acestor articole ?

—

167

—

NE

D. Vicepreşedinte. Cu. cea. mai. maree plăcere, De.
orator.
.
,
D.P.P. Carp. Die Preşedinte, art: 55 şi 56 din
Constituţiune zice : .
Ă
o
Art.

55. Fie-care

din ambele Adunări

are dreptul ex-

-. clusiv de a exercită propria sa poliţie prin prezidentul ei,
„care singur d/ză încuoiințarea Adunării dă ordine gardei
"de

serviciu,
Art. 56.

Nici o putere

armată

nu 'se poate. pune

la

uşile sau în jurul uneia sau alteia 'din Adunări fără învot. .
rea ei.
Dat-a cineva din D-voastră. vre-un. vot, vre-o învoire
_ oare-care?

|

|

Domnilor deputaţi, vorbii de Constizaţiune, vorbiţi de:
libertăţi ;. vă: citesc Constituţiunea şi nu vă cer de cît apli”

ei.

carea

- Cînd -vin acei. „deputaţi, deodată se văd acacaţi de forţa
armată...
St
Domnul Corjescu a primit lovituri.
D. (. .Corjescu.. Da, 'am fost lovit.
“Yoci.

Şi

am

noi

fost loviți...

D. P. P. Carp. Aţi auzit, pînă a nu. “primi acele :lovituri de la: soldaţi, vre-o bătae de tobă, sau vre-o soma-.
ţiane? .
:D.

C. Corjesou. Nu.

,

Voci. Nu — nici una.
.
D. Andreiu Vizanti. Şi procurorul a fost lovit (sgomot).
D.. Emil Mavrocordat. Procurorul a fost lovit faţă cu
- mine: (sgomot).

i

D.-P. P. Carp. Va rog, “Domnilor, nu faceţi sgomot,
fiindcă am să vă citesc legea:
«O

batere

de

tobă anunţă

sosirea

agentului;

acesta

somează să se risipească. Somaţiunea e precedată de o
“bătae de tobă.
«Dacă această somaţiune rămîne fără efect; o a doua
„somaţiune precedată de o bătae de tobă este. făcută de
agent.
«Dacă mulțimea este fără arme, agentul, după întiia
bătae de tobă, învită pe cetăţeni a se risipi; dacă nu se
“retrag, „li se mai fac ' două somaţitini pe rînd, Ii caz de
neimprăştiere, mulţimea este răspîndiță prin forţă».
,

|

n
-
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.

A

Constat dar unn fapt, cum că s'a atacat mulţimea fără
somaţiunile legale, nici mai mult, nici mai puţin.
i
In urma acestui atac făcut în contra legii, făcut în
contra garanţiei pe care o dă legea. poporului împotriva
întrebuințării puterii brutale a unei arme, ce. a fost încredinţată armatei” nu ca să dea în popor, ci în inimic...
(Aplauze din partea. opoziţiunii), şi despre care se admite
că

numai.0

tristă necesitate

îţi

impune întrebuințarea ei în

propria ta ţară, prescriind legea cum are să se facă aceasta.
Ei bine,

mă

cred în

dreptul

de

a zice,

că legea

sa

călcat şi că nu s'au îndeplinit formalităţile cati trebuiau
- să -preceadă atacul, şi fără cari formalităţi trupa nu are voe
să dea...
|
D. G. Vernescu.

D. P. P. Carp.
asasinat.

Atunci

este

asasinat.

SE

Ai dreptate, D-le Vernescu, este un

|

Legea

cere

aceste

formalităţi,

întiiu

ca

garanţie

în

contra. abuzului puterii, al doilea pentru că pot să fie între.
„acei oameni mulţi nevinovaţi, cari se află acolo numai ca
„curioşi, şi aceia nu trebue să fie surprinşi de gloanţele puterii armate, căci gloanţele nu. ştiu . în cine. lovesc, şi nevinovatul. este: atins -ca şi vinovatul.” De. aceea trebue să se
. dea de ştire, ca să ştie -simplul. curios că trebue să se
retragă.
D. Preşedinte. Constat, D. le Carp, că suntem - cu totul de acord şi avem norocirea de a nu deplinge nici un.

nenorocit omorit de armă de soldat. (Aplauze din . majoritate; contestări şi protestări din minoritate)...

