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„-  Prefaţă, 

„_. Formarea constituţiei fiind finită, în punctele prin- 
cipale, evoluțiunea ulterioară a, statului, precum alo- 
curea, așâ şi în România, se concentrează în admini- 
strație. Mai toate legile deceniilor din urmă sânt de 
natură administrativă, Administraţia, își lărgesce mereu 
terenul. și pătrunde tot mai adâne în raporturile cetă- 
enilor, încât dejă astădi joacă rolul de căpetenie în 
viața statului şi se impune atenţiei generale. Pe când, 
până nu demult, eră de ajuns, a fi orientat asupra 
constituţiei, în present, pentru a pute conlucrâ cu folos 
la afacerile publice, este indispensabil, a cunoasce exact 
problemele și mijloacele administrative. Studiul lor este 
îndeosebi indicat în momentul, de față, în care, dacă 
nu înșeală semnele, România, se află în ajunul reformei 
atât de. necesare a administrației sale insuficiente. Ca 

„aceasta, să succeadă, este de neapărată trebuință, a: 
„Cunoasce mai Ântâiă temeinic - starea actuală; căci 
răul: nu poate fi delăturat, până ce nu este pe deplin 
cunoscut. A : 

Reflexiunea aceasta a dat ansă lucrării presente. 
Deși literatura română nu este stearpă pe terenul ad- 
ministraţiei, posedând - opul valoros al profesorului 
Dissescu, totuși autorului nu îi sa părut superfluu un 
studiu paralel, ficut din alt punct de vedere, pentru 
că opul amintit, resultând din lecţii universitare, acomo- 
date recerințelor specifice ale studenţilor, cultivă în 7 

1*



a — 1 = 

prima linie teoria administrației, iar nu dreptul propriu; . 
el, conform menirii sale, nu poate relevă, decât ideile 
fundamentale ale diferitelor instituțiuni administrative 

și momentele cari au înfluențat formarea lor; analisa 

institutelor concrete însă nu încape în cadrul lui, și 

din causa aceasta, cu toate însușiile excelente, ce le 
poșede, el nu corespunde trebuințelor praxei, care are 
lipsă tocmai de analisă. Nu reflexiunea, de ce institutul 

cutare s'a, deșvoltat astfel, şi care este rațiunea lui de 
a fi, ci mai vîrtos întrebarea, cum arată el în realitate, 
ce natură are şi în ce mod funcționează, este de in- 
teres pentru praxă. 

A analisâ firea Și structura instituțiunilor admini- 
strative şi a servi praxa, mijlocindu-i în formă concisă 
toate esultatele cercetării seiințifice, este scopul studiu- 
lui de faţă. Materia lui vastă recere în interesul per- 
spectivei adoptarea formei sistematice şi implică necesi- 
tatea, de a împărţi opul în mai multe volume. Volumele 
viitoare se vor ocupă cu partiile speciale ale dreptului 
administrativ ; făscivara presentă cuprinde partea gene- 
rală, adică momentele; comune tuturor instituţiunilor 
administrative. - 

Pe terenul dreptului civil, mai vechii și mai bine “ 
desvoltat, partea generală este dejâ prelucratii de jumă- 
tate de secol şi a adus roade binecuvântate acestui 
ram al sciinţei ; în dreptul administrativ însă, problema, 
aceasta, deși se consideră de indispensabilă deslegarea * 
ei, în urma marilor greutăți ce le întimpină, a remas 
neresolvată chiar de literatura bogată, francesă, ger- 
mană și austriacă. Nu există, decât puține monografii 
asupra unor chestii speciale; teoria obiectelor șI a fae- 
telor administrative însă sânt și astădi materii virginale. 
Astfel autorul trebue să calee căi âncă nebiitute,
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Dificultăţilor ce resultă dejă din lipsa totală a unui 
model li se adauge Și neîncunjurul silei, de a adună 
materialul necesar dintr” un noian de legi speciale, 
adese greu accesibile și de rând de technici aproape 
rudim entară. 

| Deşi conseiu de greutăţile acestea, și de neajunsu- 
vile cară fatalmente.. trebue să resulte din ele, autorul 
totuși nu a putut să se sustragă sareinii, de a schiță 
partea generală a dreptului administrativ, pentru că 
aceasta formează temelia sistemului şi premisa, fără 
de care-este imposibilă. pi ătrunderea sciințifică a întregii 
disciplini: La adimenit și interesul reformei intenționate, 
pentru că nici una din celelalte. partii ale dreptului 
administrativ nu arată așă de vederat lipsele concrete, 
ca partea generală cu orizontul ei larg. Autorului, 
studiind partea aceasta, i-au bătut. curat la ochi actua- 
leie defecte organice ale administrației române. Dacă 
lucrării presente i-ar succede, ca tot așă de plastic, 
cum le-a vădut autorul, să scoată Şi ea la iveală, defec- 
tele acestea și să contribue astfel cât de puțin la delă- 
turarea lor şi la întemeiarea unei administrații demne 
de țeara românească, ea va fi avut sueces mai. mare, 
decât cela la, care aspiră. 

Briinn, de anul nou 1900. 

o _ | “Aurel Onciul.



y . 

Sumar, 

Introducere. 
Natura și sistemul dreptului administrativ român. | 

- 
Paz 

$ 1. Natura dreptului administrativ român ......... d 
$ 2. Sistemul dreptului administrativ român... 5 

Capitolul I. 

Normele. „ i 
S 8. Legile cc, DD 9 
$ 4 Ordonanțele. ......,., ED 13 
$ 5. Normele autonome, .. e 17 

-$ 6. Critica și interpretarea normelor administrative . ........ 19 
Critica . . ..,. ao. | DIE A. 19 

Il. Interpretarea . 
19 

Capitolul II. 

Autorităţile, 

$ 7. Aparatul administrativ, a 28 
$ 8. Regele. . n 

7 
$ 9. Administraţia centrală . . i, Pe 29 

I. Atribaţiunile miniștrilor și ale ministerelor . . . ........ 29 
1. Responsabilitatea miniștrilor DR 4 

$10. Administraţia generală în județe 45 
„1 Prefectul, SRR 45 
ÎI. Organele auxiliare (personalul prefecturii, subprefecţii, organele 

sanitare, polițaii, gendarmeria rurală). 48



— VII — 

Capitolul IV. 
| Obiectele. | | . 
$ 17. Interesele. ...,..... eee. . 
$ 18. Teritoriul și Danii e 

IL Teritoriul. ci Deea 
Banii. ,... ee aaa. 

Capitolul V. - 
„  Paotele. * | ” 

-$ 19. Actele autorităţilor ...... a 
$:20. Expropriarea , IDE 
$ 21. Actele particulare și evenementele, . . 

I. Actele paniculare DR 

. Pas. 

$ îi. Administraţia generală în comune . . , eee. „5 
Im Primarul 55 

II. Organele auxiliare (personalul primăriei, comisiunile) .. .'. „56 
$ 12. Administraţia teritorială specială cc, 58 

IL. Administrația justiţiei e .. 58 . 
IL. Adminisraţia armatei. . 60 

III. Administraţia financiară cc... 62 
$ 13. Administraţia autonomă . 63 

IL Judeţele ...,...... ee. mah. 63 
II, Comunele. ...,. ea eee. 68 

“II. Camerile de comereiă i „76 
IV. Bursele: 78 

$ 14. Controlul administrației ...... e PD 
I. Controlul parlamentar . cc. 78 

II. Controlul bânese (contabilitatea, curtea de conturi) .-. . ... 79 
III. Controlul juridic ea 98 

7 Capitolul III. 
Subiectele, 

$ 15. Persoanele fisice., ......, a 103 
| ]. Persoanele fisice în genere ; ...... RR 103 

IL Funcţionarii, o eee 107 - 
$ 16. Persoanele juridice .. 117 

|. Persoanele juridice în genere , . .. 117 
II. Societăţile mutuale şi comerciale ...,.... 120



— VI — 

Capitolul VI. 

Formele. 
i 

Pag. $ 22. Procedura, administrativă... i | 155 I. Natura procedurii administrative 
155 II, Competența și conflictele de competență ...,.,....., 156 INI. Părţile interesate ,...... N a 158 IV. Constatarea îactelor ..... ee ec .. 159 

V. Disposiţiile autorităților, . Pa 162 VI. Remediile. 
168 $ 23. Justiţia administrativă PD 171 1. Natura justiţiei administrative, . îs 171 

II, Organele ei (coimisiunile de apel, curtea de conturi, judecă- - toriile) 
ATi 

$. 24. Execaţiunea administrativă 
181 I. Natura, execuţiunii și mijloacele ei... 181 

IL. Mijloacele psihice... 182 
IL. Mijloacele fisice: (forţa brachială, starea de asediu, sequestrarea 

averi) Deea poe + 183



Întroducere,: 

„ Natura” și sistemul dreptului administrativ 
„român. 

$ 1. 
Natura dreptului administrativ român. 