„de

D. P. P. Carp. D-le Preşedinte, aţi văzut cu ce iubire
adevăr şi de'echitate vorbii şi că nu
;
atingem de cit ne-

aplicarea

ct

constatată

de

şi a regulainentelor

cătră

noi

militare

toţi

Voci. Eşti rău. informat.
"D. Vizanti. După ce s'a tras
contestări). ,

“atit

a

Constituţiunii

(întreruperi).

cu

revolverul (sgomot,

DN. Nicorescu. Toate. acestea - au fost cu intenţiune
făcute eri de către D. general Leca:. a fost un cuvint! de
ordine.
O voce. Aceasta este 0 infamie (sgomot).

D. V. Epurescu. D-le Vernescu, eu ana mari 'bănueli
asupra D.tale şi am s'o dovedesc; ; în public: “ţi. -o' spui. aceasta.
Din căsa D-tale a.pornit omor îtorul îîn contra mea (risete).

e
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„D.G. Vernescu. Eşti prea mare om ca să
Dia. (llaritate în minoritate)..

|

încep cu

-D. Y. Epurescu. Incepi cu cei mici ca să ajungi la cei
mari.. Cu toate acestea sunt mai mare de cît D-ta și am poate
„ceva mai mult decit 'D-ta. ([laritate, sgomot în minoritate).

D. P. P. Carp. Aşi văzut, D-le preşedinte,

spus nimic asupra

celor

spuse de D. Lascar,

teptă să. se pronunţe” justiţia, : ci
asupra acelor puncte în cari nu

justiţia.

voe să o spue justiţia,

o

piaţa

făcut pe

că

n'am

voiu

aş-

numai
aştept .

m'am. pronunțat
aveam nevoe să

aştept

să

o ştiu, n'am'! “nevoe

Orfeu

la

Ce s'a făcut

justiţia. Ce sa

şi

Palatului, o ştiu, n'am ne-

sa făcut ieri ac), pe cînd depu-

Ce

ştiu, n'am nevoe de a mi-o , spune justiţia. Ceea ce spun, -

e din vedere.

După scena aceasta,
“norocirea pe
„deputaţii pe
" tîmplat aci,
pe dreapta

care, cum ştiţi, s'afterminat” cu ne.

care cu toţii cred că o deplingem, sau dus
acasă. Lumea din Bucureşti . aflase ce sa înşi mergând acasă, am văzut pe oameni stînd
şi pe stinga stradei şi privind, — iarăşi lu-

me pacinică, care se uită la noi cum mergeam,
iar

nici.un

fără

soiu

somaţiune,

de

vine

un

Deodată,

escadron

de

cavalerie, la patru ore fără zece minute, şi atacă cu sabia
scoasă pe mulţime şi răneşte oameni. (Aplauze dinm ro tate). Atunci D. A Marghiloman se duce şi ia, pe procuror |

şi-i zice: D-le procuror, iată ce se face.
D. D. Munteanu. Unde este mortul acesta?
a
D.-A. Marghiloman. La spital.
D.P.P. Carp. Lumea aceea care sta în dreapta. şi
stinga pe stradă, eră lume de răscoală? . Pentru ce a fost

atacată, fără ca să se făcă somaţiunile legale? lată cum
“aplicaţi libertăţile cîştigate «de D. Lascar. (Aplauze din
partea minorităţii),

atunci

Dar

mă

întreb : pentru

ce

toate

"acestea ? Să vă spui eu.
.

Aţi

pretins

toată

viaţa

D-voastră

că: aveţi

ţara . cu

- D-voastră, şi că numai D-voastră sunteţi populari. Deodată
semne neindoiase vă prevestesc, că această popularitate se.
pierde. (Aplauze din minoritate). In loc să reîntraţi în con-.
-ştiinţa

D-voastră

şi să vă

întrebaţi,

pentiu

ce

nu mai

aveţi

_- popularitatea de mai nainte, în: loc să începeţi a. studiă
: puţin greselile tăcute, D.voastră “căutaţi alte cauze, căutaţi

|
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.

alte motive -pentru' acele: semne 'ale neîncrederii ţării. De
aceea, fațăcu alegerile, va trebuit acea .acuzare
de co'rupţiune, v'ă trebuit acea acuzaţiune, pentru că altfel trebuiă să ziceţi,

să

:recunoaşteţi,

că.o

parte

imensăa

ţării

acesteia s'a pronunţat din convingere 'în contra D-voastră."
(Aplauze).

|

„i

Să

E

„D-voastră :nu
admiteţi aceasta, nu voiţi să . faceţi o:
- cercetare 'de conştiinţă, să vă daţi seama de greşelile comise,

D-voastră

negaţi greşelile,

şi fiind-că afirmaţi

că sun-:

teţi perfecţi, trebue să fie răi ceilalţi. (Aplauze din- minor.)
“Nu a fost însă de ajuns să .acuzaţi alegerile minorităţii de corupțiune. Vă trebuiă mai mult; vă trebuiă şi au:
reola,

cum

că Tronul

este

ameninţat

şi că -voi

sunteţi

fidelii apărători cari l-aţi scăpat. Atunci v'a trebuit răscoala,
şi

atunci

va

trebuit,

„_coale. Aceasta

înăbuşirea 'sîngeroasă

în populaţiunea

pacinică,

aceasta

ne

explică

valerie de la piaţa Palatului, chemarea
„uşa

a acestei

răs-

ne explică de ce la Orfeu -aţi.dat cu sabia

Camerei.

Pe cine voiţi să înșelaţi?

Pe nimeni,

şarja

de ca-

-

armatei de linie la.

o

şi rău faceţi că

vă

legânaţi

în

strania

şi

periculoasa iluziune, că murdăria -se poate spălă cu sînge..

(Aplauze din minoritate).De aceea, D-lor, nu

vorbiţi

N
de libertăţi.

a
amenințate

;;

nu noi le ameninţăm. D-voastră le ameninţaţi. Nu ne vor:
biţi de pericolul Coroanei. Vă'asigur, că ea nu a fost. nici
un moment în pericol... (Aplauze din minoritate). Vor-

biţi-ne mai
mai

„cum

degrabă

degrabă

se

de

de modul : cum . guvernaţi;

furniturile

administrează

armatei;

Banca

vorbiţi-ne

vorbiţi-ne

şi finanţele

de..

modul

ţării; „vorbiţi-ne

de administraţia prin judeţe; vorbiţi-ne de. toate acestea,
căci: acolo sunt interesele ţării în joc, şi ele, după convin-

gerea

mea, 'vor fi periclitate

pe

cîtă: vreme vor

nele D-voastră. (Aplauze din minoritate). . +
Acestea am avutde zis, D-lor, şi le-am

stă în mii-

i

zis, credeţi-

mă, cu o adincă convingere şi cu atît mai multă libertate,
cu cit chiar în aparenţa de. culpă ce voiţi. să aruncaţi
se ştie
asupra opoziţiunei-unite, eu nu pot să fiu implicat;

că eu

nici la

întrunirile lor nu

mă

duc;

se

ştie

că

ac-

țiunea mea este paralelă cu a lor, şi cer să declare D-lor
singuri, dacă aceste linii 'paralele au gindit un singur, mo„ment
măcar

să se întilnească.

E

Bug. Stătescu

-.D.

|

.

întrerupe.

D. P. P. Carp. Ei, D-le Stătescu, sunt două soiuri de
scopuri cari se pot” urmări. Sunt scopuri pe cari le urmărim

avînd intenţiuni criminale, şi sunt scopuri cari cite odată le
urmărim cu cele mai

cari aurezultate

dar
intenţiuni,.

bune

mai criminale de, cit planurile cele' mai infernale. (Aplauze). "
Eu nu'vam întrebat ce scopuri urmăriţi cind guveri
naţi ast-fel-cum

întrebat

nu v'am

guvernaţi;

ce scopuri

ur-

__măriţi cînd sugrumaţi libertăţile publice (aplauze);nu vam

întrebat în al 'cui, serviciu sunteţi atunci cînd voiţi să faceţi
“ca nemulţumirile să crească în această ţară, în cit să ajungă

ferească să ajungă.

acolo unde Dumnezeu
aceea

De

nu

ne faceţi

de intențiuni,:

procese

precum

noi nu vă facem. Scopul pe care-l urmărim e cunoscut,
el e cuprins în declaraţiunile noastre, aci în şedinţă publică, .

faţă cu ţara, şi l-am făcut cunoscut, și nu cred că neau
„lipsit nici claritatea, nici francheţa.
_-Afirm ca şi adineaori, că ceea ce am zis astăzi am
-zis-o cu adîncă convingere. Cred că ast-fel cum se guvermează ' această

poate

să

ţară,

ea

nu

meargă, credeţi-mă,

terminînd, şi veţi vedea-o
din partea opoziţiunii).