Dreptul administrativ român este totalitatea 
normelor ce regulează administraţia în România, iar 
sub administraţie se înțelege activitatea, ce are. de 
scop realisarea intereselor statului. Din causa nexului 
intim ce există între administraţie și stat, spre a pă- 
trunde natura administrației și a. dreptului admini- 
strativ, este de neapărată -trebuință a determină mai - 
Antâiii natura statului. | | 

Cu determinarea statului s'a ocupat în. prima linie 
filosofia de la Plato încoace. Multe Și varii sânt defini-. 
iunile formulate de ea; tuturora le este însă comună 
tendența, de a deduce noţiunea statului din altă noțiune 
oare care, fie dreptul, fie sociabilitatea, binele comun, 
etica, logica ete. Faţă de resultalele acestea ale specula- 
țiunii teoretice, metodul empiric, aplicat în sciinţele 
-naturale, unde a produs roade atât de binecuvântate, - 
strabătând. în celelalte disciplini positive, a arătat lesne, : 
că statul nu este nici postulat juridic, nici institat 
social, nică formațiune etică, nici noțiune logică, ci 

„_cevă viu, ce există şi din causa aceasta nu are lipsă
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“de a fi dedus sau motivat, cum nu are lipsă omul, 
pe a căruia existenţă este întemeiat statul ?). Comuni- 
tatea oamenilor fiind o condiţie absolută pentru evolu- 

„țiunea lor, ea nu se poate consideră de eflux al unui 
conelus comun sau al unui contract social, ci există de 
sine. Adevărul acesta Pa simţit şi Aristot, vorbind despre. 
„Edo nodrirăy“, Dacă însă comunitatea este o astfel 
de ființă, ea nu poate constitui numai un fact sau o 
condițiune pentru, persoanele individuale, ci, având 
același caracter, trebue - însași să fie individualitate. 

„Astfel statul nu este alta, decât comunitatea unui 
complex de oameni conlocuitori, personificată într'o 
imdividualitate de ordine superioară 2, 

Ca fiecare individ; și statul se manifestă în lumea, 
reală prin voință și faptă. F uncțiile acestea, ale statului, 
conform principiului separării puterilor, profesat de 
Montesduieu ?) şi recipiat de Constituţia româna ?), se 
îndeplinesc de organe diferite. Organul voinţei este 
puterea legislativă, organe ale faptei, după cun 
aceasta se referă la interesele particulare sau la cele 
publice, sânt Justiţia și. administraţia. Ambele 

„trebue să se exercite prin persoane fisice, deoarece 
_- numai acestea pot acționă. Acţionând în numele statu- 

lui, persoanele respective ocupă o funcţie analogă celeia 
a. mandatarilor civili. Autorisarea ce resultă din man- 
datul lor atîvnă de la cuprinsul mandatului. 

Mandatul justiţiei constă-în realisarea intereselor 
particulare. Deoarece “interesele particulare, conform 

  

:) Lorenz Stein, Die Lehre ron der vollziehenden Gewalt, pag. 2—6, 
2) Dissescu, Cursul de drept public, II. p. 519, definesce statul: „ Persoana, politică a națiunii într'o țeară determinată;“ vedi, în privința, aceasta, și 
Lemajer, Apologetische Studien zur Verwaltungsgerichtsbarkeit, in Griinhuts 
Zeitschrift, XXII, p. 377. 3) Esprit des lois XI, 6. %) Titlul III.



— 3 — 

naturii lor, sânt lăsate în grija particularilor, justiția nu 
are să gereze afacerile lor, ci este chemată numai a 
interveni, când se ivesce un conflict între diferitele - 
interese opuse. Singura ei misiune este dc _a delătură, 
conflictul existent, constatând pe basa legilor dreptul 
concret şi aducându-l la îndeplinire. Activitatea ei se 
reduce deci la simpla aplicare şi executare a legilor. 

Din contra administraţia nu se poate mărgini 
la singura constatare „a stării legale; cognițiunea respec- 
tivă, care pentru justiție constitue scopul final, „pentru 
administrație nu este, decât un act preparatoriu, după 
a căruia absolvare abiâ, se îndeplinesce scopul principal 
al producerii unui efect real, menit a realisă un interes 
publie. Impulsul,. de a realisă interesul acesta, nu se 
dă administraţiei de cătră particulari, pentru că intere- 
sele publice se urcă peste nivelul particular; admini” . 
strația nu-l poate așteptâ nică de la legislațiune, deoarece ; 
varietatea raporturilor publice face imposibilă intervenţia, / 
corpurilor legiuitoare în fiecare cas coneret; ea însași 
trebue să şi-l dee conform mandatului ei general, de 
a servi interesele publice. Procedând însă în modul 
acesta, activitatea ei nu se restringe la simpla execu- 
tare a unei voințe străine, ci recere voință proprie !). 
Astfel administrația, nu este numai roaba legislaţiunii, 
maşina pentru aplicarea legilor, precum o pretinde 
vechia teorie constituțională, adoptată încâtvă și de 
Constituţia română, cei representă o funcţie specială 
a statului, equivalentă legiferării. Voința legislativă îi 
dă numai direcțiunea și-i defige limitele, în cari are 
să se: misce. În cadrul acesta, administrația dispune - 
independent, fără a ave lipsă de autorisari prealabile 

1) Berriat Saint Prix, 928, atribue administrației funcţia de: 6mettre 
des volontes au nom de P tat. - 

!



ale” legislațiunii. Ea trebue să proceadă, chiar unde 
lipsesce ori ce vot al legislaţiunii.. Autorisarea. ci este : 
întemeiată pe dreptul primar, isvorit din obligaţiunea 
ci generală, da a servi interesele publice. 

„Actele administrației, îndeplinite spre scopul acesta, 
se qualifică ba de politice, ba de administrative. 
Drept aceea și aparatul, care le îndeplinesce, se nu- 
mesce ba guvern, ba administraţie. Conform 
distingerii usitate în terminologia politică, şi sciinţa 
a încercat să afle oareși-eari momente, distinctive pentru 
fiecarea din aceste categorii pretinse, indicând ca atart 
ba. importanţa afacerilor '), ba materia lor 2). În reali- 
tate termenii: respectivi se referă. la aceleași obiecte și 
caracterisează numai ambele” fețe ale aceluiași lueru, 
privite din puncte opuse de vedere: Actul este poli- 
tic, dacă se ia în” vedere scopul la care tinde, dacă 
privirea se îndreaptă înainte, şi ad ministrativ, dacă 
se consideră fapta realisată, se caută deci îndărept. 
În viața practică, momentul scopului nerelevându-se 
de rând, de cât la afacerile mai importante, firesee că 
numai acestea se qualifică de politice. | 

" Administraţia este a statului, când se exercită 
de organe ale statului, și este autonomă, când se 
încredințează altor corporațiuni, formate în sinul statului, 

„Administrația statului se deosebesee în cea gene- 
Pală și cea specială, după cum se exercită de 
aparatul administrativ general san de organe instituite 
pentru scopuri speciale. În urmă ea, conform interese» 
lor cară le servesce şi cart se referă sau li comunitatea. : 
individilor sau la însasi persoană a statului, și anume ? 

la raportul Iui:cu alte state, afirmarea lui prin forță şi 

  

1) Așă Dissescu, 1. e. III, p. 791, 2) Block, Dictionnaire de !' admini- 
stration frangaise, p. 7, Macarel, Cours de droit administiatif, 1, p. 12.
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procurarea mijloacelor necesare, se distinge în admini- 
strația internă, ceu externă, militară şi 
financiară. | 

Totalitatea normelor, cară regulează activitatea ce 
„are de scop realisarea tuturor acestor interese, constitue 
dreptul administrativ, opus dreptului! 
constituțional, care are de obiect organele 
pentru formarea voinței statului și modalitățile mani-. 
testării ci. | 

| Ş2. 
| — Sistemul dreptului administrativ român. | 

Sistemnatica dreptului administrativ în genere âncă. 
ma ajuns li 'un resultat definitiv, mai fiecare autor 
avend sistemul seu propriu, întemeiat pe alt punet de 
vedere, În dreptul administrativ român, singurul sistem, 

„care există, cela al profesorului Dissesoni; se basează 
pe materiile administrative. Sistematica uceasta pare 
însă a suferi de o eroare logică, deoarece materia este 
resultatul, iar nu basa distingerii. Abiâ după ce su 
stabilit o basă pentru distingere, disciplina se împarte 
în diferite materii; materia deei, ca consequență a îm- 
părțirii, nu poate fi totodată. şi momentul distinetiv. 
Ca atare „poate servi numai- un element constitutiv al . 
respectivei disciplini, iar elemente constitutive ale drep- 
tului administrativ, ca ale fiedărui alt drept, sânt! 
subiectele, obiectele şi raporturile Juri- 
dice între ambele. 