poate.să

meargă

spre bine;

înainte;

nu poate,

în curind. (Aplauze

nau

o repet

prelungite

„Mai ieau cuvintul ministrul cultelor şi ad-interim lă interne C. Nacu,
deputaţii G. Panu, I. Villacrose, V. Morţun. Se propune următoarea
Camoţiune : «n urma atentatului îndreptat în contra „parlamentului,
declarade
act
iea,
Lascar,
V.
deputatului
,
interpelareă
ascultind
mera,

pentru menținerea
ţiunile guvernului şi hotărită a-i da tot concursul
și
ordinei şi legalităţii precum şi' pentru apărarea instituţiunilor ţării
cisiguranţa Statului, trece Ia, ordinea, zilei». După ce vice-preşedintele,
G.
teste o scrisoare a deputatului N. Fleva, se dă cuvintul deputatului

Pânu. In ziua de 17 Martie ieau parte la discuţiunei deputaţii N. Blaremberg și G. Panu, cari cer eliberarea celor doi deputați (N. Fleva,și
N. Filipescu) arestaţi ; mai vorbesc

D. Giani. Minoritatea,
tate a deputaţilor

pinse

N.

N.

Dimancea

și ministrul de

justiţie

propune două moțiun relative la. punerea în liber-

Fleva şi N. Filipescu.

în şedinţa din 18 „Martie.

.

Ambele moțiuni

au fost

res-

"PROGRAMUL. NOULUI
-

Ședenţa

Camerei din 28

GUVERN
Martie

7888

:
După căderea guvernului liberal urmează noul minister compus
din Theodor Rosetti, preşedinte al consiliului și minstru de interne, P. P.
Carp la afacerile străine, T. Maiorescu la culte şi instrucţiune publică și
ad interim la ministerul agriculturei, A, B. Ştirbei la lucrările publice,
General 'S. Barozzi la războiu, Menelas Ghermani la finanţe și A. Marghi-

loman la justiţie. La diferitele interpelări asupra programului

răspunde

D. P. P. Carp, ministru de externe. D-lor deputaţi,
- după

ce au vorbit

d-nii Panu,

Blarembeng,

şi Grădişteanu,

credem că situațiunea e destul de desemnată, pentru ca să
poată şi guvernul să ia cuvintul şi să dea un răspuns la
invitaţiunea ce i-a 'fâcut d. Petre Grădişteanu: de a se
rosti faţă cu Parlamentul în toate amănunţimile: asupra in-

__tenţiunilor sale.

”

Voiu cerceta atacurile îndreptate contra noastră în 'rîindul

|

în care au fost făcute: voiu începe cu d. Panu.

D. Panu

ne-a

făcut

întîiu imputarea că suntem

grup mic.
«Da,

suntem

|

un

a
un

grup „mic.

Dar

ştiţi

care

este

cauza

„principală pentru. care suntem un grup mic?
Cauza. principală este că. nu am voit nici o ccaliţiune.
Dacă am fi voit şi noi să ne coalizăm,nu am fi tost un

grup mic, am
însemnat

fi fost şi 'noi, ca opoziţiunea-unită,
Nu am

ca număr.

un grup

vroit însă coalizarea cu opozi-

ţiunea-unită, pentru că ea nu eră decit o imenșă, negaţiune,
„şi orcît de numeros ar fi.un partid „care se află în condi-

ţiunile opozițiunii-unite, el tot mic rămine.
t

N

—

Am fost acuzaţi cum

414—

că principiile noastre Sunt principii

autoritare ; că. noi avem

să guvernăm

cu Regele şi cu do-

robanţul ; că aceasta este lozinca noastră, a noului guvern.
Eu, d-lor, mam mirat întotdeauna: cum în ţara aceasta

se pot crea legende. cu:o ușurință așa de nepomenită. Una
din aceste legende este: Regele: şi dorobanţul, şi vă rog
"să judecaţi la ce se reduce ea.
N
De

pe banca aceasta,

cu ocaziunea

unei

discuţiuni, se

susținuse că d. Brătianu făcuse regatul, făcuse. neatirnarea,
"şi atunci am luat cugântul, şi am. zis: regatul, neatîrnarea,
_mi se pare că în. primul rînd, dacă au fost făcute, meritul
revine Regelui, care a luat iniţiativa ; revine dorobanţului,

al cărui
am

singe

generos.a. curs pe cîmpiile

Zis,şi din

acest

cuvint,

despre

care

Bulgariei.
nimeni

nu

Atit
poate

contesta că nu conţine decit 'un adevăr istoric, s'a dedus că
aș vrea să guvernez cu Regele şi cu dorobanţul ! |