Subiecte ale dreptului administrativ sânt! per- 
sounele, cară, se disting în persoane fisice Şi juridice. 
Însușiile diferite ale persoanelor, neavând mai nici 
o înriurire asupra structurii instituțiunilor adininistr: 
tive, nu oferă o basă potrivită, pentru distingerea lor
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ȘI pentru alcătuirea unui sistem. Aşişderea, și rupor- 
turile juridice, pe cară se întemeiază sistemul | 
usitat în dreptul civil, în dreptul administrativ variază 
prea puţin, spre a pute servi de basă unui sistem, 
deoarece, resultând mai totdeauna din âcte ale autori- 

'tăţilor și numai foarte rar din arbitrul particular sau 
din evenemente, au natură aproape omogenă. | 

Remân deci numai obiectele. Obiecte ale drep- 
tului administrativ sânt interesele publice, iar acestea 
poșed un prisos de forme, cari admit distingeri după 
plac şi drept aceea fac cu putință întocmirea unui 
sistem. Ele, precum sa amintit dejă mai sus, se. pot 
deosebi mai ântâii în interese colective şi 
interese proprie statului. | 

„Interesele colective la rândul lor, după 
scopul ce-l servese şi după gradațiunea prevalenței 
momentului colectiv se împart în interese fisice, 
economice, spirituale, politice și sociale, 
iar interesele proprie statului se deosebesc 
conform modului, în care se manifestă existenţa, sta- 
tului, în interese diplomatice, militare ȘI 
financiare, N - 

Cu toată deosebirea lor, interesele publice, 'aparţi- 
nând aceleiași familie, au o sumă de momente comune. 
Comună mai Ântâiii este regularea, lor, întemeiată pe 
“normele administrative, comune le sânt şi organele, 
cară le realisează. De asemene aceleași persoane func- 
ționează ca subiecte, iar obiectele, -fie ele cât de varie, 
au trăsături tipice de rudenie. În urmă factele cari le 
dau nascere și formele în cat se manifestă. sânt iden- 
tice pentru întregul complex al intereselor publice. 
Drept aceea, spre a evită repețiri, fără a alteră sistemul, 
este de neap&rată trebuință,. ca studiului materiilor
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speciale să-i premeargă o parte generală, în care se 
„tractează, momentele comune tuturor materiilor acestora... 
| Sistemul dreptului administrativ, precum s'a desvol- 
tat mai sus, se presentă deci șematie în următorul mod. 

Partea generală. 

]. Normele, 
„IL. Autorităţile, IE 
III. Subiectele, 
IV. Obiectele, 
V. Factele, 

VI. Formele. - 

Partea specială. 

LI, Interesele Îisice, 

Î. Evidenţa populaţiunii (oficiul stării civile, regimul 
pasapoartelor, recensemântul, statistica administrativă) ; - 

> +2, Poliţia de siguranţă (poliţia judiciară, poliția 
flagelelor calamitoase şi a accidentelor, poliția, spectaco- 
lelor, poliţia substanțelor periculoase, poliţia alimentară, 
poliţia comunicațiunilor, poliția construcțiunilor) ; 
3. Sanitatea (salubritatea, personalul medical, spita- 

lele şi. stabilimentele balneare, cimitirele, veterinăria).. 

II. Interesele economice. 
A Producțiunea originală (agricultura, prasila 

vitelor, silvicultura, vânatul, păscuitul, apele, minele); 
2. Industria, comereiul şi creditul; 
3. Dreptul de autor şi măreile de fabrică; 
4. Comunicaţiunile (drumurile, căile ferate, naviga- 

“țiunea); i 
5. Posta, telegraful și telefonul.
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III. Interesele spirituale. 

Cultele, 

Instrucţiunea, 

Axtele. |. | 

1V. Interesele politice. 

Alegerile, 

Presa, 

Întrunirile ȘI societățile. 

_V. Interesele sociale. 

Proprietatea rurală, 
Toemelele. agricole, 
Servitorii. 

VI. Interesele diplomatice. - 
VII. Interesele militare. 

VIII. Interesele financiare. 

e O =



Capitolul |. - 

„Normele. 

- $3. 
Legile. 

„Legi se numese normele stabilite de puterea, 
legislativă. Nu cuprinsul, nici forma normei determină 
caracterul de lege, ci singur numai, emanarea ei de la 
puterea legislativă 5. În România, puterea legislativă 
se exercită colectiv de cătră Rege şi representațiunea, 
naţională. Representaţiunea națională se împarte în 
doue 'adunări: Senatul și Adunarea, deputaţilor, Ori 

„ce lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterii 
„legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supusă sancțiunii 
"Regale, decât după ce se va fi discutat şi votat liber. 
de majoritatea ambelor adunări ?), Legi provisorice în . 

- cas de necesitate urgentă, emanate numai de la Rege 
sub respunderea întregului minister, precum există 
alocurea, sânt excluse de Constituţia română, E | 

Legile votate de representațiunea, națională și 
sancţionate de Rege, spre a dobândi existență juridică, trebue să fie promulgate 3). Promulgarea urmează din - 
partea Regelui) prin publicare sub forma 5): „Carol 1, 

  

1) Cabantous, râpâtitions ccrites sur Je: droit administratif, 8: Oa a toujours design sous le nom de lois les âctes du pouvoir l6gislatif. 2) Art. 32 al Const, s) Unger, System des ist. allg, Privatrechtes, 1. p. 98, *) Art. 115 al Const, 5) Decretul din 30 Iuniu 1866. 
Dreptu! administrativ romât, 

a p ,
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Prin graţia lui Dumnedeu și voinţa națională Rege al 
României. 

La toți. de faţă şi viitori, sănătate. - | 

Corpurile | legiuitoare au adoptat și noi sancţionim 
ce urmează“ : - 

Publicarea se face în Monitorul oficial. Un buletin 
special de legi, în care se publică numai legile și regula- 
mentele lor desvoltătoare, nu. există în România, în 

dauna evidenţei legilor. 

Legile promulgate în modul prescris sânt obliga- 
torie pentru toți factorii din stat. Examinarea lor se 
xestringe numai la “constatarea, oră de sânt promulgate 
în ordine; a le examinâ, ori de sânţ constituționale, 

nu este în drept nici administrația, nici justiţia, 1), 

Vigoarea legilor începe în diua publicării, dacă, 
legea însași nu prevede un moment mai tărziu pentru 
punerea ei în lucrare, și durează până la derogarea 
lor. Derogarea este sau totală, sau parțială; după cum 
legea. se desființează în totalitatea ei sau numai în' 
unele disposiţiuni. În cas “de derogare parțială, legea, 
vechie este desființată numai în punctele cari sânt 
expres indicate în legea: nouă, sau al cărora cuprins 
contradice legea acesta. În cas de dubiu, se aplică 
principiul, de a interpretă strict legile corectorice, 
„deoarece ceea, ce există nu se poate desființă, decât 
prin un lucru nou, a căruia existență este sigură 2). 
Derogându-se o lege, nu apar derogate totodată şi 
excepţiile ei?) În privința aceasta, trebue de distins, 
or de se desființează un institut complet, de exemplu 

1) Pe larg demustrat de P, Tu, Misir, Raportul juridic dintre dreptul 
constituțional și legile ordinare; de părere contrară Dissescu, ]. c.. 2) Thi- 
baut, System, $ 41. 3) Wiichter, Handbuch des wirttemberg'schen Privat- 
rechtes, p. 163. ş, c.u.



claca, în care cas cu institutul Cad 'şi toate excepţiile ; 
sau ori de se desfiinţează o regulă astfel, că contrarul ei 
devine regulă, încât excepţiile de mai înainte devin 
casuri ale aplicării ordinare;, sau ori de legea nouă 

"are caracter absolut, în care cas aşișderea cu regula 
vechie se desființează și toate abaterile. Dacă însă 
legea nouă nu are .caracter absolut, se desființează 
numai. consequențele legii vechi, fără să se delăture 
şi abaterile 1). Așișderea, când legea nouă repetă numai 
regula, legii derogate, fără să amintească și abaterile, 
întărirea regulei vechi nu involvă desfiinţarea, abaterilor. 

| Derogarea urmează sau din cause interne, sau din 
motive externe. Modalitatea dintâi are loc, când 
devin existente condițiunile, a căroră împlinire legea 
însaşi o declară de capăt al vigorii sale, de exemplu, 
când legea s'a promulgat numai -pe timp delimitat, 

“când obicetul legii înceată de a există, când regula se 
desființează, a căriia, consequență erâ legea respectivă, 
sau când expiră stadiul de transiţie la care se refere 
legea *); iar din cause externe se derogă legea, când 
se desființează prin o lege nouă, derogarea aceasta 
putând” fi expresă sau tacită, după cum legea "nouă 
o spune apriat, sau înlocuesce regula legii vechi prin . 
a regulă nouă opusă), Ie 

. Din momentul proclamării până în momentul 
derogării, legea se consideră de fiind în vigoare *). 

„Neaplicarea, ei fără derogare contradice deci dreptului 
administrativ. Chiar după derogare, ea trebue si se 

„respecte âncă, întrucâţ este vorba de drepturi dejă 

  

Pa 1) In toto jure generi per speciem derogatur et illud potissimum babetur, quod ad speciem directum est 1. 80 D, de R.J. 2) Saviany, VIII, p. 998, 476, 474. 2) Lex posterior derogat priori. |. 4. D. de consl, princ, î, 4. 4) Lex semper loqui- praesumitur 1. 27, e. de testam. 6, 23, 
-9*
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- dobândite. Principiul acesta se stabilesce numai pentru 
dreptul privat prin articulul î al codicelui civil; nu 
încape însă îndoeală, că el, având caracter general, 

este valabil şi pentru dreptul administrativ, dacă legea 
nouă nu prevede expres sau în mod concludent retro- 
activitatea, ei, ceea ce pe terenul administraţiei se, 
întâmplă, foarte adese. Ca legea vechie să se aplice mai 

“departe, este însă de lipsă existența unui drept dejă 
dobândit, unui jus quaesitum. Un drept administrativ 

tvece numai atuncia de dejă dobândit, dacă, în cas că 
legea îl atribue ipso jure, sânt îmiplinite toate condi- 
ţiunile pentru dobândirea lui, iar în cas, că el atîmă 

de la conferirea din partea autorității administrative, 
a avut loc respectivul act constitutiv. Singura speranță 
sau expectanţă, de a întruni condițiunile legii sau a 
obține autorisarea autoritații administrative, nu este de 

ajuns, spre a motivă aplicarea, legii vechi). 
Legile administrătive au vigoare numai pentru 

teritoriul României. Singurele norme relaţive la starea 
civilă şi la capacitatea persoanelor urmărese pe 
Români, chiar. când ei își au reşedinţa, în străinătate 2 

Pe de altă parte in teritoriul României nu încape 
aplicarea, unor legi administrative străine, ci au vigoare 
numai legile române. Acestea sânt universale, dacă | 

se referă la, întregul teritoriu, și particulare, dacă pri- 
vesc numai o subdivisiune a lui, d. e. Dobrogea. 
Ambele categorii se disting mai departe în legi gene- 
vale şi legi speciale, după 'cum .stabilese o normă in 
abstracto, sau regulează referinţe conerete, precum 

cele ale fundațiunii universitare Carol 1?) 

1) Puehta, Vorlesungen, I, 223, și Saviany, 384. 2) Art. 2 cod. civ. 

3) Legea din 3 Mai 1891. - ! 

7
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Ş 4. 

Ovdonanţele. 

__- Pe lângă legi există în administraţie o sumă de 
norme generale, cari nu emană de la legislaţiune, ci | 
de la organele administrative înseși. Normele acestea 
apar sub titlul de regulamente, instrucţiuni, decrete ete. 
şi se pot cuprinde sub numele colectiv de ordonanţe. 
Natura. ordonanțelor și autorisarea organelor admini- 
strative de a ordonâ este controversă atât în praxă 

- cât şi în literatură, Teoria constituționalii, care nu 
vede în administraţie, decât unealta; pentru a execută 
voința legislaţiunii, admite ordonanţe administrative: 
numai spre executarea legilor și pretinde deci ca pre- 
misă pentru ordonare existența unei legi. Școala drep- 
tului istorie din contra, considerând administrația de 
o funcţie deosebită a statului, chemată a manifestă în 
cadrul ei şi voința lui, îi raclamă dreptul, de a exprimă 
voința aceasta în mod obligatorie, deci de & ordonă. 

" Principiul adoptat de dreptul positiv român nu 
este de tot clar. Textul primei proposițiuni a articu- 
lului - 93 -al Constituţiunii, atribuind Regelui numai 
autorisarea, de a, face „regulamentele necesare pentru 
executarea legilor“, corespunde de tot teoriei consti: 
tuţionale; proposiția a doua a articului citat însă, 
stătorind, că regulamentele emise de Rege nu pot 
modificâ: sau suspendă legile, nici nu pot scuti pe 
nimeni de executarea, lor, contradice întrucâtva înţele- 
'sului literal al proposiției dintâi, deoarece o modificare - 
sau suspendare a legii, sau scutirea cuivă de ea, nu 
este cu putință la simpla executare a legii, care de 
sine exclude oră ce modificare, suspendare sau dispensă, 
ci poate av6 loc numai în casul unei regulamentari - 

7
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libere, independente de o lege specială ce are să se 
execute. Dacă pasagiul relativ la oprirea modificării, 
suspendării şi scutirii să nu-fie o simplă tautologie şi ” 
deci superfluu, trebue admisă facultatea unei regula- 
mentari situate afară de cadrul executării, pentru că 
numai în casul acesta există putinţa unei modificări şi 

„suspendări a legii, sau a unei scutiri de aplicarea ei. 
Tesei acesteia îi corespund şi disposiţiunile legilor 
ordinare,. relative la organisarea autorităților admini- 

strative exterioare, dependente de ministerul de interne, 
şi la organisarea comunelor, cari în $ 93, respective 
$ 70 atribue prefectului dreptul: „de a, face regulamente 

în marginile legilor și regulamentelor de administra- 
țiune generală“, iar primarului dreptul „de a da ordo- 

nanțe în privința măsurilor locale asupra obiectelor 
încredințate vigilanței și autorităţii sale.“ Autorisări de 
aceste ar fi imposibile sau cel puţin anticonstituţio- 
nale, dacă Constituţiunea ar acordă dreptul de a emite 
regulamente, adică norme generale, numai Regelui și 
numai spre executarea, legilor. De facto praxa acordă 
miniştrilor facultatea, de a emite cu sau fără de apro- 
barea legilor ordonanţe i în toate materiile încredințate 
administrării lor, măcar'că Constituţiunea nu amintesce 
nici cu un singur cuvânt de autorisarea, lor respectivă, . 
şi măcar că ordonanțele foarte adese nu scoposese UL 
simpla executare a unei legi, ci mai vîrtos crearea 
unei norme generale pentru un ram oare-care al ad- 
ministrației. | 

Din motivele acestea şi în România trebue admis, 
ca alocurea, dreptul primar al adininistrațiuuii, de a. 
emite ordonanţe, adică norme generale, obligatorice 
pentru ori cine. Dreptul acesta isvoresce din obliga- 
țiunea, administraţiei, de a servi interesele statului, şi
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„este indispensabil pentru scopul acesta. Administraţia 
care la fiecare act al ei ar ave lipsă de un impuls 
special al legislațiunii, nu ar pute nict când corespunde 
misiunii sale, cum nu corespunde vechilul sau direeto- 
rul unei întreprinderi, care la fiecare demers. aşteaptă, . 
porunca stăpânului seu. Contrarul susținut de vechia 
teorie constituțională trebue să aibă de urmare sau 
negațiunea administraţiei, sau desconsiderarea respecti- 

"vei norme în praxă, pentrucă viața este totdeauna mai. 
puternică, decât o bucată tipărită 'de hărtie, numească- 
se ea chiar Constituțiune ?). | 

» Deoarece Constituţiunea, româna în articulul ei 
93 admite o interpretare în sensul autorisării generale: 
a administraţiei, de a ordonă, și deoarece conform 
art. 918 cod. civ., contractele, și prin analogie și legile 
au să se interpreteze în sensul ce poate ave un efect, 
Constituţiunea, română trebue înterpretată în favorul 
dreptului primar al administraţiei, de a emite norme 
generale. Dreptul acesta a administraţiei are limitele: 
sale numai în: norma positivă a art. 93 din. Constitu- 
țiune, care opresce de a modifică sau suspendă legile 

„sau a scuti pe cinevă prin regulamente de execu- 
tarea, lor. În cadrul acesta, dreptul administraţiei, de 
a ordonă, cuprinde toate materiile administrative, în- 
trucât aceste nu sânt expres reservate legislațiunii. - 
Atari reserve, Constituţiunea le face parte. direct, d. e. 
în art. 16: (Nicr o pedeapsă nu poate fi înființată nici 
aplicată, decât în puterea, unei legă), 10% (Nier o juris- 
dicțiune nu se poate înființă, decât numai în puterea, 
unei anume legi) ete. parte indirect, prevădând regu- 
larea prin lege, d. e. în articulul 131. (Se vor face în 

N   

| 1) La același resultat ajunge şi Stein |. e, 66. 
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cel mai scurt timp le gi speciale, privitoare la obiectele 
următoare: Î. Asupra descentralisării administrative, 
2. asupra responsabilităţi “miniștrilor ete.) Ordonanţele 
administraţiei deci, dacă nu se referă la materii reser- 
vate direct sau indirect legislaţiunii și dacă nu modi- 
fică sau suspendă - legi existente, nici nu scutese de 
executarea lor, sânt valide, totuna, ori de urmează spre 
executarea : unor legi concrete, sau independent de ele. 

Ca ordonanțele si obțină existență Juridică, ele, 
ca şi legile, au lipsă de publicare. Publicarea lor ur- 
meazi sau numai pentru organele administrative, sau 
„pentru toți. În casul prim ele sânt obligatorice numai - pentru organele administrative, în casul din urmă pentru 
întregul publi î). Legalitatea, ordonanțelor . publicate 
o pot examinâ judecitorii, nefiind: tribunalele supuse 
ordinelor autorităţilor administrative ; organele admi- nistrative însă, supuse ierarchiei administrației, au numai decât să observe normele emanate de la autoritățile superioare. Ascultarea lor nu este limitată, decât prin art. 1 al legii din 2 Mai 1879, care declari de complice 
ȘI ameninţă cu pedeapsă pe funcţionarul, car execută ordini sau disposiţiuni, al cărora obiect nu este de resor- tul superiorului sau a cărora ilegalitate este evidentă. 

n privinţa vigorii ȘI - derogării ordonanţelor se 
aplică principiile expuse deji în $ precedent, cu singura . „abatere, că ordonanţele nu se derogă numai prin 
ordonanțe, ci şi prin legi opuse, fiind puterea legilor 
mai mare, deoarece ordonanțele, și anume atât cele ce 
au să se emită, cât și cele emise dejâ, confom art. 93 
din Constituţie, nu pot modifică sau suspendă legea, nici 

“scuti de executarea ei. 

  

1) De altă părere G. Meyer, Deutsches Staatsrecht, 408. 

-



Ş 5. 

“Normele autonome. 