Dacă pe această bază voiţi să

sunteţi ; numai,

refuzaţi încrederea. liberi

vă asigur, că atunci cînd bazele ncîncrederii

sunt lipsite de adevăr şi de temeiu, nu noi ne vom preocupa

de această neincredere, căci ea n'are nici valoarea, nici puterea

morală...
Am mai. fost acuzaţi

E
că suntem

numai

|
nişte curtezani,

şi ni s'a atras atenţiunea asupra tristei sorţi a unui curtezan
care se vede
pericolul

înlăturat

curtezanilor

de un curtezan şi mai 'curtezan. Dar
Coroanei

colul

curtezanilor

poporului?

"poate

să întreacă

pe

altul,

nu

este

tot

Dacă este

cine

vă

spune

un

acelaş

ca

peri-

curtezan 'care
d-voastră

că

un

agitator nu poate să fie întrecut. de un alt 'agitator ? Dacă
un curtezan promite că va merge mai departe cu servilismul,
cine vă spune d-voastră că un alt agitator nu va merge
mai departe cu promisiuni mai falacioase către popor, arătindu'i un ideal ce nu 'se poate ajunge niciodată, făcîndui'i

promisiuni cari săl sue pe pavăză, dar cari faţă cu realitatea nu sunt decit nişte amăgiri tot aşa de periculoase ca
și periculele aduse de curtezani?
.
a
, Da, o recunoaştem, nu suntem populari, dar sunt două

soiuri de popularitate : este popularitatea. promisiunilor, po-

pularitatea

speranţelor

deşteptate.

Acea

popularitate

n'am

căutat-o:şi n'am rîvnit o niciodată. Este însă popularitatea
faptelor indeplinite ; aceea o ambiţionăm, şi avem convingerea fermă, că intraţi nepopulari în guvern, vom eși po-
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pulari, contrar cu alţii, cari au intrat populari

şi au eșşit ne-:

este în joc,

nu.vom veni

i
ci.
o:
populari (Aplauze).
„Ni se 'zice'că nu: vom face alegeri libere, şi că. nu
vom face alegeri libere pentru că amorul propriu al nostru

” decît vro

şi

că știind. că cu

alegeri

15 în Cameră, suntem

libere

nevoiţi

a întrebuința mij-

Joace” permise şi nepermise, ca să nu fim ridiculi.:
Dar în ce amorul propriu al nostru ar fi el vătămat,

cînd. nu 15, ci numai 3 am eşi, dar cînd Cameraar fitotodată 'obligată să recunoască, ceea ce nu sa :văzut încă,

adică -alegerile libere

libere, încit .nu au

(aplauze), aşa:de

venit decit trei junimişti, au fost dat să se vadă sub gu-vernul acesta, — în ce amorul nostru propriu ar fi jicnit,

|
o
.
d-le Panu? (Aplauze).
"Prin urmare, toate prognosticurile trase că noi nu suntem
populari astăzi, şi că vor veni alţii ca să ne dea afară, toate
nu sunt puse înainte decit-ca să ne arate că d. Panu

acestea

-

.

nu ăre încredere în noi...
Aceasta o ştiam.

Pa
?

Oare principiile d-lui Panu sunt identice cu ale noastre

Şi dacă nu sunt identice, de ce se miră că n'am incredere
în d-sa, şi de ce m'aș mira că d-sa n'are încredere în. mine,
-şi

de

ce se miră că

„obţinem
De

nu facem

încrederea d-sale?
aceea,

d-lor,

absolut

nimic,

argumentele. aduse

ca

nimic,

să

:

|
de

d.