Afară de legi și ordonanțe cu caracter de rând 
general, în dreptul administrativ român există Și norme 

S
I
 

Ţ
O
 

spediale, ce emană de la uhele corporațiuni autorisate 
de a regulă în mod autonom referințele încredințate 
grijei lor. Autonomia este un fel de legislațiune 
secundară î), paralelă legislațiunii statului, și se exercită, 
în România numai pe basa unei delegațiuni legale. Atarr 
delegaţiuni le prevede legea din ? April 1864 pentru 
consiliile judeţene, legile din 7 Mai: 1887 şi din 
31. Tulii 189% pentru consiile comunelor rurale 
şi urbane și legea din 10 Mai 1886 pentru ca- 
merile de 'comercii şi industrie. Autorisarea 
consiliilor judeţene cuprinde facerea unor regula- 
mente pentru administrarea intereselor speciale ale 
judeţului şi stătorirea unor pedepse bănesci până la, 

„200 lei pentru a asiguri executarea regulamentelor *); 
consiliile comunelor rurale au dreptul de'a face 
regulamente de. administraţiune interioară și de poliţie 
comunală și fixă pedepse pentru călătorii regula- 
„mentelor și ordonanțelor, cari însă nu pot întrece 
“pedepsele de simplă poliție î); consiliilor comu- 
nelor urbane le este delegată, facerea regulamentelor 
de administrațiune interioară și de poliţia de igienă, 
de locuinţe, de circulaţiune, de alimentare, de foc, de 
aceidente, de cântare ete. *), iar camerile de comer: 
citi fac atât regulamentele lor pentru împărțirea în 
secțiuni şi ori ce cestiune de procedură internă, cât 

D Thăl, Einleitung, $ 49. 2) Am. 60 1L.e, 3) Art. ile *) Art. 41 și 99]. e.
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şi “acelea ale tuturor stabilimentelor ce atimă de 
dinsele 1), 

Regulamentele . consiliilor județene privitoare la 
interesele speciale ale judeţului. sânt supuse aprobării 
Regelui, regulamentele consiliilor comunelor rurale şi 
urbane au lipsă—de aprobarea prin decret Regal, iar 
regulamentele  camerilor de comercii devin valabile 
abiă după aprobarea ministrului. Ca ele să dobândească 
existență juridică, trebue să fie publicate în Monitorul 
oficial. Vigoarea, lor. începe în momentul publicării, 
respective în momentul indicat în regulament, şi durează 
până la derogarea lor. Derogarea are loc din motivele 
şi în formele expuse dejâ în $ 3. Ea urmează însă de 
sine și atuncia, când lezislnţiuneă statului statuează, în 
urmă asupra obiectelor regulamentate, Principiul acesta 

„este stabilit prin $ 69 al legii din.2 April 186% mo- 
dificate prin legea din 3l Marte 1872, numai pentru 
regulamentele consiliilor judeţene; nu încape însă în- 
doeală, că el se referă și la; celelalte norme autonome, 
“deoarece autorisarea, legislativă, delegată corporaţiunilor 
“autonome de legislaţiunea statului, li se poate detrage 

de aceasta în fiecare moment. Competentă, de a detrage 
delegația, respectivă, este, însă numai legislaţiunea sta- 
tului, care o a acordat, nui însă administrația generală, 

„care, neexereitând pntere legislativă, nu o poate nici 
delegi. Terminologia art. citat, vorbind de „admini- 
strațiunea, genărală“ „ este deci inexactă. 

Alte norme autonome, basate sau pe resultatele 
seiinței sau pe datină, precum ași numitul drept al juriş- 
tilor și dreptul consuetudinar, nu există în dreptul ad-- 
ministrativ român positiv. 

1) Art. 281. c.



$6..... 
Critica şi interpretarea normelor administrative. 

I. Aplicarea normelor administrative recere consta- 
. tarea autenticității normei totale și a textului ei. Opera- 
ţiunea respectivă, se numesce crițică. Critica este su- 
perioară, când are de scop de a constată, ori de 
norma este autentică, adică făcută şi promulgată de” 
factorii legali, şi elem entară, când examinează numai! 
textul, spre a emendă erorile !). Erorile resultă sau din 
tipar sau dintr'o redacțiune greşită. Apare din . însaşi 
lege sau din connexul ei cu alte legi, că respectivul - 
text constitue o eroare de tipar sau de redacțiune, 
este permis a rectifică textul, înlocuindu-se cuvântul 
greşit prin cuvântul corect, orânduindu-se cuvintele 
critice cum se cade, sau delăturându-se cuvințele su- . 

„perflue. i a 
„Dacă însă resultă abiâ din: materiale externe, d. e. 

din rapoarte, că legislatorul nu a vrut să întrebuințeze 
cuvintele cutari, atuncia, este clar, că legislatorul nu 
a vrut ceea ce stabilesce- norma, și că norma nu este - 

„valabilă; dară ŞI ceea ce a vrut legislatorul nu are 
valoare, pentru că nu stă în normă, ?), 

11. După constatarea textului se procede la consta- 
tarea cuprinsului normei, Operaţiunea respectivă, se 
numesce interpretare. Interpretarea este sau 
legală, sau doctrinară. Înterpretarea legală, 
conform art. 3% din Constituţiune, este reservată crea- 
torului normei, fiind ea, tot aşă normă, ca norma inter- 

1) Savigny, 1. c.1, $ 38, 39, Puchta, pandecte, Ş 15. WVăiehter 1, e. 
$ 26, Mublenbruch, Lehrbuch, 1, $ 57, 2) Unger, System des usterr. allg. 
Privatrechtes, |. c. 1. p. 73 Ș. c. u., Hufeland, Geist des rămischen Rechtes 
I. p. 73. , 

ij



pretată. Interpretarea doctrinară ar6 loc. în 
praxă şi sciință. Ea, se .deosebesce. în interpretarea 
gramaticală şi cea logică. Scopul 'ambelor este 
același, adică, de a constată voinţa legislatorului ; numai 
mijloacele întrebuințate de ele sânt deosebite, inter- 
pretarea gramaticală operând cu limba şi gramatica, 
iar cea. logică cu conclusiuni logice. , 

Interpretarea gramaticală premerge celei 
logice și este supusă, regulelor filologice. Dreptul român 
nu stabilesce regule speciale pentru interpretarea grama- 
ticală a normelor; numai relativ la contracte, articolii 
977—980 ai codicelui civil cuprind câtevă regule, carr 
analog trebue sii se-aplice și la interpretarea normelor. 
Conform regulelor acestora, interpretarea are să. consi- 
dere intențiunea legislatorului, iar nu sensul literal al 

„termenilor 1). Când o elausulă este primitoare de doue 
înțelesuri, ea are să se interprete în sensul ce poate 
ave afect, iar nu în cela ce. n'ar produce nici unul ?). 
Termenii susceptibil de done înțelesuri se interpretă 
în înțelesul ce se potrivesce mai mult cu natura insti- 
tutului î). Disposiţiunile îndoioase se interpretă după 
limbagiul timpului în care s'a făcut norma ? 
„Interpretarea logică așişderea nu este regulată 
în dreptul român positiv. Singurul articul 982 cod. civ. 
ordonează în mod analog, ca toate clausulele unei norme 
să se înterpreteze unele prin altele, dându-se ficăiii în- 
ţelesul ce resultă din norma întreagă. De alta ea, operează 
cu.facte și deducţiuni logice. -Facte relevante pentru ea 
sânt rațiunea normei, adică tendența politică a legis- 

latorului, raţiunea dreptului, adică causa ereării 
lui, ocasiunea normei, adică causa care a provoeat-o, 

') Art. 977 cod. civ. 2) Art, 978. cod. cir. 3) Art, 970 cod, ci, 
+) Art. 980 cod, cir, !
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sistemul, în care întră norma, și istoria respectivului 
institut; iar dednețiunile logice cele mai principale 
sânt cuprinse în formulele: Fiind admis scopul, sânt 
admise “şi mijloacele, fără care nu. se poate realisă 
el ); fiind oprit scopul, sânt oprite şi mijloacele ce 
tind la, realisarea. lui 2); dreptul sau obligaţiunea .mai 
largă cuprinde în sine şi dreptul sau Oblagațiunea mai ' 
restrinsă, (argumentum a majori ad minus ?), din contra, 
oprirea mai restrinsă cuprinde în sine șI cea mai largă, 
(argumentum a minori ad majus 4); fiind norma re- 
strinsă la unele casuri speciale, celelalte casurr sânt 
supuse normei contrare (argumentum a contrario). 5) 

Raportul între interpretarea gramaticală ŞI cea. 
logică nu este numai supletorie, așă ca interpretarea 
logică să nu încapă, decât atuncia, când cea gramaticală 
nu dă un resultat satisfăcător, ei interpretarea logică 
trebue să, fie corectivul interpretării gramaticale. Con- 
sună ambele interpretări, atuneia. există oareși care 
garanție, că interpretarea este corectă; dacă, resultatele 
lor însă diferă, prevalează interpretarea logică, deoarece 
relevantă este „intenţiunea, legislatorului, iar nu sensul 
literal al termenilor“. În cas de discrepanță între in- 
terpretarea, logică și cea gramaticală, interpretarea, logică 
față de textul: normei interpretate este sau modifica- 
toare, sau extensivă ori restrictivă, după cum textul 
normei diferă de la voinţa. legislatorului qualitativ sau 
quantitativ. i 

Dacă nici interpretarea gramaticală, nici cea lo- 
gică nu sânt de ajuns, spre a constată, întrun cas con- 
cret voința, legislatorului, aceasta se deduce prin mij-- 

  

„„„ D912 D. de period. 2)1. 16 D. de spons, 23 1. 3) Non debet cui 
plus licet quod minus est non licere 1. 21 D.de BR. JI. 9Liiş20D.. 
de his qui notant 3, 2. 5) Thibaut, Log. Ausleg. p. 149 ş.a.
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locul analogiei, subanalogie înțelegendu-se opera- 
țiunea ce are de scop tranșareă unei chestii neprevădute 
direct în normă conform normei și în spiritul ei 1). 

Analogia este sau legală sau sistematică 2), 
Analogia legală cuprinde casul tranşării unei 
chestii neregulate în norma concretă pe basa. altei 
norme ce regulează o chestie similară, conform prin- 
cipiului „ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispo- 

“sitio“, rațiunea legii putându-se aflâ sau din ocasiunea 
ei, sau din tendenţa ei, sau din idea ei fundamentală. 
Analogia legală se poate aplică numai în casul unei 
lacune a normei, când: norma ce are să se completeze 
și cea ce servesce spre completare au aceiași rațiune, 
și ambele chestii sânt similare. Lipsind însă, condiţiunile 
din urmă, are loc analogia sistematică, care trage 
'conelusiunile ei din întregul sistem al dreptului ad- 
ministrativ positiv, şi în ultima linie din Constituţiune, . 
care atât pentru legislaţiunea ordinară, cât și pentru 
administrație este legea, legilor. Spre a aplică analogia, 
sistematică este de lipsă a analisă atât dreptul -cutare, 
pentru a pătrunde ideile lui fundamentale, cât şi 
materia respectivă neregulată, pentru a constată, firea 
lucrului. Combinarea amânduror momente produce apoi 
norma ' casului special, care trebue să corespundă in- 
tențiunii legislatorului, deoarece şi acesta nu face ar- 
bitrar legile, ci codifică numai regulele căi după 
părerea, sa, resultă din firea lucrului. 

Do 

1) Origines: |. ce. 27. Analogia graece, latine similium comparatio 
sive proportio nominatur, Cujus haec vis est, ut quod dubium est ad aliquod 
simile quod non est dubium referatur, ut incerta certis probentur. 2). Kierulit 
1. p. 30, 31, 

 



Capitolul II. 
„Autorităţile, 

_ Ş 7. 

Aparatul administrativ. 

„ Realisarea intereselor publice recere o sumă de 
forțe personale şi de mijloace veale. Totalitatea, forțelor 
şi mijloacelor acestora formează aparatul administrativ. 
Idea lui fundamentală este însărcinarea unor persoane 
fisice cu îndeplinirea unor acte în numele statului. 
Consumându-se însărcinarea aceasta întrun singur act 
sau o sumă determinată de acte, are loc un mandat 
public normal; dacă însă însărcinarea, este permanentă, 
pentru o specie întreagă de acte, aportul creat de ea 
se numesce oficii. Oficiul deci nu este, decât un 
fel de mandat stabil, care ca atare cuprinde în sine. 
atât dătoria, cât și autorisarea, de a îndeplini în numele 
statului acte de natură determinată. După cum auto-. 
risârea aceasta se mărginesce la simpla îndeplinire 
a unei voințe străine, sau cuprinde în sine formarea 
unei voințe proprie; obligatorice pentru alții, oficiile 
se disting în oficii auxiliare ȘI autorități. Ele- 
mentele administrației sânt aut orităţile, adică 
organele autorisate a exercită în numele statului o 
stăpânire oarecare în cercul determinat de lege 4). 
Stăpânirea - exercitată este sau dispositivă sau 

  

1) Ulbriek, Handbuch der dsterr. pol. Verwaltune, 

1
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regiminali, puterea dispositivă cuprindend 
în sine dreptul de a ordonă și a, realisă eventual 
prin forță cele ordonate 1), cea regiminală însă 
autorisarea, de a, direge prin instrucţiuni generale sau 
ordine speciale personalul şi materialul-pus la, disposiţia. 
autorităţii; iar cercul de activitate, numit ȘI competenţă, 

„este fixat parte geografie parte prin natura afacerilor. 
Interesele publice, fiind foarte varie, nu se pot 

realisă decât prin un sistem întreg de autorități cu 
diferite competenţe teritoriale și reale; unitatea, statului, 
pe de altă parte, recere însă un nex oarecare între 
ele, spre a garantâ unitatea activității lor. Spre scopul 
acesta, autorităţile se gradează şi se fac dependente 
unele de altele; totalitatea, gradaţiunii acesteia formează 
ierarchia administrativă, Consequența ei este, 
că voința autorităţii supraordonate prevalează tot 

„_deauna față de voința . autorităţii subordonate. Preva- 
„lența, aceasta se manifestă mai ântâii în raportul 
autorităţilor între olaltă, având autoritatea supraordo- 
nată dreptul, de a limită voința autorității subordonate 
atât prin: ordine speciale, cât și prin instrucțiuni 
generale, cărora autoritatea, subordonată le ditoresce 
ascultare absolută ?); “ea se arată însă și într'afară, 
putând autoritatea supraordonată cassă ȘI reformă actele - 

"autorității subordonate. o | 
De alta, ce se atinge de raportul voinței în ierarchia 

administrativă, există doue sisteme diferite. : Primul 
sistem, usitat în Germania și în Austria, lasă în cadrul 

1) Batbie, Trait6 theoretique et pratique de droit public et admini- 
stratif ], 37, o numesce: droit de commander, iar Aucoc, conferences sur 
Pa dministration et le droit administratif I, 41, pouroir Wimposer aux citoyens 
les obligations dtablies par la loi. 2) Trolley, Trait6 de la hicrarchie admini- 
strative 1, 448: Le fonctionnaire doit exEcuter les ordres quiil regoit. II 
faut que Pobâissance soit absolue.
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subordonării și al asculțării absolute, resultate din ea, 
autorităţii subordonate libertatea, de a formă voința 
ei după propria convingere, precum o fac judecătoriile. Drept aceea autorităţile subordonate se pun în mişcare de a dreptul .pe basa legii publicate şi dispun sub 
propria, respundere cele necesare, fără mandat special al autorității supraordonăte DĂ Libertăţii și inițiativei acesteia îi mulțămesce în prima” linie administrația germană și cea austriacă qualitatea ei “superioară, şi independenţa ei faţă de înrîurirea spiritului de fracțiune. 
Din contra la sistemul al. doile, usitat mai ales în Francia, idea, fundamentală a ierarchiei administrative este, de a consideră autoritatea, subordonată așă, ca, şi .. „când ar primi ea voința ce are să o manifeste abiâ de la autoritatea supraordonată ; voinţa statului: se coboară pe treptele ierarchiei *). Dreptaceea voința, autorităţii subordonate este de tot dependentă de cea a autorității supraordonate, care i-o poate confiscă, » cu totul; responsabilitatea autorității subordonate este aproape annulată, şi inițiativa ei este exclusă, Chiar * legile promulgate, deși îi preseriu direct o activitate: oare-care, nu există. pentru ea şi nu se pot execută, „până ce autoritatea supraordonată nu află de bine, a-i da un mandat special şi “a o pune în mişcare abiâ prin €l 5). Resultatul sistemului acestuia este 6 iper- 

1) O. Mayer, |. c. 44. n. 5.: Das Gesetz wirkt ebenso uumittelbar . „als Auftrag des Beamten, wie als Bestimmung des Verhăltnisses des Staates zu den Einzelnen. Jeder Beamte ist fur die GesetzmăBigkeit seiner amtlichen. . - - Handlungen verantwortlicn, 2) Legea de instrucțiune din 8 Januar 1790, - 3. 5: Le principe constitutionne] sur la distribution des pouvoirs administratifs est que Pautoritâ descende du roi aux administrations d6partementales, .- de celles-ci aux administrations de district et de ces derniers aux munici- palites. .3) Block ], c., Instruction ministerielle, 2: Lorsquiil S'agit de lois ou de decrets râglant de matitres administratives, les prefets ou autres foncti- onnaires attendent, - en gencral,. Finstruction ministerielle: ou du mins la. notification de la Joi ou du decret, avant de procâder ă, leur execution. Dreptul administrativ român. . 3 |



trofie a centrului și o atrofie completă a administraţiei 
teritoriale. Representanții acesteia, lipsiţi de ori ce 
iniţiativă, şi libertate și totodată de ori ce respundere, 
fatalmente trebue să devie unelte oarbe ale miniștrilor 1) 

- şi ale somităţilor parlamentare, de la al' cărora favor 
depind miniştrii, întroducând astfel în administrație” 
în locul legalității politica militantă şi spiritul de 
fracțiune, care corumpe administraţia și o transformă 
din binefacere în calamitate. - | 

În România, cu principiile constituţiunii franceze 
şi garanţiile ei unice în felul lor pentru sistemul eon- 
stituțional, s'a întrodus şi imperfectul model francez 
al ierarchiei administrative. În capul administraţiei 
statului se află sub dirigența supremă a Regelui mi- 
niştrii, singurii depositari ai puterii administrative. 
De la ei resortează parte administrațiuni speciale, * 
centrale și teritoriale, parte “administrația generală 
teritorială, representată în judeţe prin prefect iar în 
comune prin primar. Ambii de rând nu stint instanțe, 
ci simple instrumente ale miniștrilor, De tot expres 

-este caracterul acesta la subprefectul interealat între 
prefect şi primar, care nu poșede nici cea mai mică 
autorisare proprie, ci funcţionează numai ca ajutor | 
detaşat al prefectului. 