Panu

nu

sunt de natură.a face să reiasă adevărul susţinut de d-sa:
|
i
nimic.
că noi nu reprezintăm

Mai zicea d-sa: dacă ni s'ar fidat măcar un minister
neutru, tot n'ar fi nimic; dar. nici măcar minister neutru

nu sunteţi.
Aş vrea să

vă

|
întreb: ce

Se
înţelegeţi prin

|
minister.

neutru? Oare ar fi un minister neutru acela în care ar fi
_reprezintate toate partidele? Desigur că nu. Pentru că

atunci acel minister

se -dezbine,

or ar trebui, în mijlocul alegerilor, să

or a :ioua zi de alegeri ar trebui

să cază faţă

N
cu dezbinarea ce ar trebui să se ivească.
din
unul
nici
la
aparţine
ar
nu
“Un minister însă care
partidele în luptă, ar fi un minister neutru, şi sub acest
punct

de vedere

credem.

că sunteţi satisfăcuţi, căci nu apar-

ţinem nici opoziţiunii-unite, nici majorităţii. D-nealor au voit,
misă zică altceva: au voit să înţeleagă prin neutru, un
pister nepăitinitor. Ei, aceasta vă fâgăduim, nepărtinitori

-

-

i

6

=

avem 'să fim, şi fiindcă e foarte uşor a făgădui, vă rog să
nu ţineţi seamă de fagăduelile noastre, să ne așteptați la |
fapte, să ne judecaţi pe urmă dacă am fost un minister nepărtinitor sau ba.
Ie
D. P Grădişteanu. Faceţi disolvarea. |
D. P. P. Carp. ministru de externe. Voiu ajunge
și la cestiunea disolvării..
.. .
Se
A venit pe urmă d. Blaremberg 'şi principalele sale
imputări au fost, că suntem un minister personal şi că garantăm impunitatea guvernului trecut.
a
„La prima imputare a adăogat însă d. Blaremberg un
ce,

care a

rupt virful

acuzării d-sale:

d-nia-sa

se luptă- contra guvernelor personale. Apoi,
personale au fost guvernul d-lui Iepureanu,

22

de ani

dacă guverne
guvernul d-lui

Crețulescu, guvernul d-lui Catargi, guvernul .d-lui Brătianu,.
dacă guverne personale de 22 de ani, şi numai guverne

personale s'au succedat în ţara aceasta,
ne întreba:

apoi

aşa

să

fie?

suntem în drept a

Fost-au

totdeauna

guverne

personale în țara aceasta, sau d-lui Blaremberg i se. întîmplă

ceea ce i s'a întîmplat în poveste unui fiu de rege la naș„terea căruia toate zinele au venit şi i-au dat cite o calitate:
-una la făcut frumos, alta instruit, o a: treia elocinte, a pa-

tra onest, şi a venit şi una
care

a anulat

pe toate

“deauna nemulţumit.
|

O

D. N. Blaremberg..

D. P. P.

Carp,

răutăcioasă şi i-a făcut un dar

celelalte,

-

Cer

i-a dat

un

|

caracter

NR

tot-

cuvintul'în „chestie personala!

ministru de externe.

impunitate pentru guvernul trecut?

.

:

Garantie dei
Să

„Noi în această privinţă, — şi această declaraţiune o
fac în numele întregului guvern— credem! şi nu ne vom

„depărta un singur moment de această credință,
că în politică greşelele se îndreptează, dar nu se răzbună. Dacă
d-voastră. credeți că în ţara. aceasta, la fie-care răsturnare
“de guvern are să se ajungă la răzbunare şi pedeapsă, dacă

credeți că: pentru fie-care greşeală politică să fie în
afară .
de răspunderea morală, în afară de pierderea puterii,
și o

răspundere care atrage după sine pedeapsa, — dacă d-voastră -

Voiţi să aruncaţi ţara întro confuziune şi. convulsiune nepo-.
menită, declar că nu noine vom deda la un asemenea
joc.

A atinsd. Blaremberg şi politica

că d-sa

în nici

un caz, chiar. dacă s'ar

putea să ne dea

încrederea

face

d-niei sale.

exterioară, zicînd
disoluţiunea,

Eu

n'ar

m'am. întrebat

— 471 —
„totdeauna pentru ce? Şi aci ne aflăm față. iarăşi cu o legendă, faţă cu legenda politicei germane. Noi ne întrebăm, pen-"tru ce această politică germană a luat un aer aşa de teribil,
- „- încît fără să dea nimeni nici o explicaţiune totuşi să se

zică : a! sunteţi pentru politica germană,. sunteţi nişte ade_văraţi trădători | Politica germană, d-lor, e caracterizată mai
„* ales prin faptul că guvernul

puţină politică externă.
“cu toate acestea

german

face cît se poate

mai

Vă pare poate aceasta un paradox;

e strictul adevăr.