Pe lângă aceste autorități ale statului există și un 
sistem de autorităţi administrative autonome, organisate 
parte conform principiilor administraţiei statului, parte 
în mod colegial. În urmă aparțin aparatului admini- 
sirativ și autoritaţile pentru controlul administrației, . 

. formând acesta un accesoriu al administraţiei proprie. 
1) Dufour, Trait6 gensral de droit administratif appliqu€, 1, 136: 

Chaque fonctionnaire a bien sa mission definie par le pouroir regulateur; 
” mais il est, quant ă son accomplissement, sous les ordres du ministre; ces 
intermediaires ne sont pour lui (le ministre) que des instruments,
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S &. 
Regele. 

„_ “Poate puterile statului emanând de la naţiune !), 
Regele, coniform Constituţiunii române, nu este stă- 
pân, ci organ al statului 2), Fiind el organul suprem, 
în care, ca în virful unei piramidi, se împreună toate 
laturile vieţii publice, Regele în persoana sa întrunesce 
funcțiuni ale diferitelor puteri ale statului. EI participă 
la puterea legislativă, fiind învoirea sa indispensabilă 
pentru înființarea legilor generale și a; principalelor 
norme autonome î); el exercită, atribuțiuni judecătoresei, 
având dreptul de amnistie în materie politică și- de 

„agrațiare: în. materie criminală, fără însă a pute 
suspendă cursul urmăririi sau al judecății sau a inter- 
veni în administrația justiţiei 4); el în urmă este 
depositarul întregii puteri administrative 4), -pe care o: 
mânuesce sau în persoană, sau prin 'delegațiune. În 
însuşia de cap al administrației, el exercită suprema, 

„putere dispositivă şi regiminală. 
| Conform puterii sale dispositive, Regele direge 
activitatea puterii legislative, convocând, amânând Și 
disolvând corpurile legiuitoare $). _ 

Arbitriul seu respectiv. este însă limitat, deoarece, 
Senatul şi Adunarea deputaților, când nu se convoacă, 
se întrunesc de sine în 15 Noemvre a fiecărui an, 
„amânarea nu poate excedă terminul de o lună nicY fi 

1) Art. 31 al Const, | 2) Aucoc, Confârences sur ! adiinistration et le droit administratif, I, 50, se exprimă în privința aceasta în următorul mod: Nous ne savons par suite de quelle idâe in6xacte ou de quel scrupule malfondă quelques professeurs de droit administratif wont pas cru devoir mettre le chef de P Etat au nombre e tă la tâte des agents de Padmini- 
stration, 3) Art. 32 al Const, 1) Art, 93 al Const, 5) Art, 35 al Const, '€) Art. 95 al Const, | 

- 
3* 
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reînnoită în aceeași sesiune fără consimțirea, corpurilor 
legiuitoare, şi actul de disolvare trebue să conţie con- 
vocarea alegătorilor până în doue luni și a adunărilor 
legislative . până în trei luni 7), Regele sancţionează și 
promulgă legile, putând refusă sancţionarea, face regula- 
mentele necesare, fără să poată însă vre o dată modi- 
fică sau suspendă legile, sau scuti pe cinevă de exe- 
cutarea lor; el încheie cu statele străine convenţiunile 
necesare pentru comerciii, navigaţiune și alte asemenea, 
având lipsă acestea, ca să aibă autoritate îndătoritoare, 
de aprobarea corpurilor legiuitoare: “el exercită, 'co- 
mandamentul suprem asupra puterii armate și : are 
dreptul de a bate monetă %, 
„Pe basa puterii sale. regiminale supreme, Regele . 

numesce şi revoacă pe miniștrii sei, conferă decoraţiu- 
nile române, numesce sau confirmă în toate funcţiile 
publice și conferă toate gradurile_rhilitare, nu poate 
însă cre4 o nouă funcție fără o lege specială. 

Alte puteri, de cât cele date lui prin Constituţiune, 
nu are Regele. Atribuţiunile sale constituționale sint 
ereditare ?).'EI le. poate exercită numai, fiind major; 
majoritatea, o dobândesce la virsta, de 18 ant împliniţi 4), 
Usând el de atribuţiunile sale, el trebue să respecte şi 
legile speciale ce există. Obligaţiunea de a ls observi, 
o ia el asupra-şi la suirea sa pe tron, depunând în 
sinul corpurilor legiuitoare întrunite Jurământul: „Jur 
de a păzi Constituţiunea, și legile poporului Român, de 
a manțin€ drepturile sale naţionale Și integritatea, teri- 
toriului“ 5), e | 

„ Actele Regelui nu au tărie, dacă nu sânt contra- 
sienate de un. ministru. Prin contrasignare, ministrul 

  

1) Art. 95. al Const. 2) Art, 93. al Const, 3) Art, 82 al Const. 3) Art, 87 al Const. 5) Art. 87 al Const,



devine responsabil de. actul respectiv. Regele însuși nu 
poate fi tras la respundere. . Persoana lui este in- 
violabilă 1). a | 
„În cas de lipsă a Regelui sau de imposibilitate 
„de a domni, atribuţiunile Regelui compet Regenţei. 
Regele în viaţă fiind, poate numi o Regenţă compusă 
de trei persoane, care după moartea sa să exercite 
puterile Regale în timpul minorității succesorului DI 
Numirea aceasta nu se poate face însă, decât cu con-- 
simțirea representaţiunii naționale, dată de ambele 
adunari -unite î). Daci la - moartea Regelui nu se 
gisesce numită Regența, şi succesorul este minor, 

“adunările legiuitoare întrunite numesc o Regenţă î. 
Tot astfel se procede, dacă Regele se află în imposibilitate 
de a domni *). Membrii Regenţii nu întră în funcțiune, 
decât după ce depun solemn înaintea ambelor adunări 
legiuitoare întrunite juriimântul preseris pentru Rege £). 

$ 9. 
-Administrația centrală. 

I. Organele administrației centrale: sânt miniştrii. 
Ei se numesc de Rege, trebue să fie Români, și nu 
pot . aparţină familiei Regale ?). În present există în 
România opt miniștri, și anume: Pentru afacerile în- 
terne, pentru instrucțiunea publică și culte, pentru 

„agricultură, industrie, comereiii și domenii, pentru 
lucrările publice, pentru justiție, pentru afacerile 
străine, pentru resbel și pentru finance. Regele poate. 
numi şi un al novele ministeru fără portofoliu, care 

1) Art: 92 al Const. 2) Art. 88 al Const. 2) Art, S4 al Const, 3) Art. 68 al Const. 5) Art. 89 al Const, 9) Art. 88 al Const. 7) Art. 97 și 98 ai Const, - - : 
[a
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funcționează ca, president al consiliului de miniştri 1); 
Consiliul acesta, se formează din totalitatea miniştrilor 
sub conducerea, presidentului şi are de scop-a stabili 
acordul necesar între acţiunile diferiților miniștri 2); 
în unele afaceri el exercită Și suprema tutelă şi un 
fel de jurisdicţiune administrativă 2), | 

Miniştrii față de Rege nu se află în raport de 
“autorițate subordonată, ci de servitori față de stăpân. 
Drept aceea le încumbe  dătoria ascultării absolute, 
garantată, prin dreptul Regelui, de a-i demite după 
plac, dară limitată prin. facultatea miniştrilor, de a se 
retrage ori când. Conform raportului acestuia, Regele 
nu: dă miniştrilor ordine exprese, - ci numai îndege- 
tără:. el nu cassează decisiunile lor, ci îndeamnă pe 
miniştri, de-ași modifici și retrage înșiși disposiţiile lor. 
El nu funcționează deci ca instanță pentru miniștri %). 
Din contra miniştrii, sub reserva, ingerenței amintite 
a Regului, sânt depositarii direcţi ai puterii admini- 
strative 5), capii ramurilor încredințate îngrijirii lor. În 
însușia aceasta ei prepară proiectele de legi ce au 
să le presente, Corpurilor legiuitoare?) și le susţin 

„înaintea lor. Spre scopul cutare, ei, nefiind chiar 
deputați sau senatori, pot -luă parte la desbaterile 
legilor și trebue să asiste, decâte ori adunările legiui- 
toare cer presența lor?). Atribuţiunile lor cuprind 
afară de aceasta în genere aplicarea legilor şi emiterea, 
regulamentelor - necesare, diregerea întregului aparat 

  

1) Legea din 7 April 1881. ?) Legea din 12 Iuli 1866. s) Asă în 
casul art. 35 al legii din 5 Marte 1876, când ministrul de resbel atacă 
decisiunile consiliului de revisie al recrutării, :). Otto Mayer, 'Theorie 
des franzisischen Verwaltungsrechtes, 49, 50, 5) Ducroc, Cours de droit administratif, 50: Chaque ministre dans son departement est le delegus immediat et exclusif du chef de PEtat, 9) Art. 2al “legii din 9 Iuli 1866. 1) Art. 99 al Const. “



administrativ, dependent de «i, Organisarea lui, re- 
"comandarea sau numirea funeţionarilor, dispoșitia 
asupra averii statului în cadrul resortului, îndrumarea, 
“anchetelor și constituirea unor comisiuni speciale. NI 

Din atribuţiunile acestea, miniştrii nu exercită în. 
persoană decât o mică parte. Reservate îngrijirii per- 
sonale a minişterilor sânt. de rând numai referatele 
cătră "Rege, decretele și mesagiile Regale, proiectele 
de legi și regulamente. numirile funcționarilor și 
afacerile administrative mai importante, cart ministeru . 
le designează expres aprobării proprii. De alta celelalte 
afaceri se resolvă de organele auxiliare, cark se disting 
în birouri, -comisiuni, consilii și personal. 
pentru serviciul exterior, i 

Birourile se compun dintr'o sumă de funcționari 
sub conducerea unui cap de birou. Activitatea lor 
este foarte varie. Unele constată factele, informează 

„pe minister și pregătesc decisiunile şi decretele lui, 
altele îngrijesc de comptabilitate sau de serviciile 
tehnice, iarăși altele. execută expediarea, scrisorilor şi 
păstrarea actelor, precum. registraturile. Mai multe 

"birouri formează o direcţiune sub conducerea unui 
director sau cap de serviciii, care contrasignează expedi- 
țiunile ministrului și poate fi însărcinat de ministru 
cu o parte din agendele lui. Superior directorilor şi 
ajutor direct al ministrului în conducerea întregului 
serviciu ministerial este secretarul general. EI. 