Sa

Toate războaele purtate de principele Bismarck au fost
războae

numai

de politică

internă

pentru ca să înlăture

“ imperiului

german ; încoloa

şi pe care

nu. le-a făcut decit

piedicile aduse la constituirea
căutat

cu cea mai strictă pru-

- denţă să asigure pacea de care Europa are nevoe. Aceasta ..
e caracteristica politicei germane și noi-ne întrebăm : de
'-

-

avem noi nevoe,

noi care avem un teritoriu ce poate hrăni

de trei ori mai multă populațiune decît are, noi care, mărindu-ne resursele, am puteă îndoi puterile Statului romiîn.
“ fără nici o acţiune exterioară ; dece avem noi nevoe, dacă
nu de pace?
i
CE
“Trebue

deauna

dar să ne asociăm

pentru

măririi poporului

cu

liniştea şi pacea
romîn.

Aceasta

cei

cari au lucrat

necesară

tot-

prosperității “şi

e politica germană

şi în

acest sens guvernul actual e pentru politica germană, pe care
a recunoscut-o şi d. Brătianu cu un tact ce trebue să
aibă aprobarea noastră şi n'am avut nici un motiv de
“a nu "i'da, chiar fiind în opozițiune, întreaga mea aprobare.
„pentru o politică atît de conforma cu adevăratele interese
Ma
|
e
ale țării.

Viu acumşi la cestiunea programului. "Am uitat însă
“un lucru, un act de politeţă.:: am uitat să mulţumesc d-lor
" preopinenţi pentru testimoniul de bună purtare în viaţa

noastră politică şi privată ce au binevoit a nil da.
In această privinţă eu, care sunt de părerea dlui Gră.
dişteanu, zic că era inutil: acest testimoniu, pentru că noi
că onestitatea politică

credem,

o' datorie ; condamnăm
are

cineva,

nu zicem

şi privată

acolo unde
decît:

nu e un

nu o găsim,

ce/ /onme

merit,

cl

dar cînd o

a fazt son devotr.

După ce ni se dă. acest testimoniu de bună purtare,
apoi acuzaţi de o mulţime de rele, cari infirmă
“ne. vedem
“pînă
la un punct oarecare greutatea şi, daţi-mi voe să. spun,
chiar sinceritatea acestei politeţe făcute mai înainte:
z

—M8
Cestiunea de program?

Apoi

da, este evident

că mi-

nisteriul are programul său; că acest program e cunoscut,
dar poâte -nu de D-nu Grădişteanu.
.
a
* D-sa în tot programul junimist n'a văzut de cît majo- ratul țărănesc, o idee personală a mea şi care n'a figurat

nici-odată
în- programul partidului.
|
Fiind-că ni se vorbeşte de prograinul junimist, să vedem care e acest program: Noi vrem inamovibilitatea în
magistratură, conform

cu elementele serioase

dispoziţiunea noastră,
vibilitatea

curților

şi în această

de apel,

ce le avem

la:

privinţă cred că inamo-

întovărășită

cu.o

îmbunătățire

materială simţitoare, face magistraturei o poziţiune atit de

înaltă,

atit

de

bună,

în

cit magistratura

devine

o carietă

serioasă.
:
|
In materie de finanţe am recunoscut totdeauna şi recunosc și astăzi, că sub punctul de vedere pur budgetar

gestiunea fostului guvern a
_getelora

fost. făcută

fost bună

în. mod

serios.

şi echilibrarea
Am

bud-,

zis însă că această -

echilibrare aveţi. să.o sdruncinaţi prin politica financiară şi
prin modul cum D-voasră regulaţi creditul Statului, prin „modul cum administraţi Banca, prin modul cum aţi produs
„alterarea valutei, alterare plină de pericole pentru noi.
Se îndoește

cineva

dintre

D-voastră

rarea formală că avem să regulăm

-se îndoeşte
va

fi fără

despre “aceasta, va vedeă
temeiu.

-.

|

cînd

dăm

asigu-

această cestiuns? ŞI cine
că îndoială

Aa

în curînd

„Ce mai voim noi? Voim întinderea pe o bază imai
mare a proprietăţii mici ; . voim legea comunală, nu. ştiu

dacă e liberală sau conservatoare, dar o lege comunală
care dă comunei O neatirnare mai mare de cît cea de astăzi,

Voim,în meserii, ca poziţia lucrătorilor să fie a
ărată conform cu cerinţele. cele mai moderne ale legilor
ce-

lor mai înaintate, În instrucţiunea publică, principiile D-lui
Maiorescu, principii cari nu plac D-lui Grădişteanu,. dar cari

au fost reluate în legea D-lui Sturdza, ne. par serioase şi.
sănătoase şi le vom supune discuţiunei viitorului Parlament,
„Mai voim descentralizarea administrativă, căci
neatir-

narea judeţelor

este astăzi

nulă.

o

A

Din
singur ar fi suficient
zi toate aceste . lucruri, unul
.
în
alte ţări ca să se razime
partidele pe dinsul. Este deci! un -

program

serios,

a

cărui

realizare

cere

gată şi pe baza cărui se pot formă

o muncă

îndelun-

nouile: partide

— 9
Că vechea “Dreaptă
actuală,

aparţin mai

şi vechea

Stinga, i în forma

mult istoriei. de

lor

cît realităţii prezentu-

lui, este lucru.care nu va apare ca nou în gura mea.
Noui formaţiuni trebue să se producă pe baze de legi
pozitive, de idei nu doctrinare, de idei ce nu stau în aer,
dar de idei practice şi bine codificate, — aceasta a fost
totdeauna părerea noastră, şi cînd întreabă D: Panu, cu ce
vă prezentaţi ţării cînd aveţi să formaţi partidul? Ii răs-

pundem; cu acestea avem să ne prezintăm ţării, pe baza
lor se poate procede la reformarea interioară a partidelor
şi a Statului

romîn.: Cine

le va admite, va fi

nu le va admite, va: fi în cimpuri adverse.
“schimbă

părerile

noastre, dar nici

nu

vom

cu noi, şi cine

Noi nu ne vom
căută să

impu-

nem Parlamentului yiitor idei pe cari le va repudia. Aceste
cuvinte

ne

aduc

în

mod

firesc

la chestiunea disolvării.

“Toţi oratorii cari mau precedat au zis să procedăm
la disoluţiune şi să o facem imediat. Cred că nu zic un ce

care ar puteă miră pe vre-un membru din acest parlament,
dacă susţin, că cu acest Parlament, guvernul actual nu poate
să întreţie relaţiuni îndelungate şi că ori Parlamentul ori guvernul trebue să se retragă. Naşte întrebarea: ce eră prudent,

ce eră

mai

patriotic? Să facem disolvarea astăzi, adică

în mijlocul .unei agitaţiuni ne mai pomenite în ţară, sau
să o facem mai 'tîrziu? Chiar Coroana a trebuit să-și pună
întrebârea :
voinţă

cînd

seama

şi-ar da

mai

bine de

a ţării, atunci cînd pasiunile sunt întăritate,

cînd agitaţiunile vor fi liniştite, pentru

adevărata

sau

atunci

ca să se ştie care

este voinţa bine cugetată şi bine cumpânită a naţiunii.
Că avem să procedem la disolvarea acestei Camere,
este un fapt asupra căruia nu poate fi nici o îndoială, şi
mesăjul regal care va' închide această Cameră va adeveri

cuvintele ce vi le spun acum. Vă repet însă, că în momen-

tele de înfierbăntare în cari se află ţara, noi nam crezut
că este. bine să procedem imediat la disolugiane şşi să pro-,

cedem imediat la noui alegeri.
Acestea sunt, D-lor, declaraţiunile: pe cari eram datori
să vi le facem.
- Noi

tate, ca

vă! rugăm

să

pe

bine-voiţi a

toţi,

şi pe

majoritate

lăsă de-o-parte

şi

aceste

pe

minori-

discuţiuni

cari nu pot de cit să mărească pasiunile a căror liniştire
trebue să o dorim cu toţii, şi să votaţi budgetul, — şi vă
promitem că nu vom Ivă acest vot: nici- odată ca un semn

.

de aprobare, cil vom consideră numai câ un act patriotic,
pe care-l faceți D-v. faţă. cu ţara, dindu-i mijloace dea:

merge înainte. (Aplauze).

|

Mai vorbese îîn urmă deputaţii A. Djuvara, Tache Jonescu, N. Fleva,
Lascar Catargiu şi ministrul- -preşedinte Th. Rosetti.
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