„resolvă şi expediază toate afacerile administraţiei, 
exercită controlul lucrărilor în cancelariile direcțiuni- 
lor şi serviciilor ȘI senmează în numele ministrului 
ordinele date direct de ministru, decisiunile ministeriale, 
numirile și confirmările. 'Toată, cealalta corespondență 
se poate încredințâ directorilor și capilor de servicii.
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Delegarea secretarului și a directorilor și capilor de servicii, de a aprobă și semnâ în numele ministrului, trebrue însă să urmeze în seris și să se publice în Monitorul oficial. | | 

Comisiunile și consiliile sânt organe co- legiale, puse la disposiția ministrului ! pentru nisce afaceri speciale, Comisiunile „exercită de rând oareşi- care administrație, iar consiliile sint organe con- sultative, chemate a-şi da avisul la cererea ministrului. . „Personalul exterior în urmă servesce sau spre scopuri de inspecţiune și de controlă, sau pentru îndeplinirea unor manipulări și servicii speciale. 
Totalitatea, organelor auxiliare sub conducerea ministrului formează minister ul. Ministere există „totatâtea, câţi miniştri cu portofoliu, decr cu totul opt. Resortul ministerului de interne cuprinde | servicii speciale și servicii centrale. Servicii speciale "sânt direeţiunea. generală a telegratelor ŞI postelor, direcțiunea generală a serviciu- lui sanitar civil, direcțiunea generală a ser- viciului penitenciarelor şi direcțiunea Moni- torului oficial și imprimăriei statului !). 
Direcţiunea generală a telegrafelor Şi postelor, sub conducerea directorului general, ajutat de o comisie consultativă, compusă de subdirectorul general, inspectorul de Bucurescr şi şefii de divisiune, administrează întregul serviciu telegrafic, telefonie: ȘI postal. Serviciul acesta se împarte într'o cireumscrip- țiune de ambulanţă postală și în cinci cireumscripțiuni teritoriale, administrate fiecarea. de câte un inspector şi subîmpărțite în oficii telegrafo-postale cu serviciii 

  

') Art. 2 al legii din 19 April 1892, M, o, Ne. 45,
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permanent, complect sau limitat, în stațiuni „postale de la gările căilor ferate și în birouri 'de expedițiuni rurale. Îndeplinirea. serviciului telegrafo-postal urmează cu ajutorul corpului telegrafo-postal, al împiegaților auxiliară şi al agenților poștală” și factorilor rural 1). | 

„Direcţiunea generală a serviciului sanitar civil îndeplinesce toate măsurile generale, relative la serviciul sanitar și veterinar, Serviciul în 
terior al direcțiunii se compune din 6 birouri pentru 
afacerile: medicale, veterinare, administrative, statistice, de spitale și ospicii și de archivă 2), iar serviciul exterior se execută. de patru inspectori ai serviciului sanitar şi de patru inspectori veterinar 5. | | Pe lângă direcţiunea, generală a serviciului sanitar civil funcţionează -cu vot consultativ sub presidiul ministrului de interne. consiliul sanitar superior, com- pus din 1Î membri ordinari, numiţi pe trei ani de Rege după recomandarea ministrului de interne 4), o comisie compusă dintr'un chimist ȘI patru farmaciștă, o comisie compusă de cinci veterinari și consiliul su- perior de epizootii5). Consiliul saniţar superior este autoritatea sanitară supremă, controlează toate lucrările de igienă publică și. privighiază. exerciţiul 

medicinei, veterinăriei ŞI farmaciei în toate ramurile lor, iar comisiile amintite, sânt organe consultative pentru toate cestiunile de farmacie și de veţerinărie. Pe lângă ele funcţionează ca organe sanitare auxiliare institutele de chimie, bactereologie şi institutul de vaccin. al statului6), De la ministerul. de interne de. . 
| 1) Legile din 19 Iuliu 1592, M. o. Nr. 87, din 1 Mai 1592, M. o, Nr, 24, “din 92 Iuliu 1892, M. o. Nr. 58, și .din 10 April 1894, M. o. Nr..9, 2) Art. 11 al legii din 22 Iuli 1893, M. o. Nr. 62. 3) Art, 131 9) Art, 21. ce. 5) Art. Gl €) Art. 22—99 1. e.



pinde direct și administrația: sanitară: specială, adică administraţiile spitaleler și ospiciilor eu fundaţiuni osebite. Atari administrații sânt Eforia spitalelor civile din Bucuresci” şi Epitropia generală, a cassei spitalelor Sf. Spiridion - în Iași. Ambele. sânt întemeiate pe aşe- dămintele fondațiunilor și testamentelor donatorilor şi se compun din câte trei membri, numiţi efori în Bucuresci și epitropi generali în Iaşi. Membrii se in- stitue de ministerul de interne prin decret Regal și - administrează spitalele şi: ospiciile, cât și toate bunurile instituţiunilor respective, sub controla ministrului” de interne sau a, delegatului seu. | a | De la direcțiune generală a serviciului penitenciarelor resortează toate închisorile publice. Ele se împart în închisori de prevențiune şi închisori de osândă. Închisorile preventive se disting mai de- parte în închisori. preventive pentru delicte și în în- chisori preventive pentru crime, iar închisorile de osândă în închisori de pedeapsă corecțională ȘI poli- " ţienească, de muncă silnică, de reclusiune şi de deten- 
țiune 1). 'Poate închisorile sânt împărțite în divisiunt pentru „femei şi bărbaţi, majori și minori, fără comuni- “caţie între dînșii, supuse regimului penitenciar celular mixt 2). Pe lângă fiecare închisoare există o' comisiune de priveghiare şi se pot admite ori ce societăți de patronare liberă ce se presentă spre a lucrâ la refor- marea morală a condemnaților 2). 

În capul fiecării închisori este o administraţie specială, atirnând direct de' la direcţiunea generală și însărcinată cu regia, cu diregerea lucrului arestaților ȘI cu executarea disposițiunilor pentru îinbunătățirea 
1) Art, d al legii din Februar 1877, M. o. Nr, 96. 2) Art. Le. %) Art. 5l.e, Art. al. c. 

 



morală și “intelectuală a arestaţilor!), Administraţia 
specială se compune de director ajutat în cât privesce 
lucrările industriale și privighiarea dilnică asupra. poli- 
iei şi tratamentului de un înspector, în ce privesce! 
contabilitatea de un grefier contabil, iar în ce privesce 
regia economică de un intendent și guardianii ordinari. 
Serviciul medical este încredințat unui medic, cel reli-- 

„gios unui preot, și învățământul unui instructor. Toţi 
funcţionarii se numesc şi se revoacă de ministrul de 
interne 2). - Ă _ | 

Direcţiunea Monitorului oficial şi 
a imprimăriei statului în urmă administrează 
imprimăria statului și poartă de grijă de tipărirea şi 
scoaterea Monitorului oficial. i 

Serviciile centrale ale ministerului de interne sânt 
direcţiunea administrațiunii. generale și 
poliţiei de siguranţă, direcţiunea admini- 
straţiunii judeţene și comunale, serviciul 
comptabilităţii și serviciul arehitectonie?). 
În cadrul: serviciilor acestora întră, întreaga admini- 
'strație centrală, întrucât nu este reservață celorlalte 
ministere şi serviciilor speciale, amintite mai sus, 
„Controlul serviciului administrativ, dependent 

de ministerul de interne, se exercită de patru in- 
spectori generali administrativi, cu reședința în Bucu- 
resci, cară sint însărcinați cu îndeplinirea de misiuni, 
“anchete administrative şi inspecţiunt ale difezitelor ser- 
vicii exterioare, în marginea delegaţiunii date - de 
ministru *). | | a 

De ministerul de interne resortează şi aşedământul 
de ajutor pentru săteni „Carol-Elisaveta“. Fondul re- 

*) Art 50 le. 2) Art. 5il.e, 3) Art. 2 al legii din 19 April 1892, 
*) Art. 7 al legii din 1 Noemvre 1892, M. o. Nr. 169.
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Spectiv este administrat de un consiliu format din ministrul de interne, ministrul financelor Și ministrul agriculturii, comerciului, industriei și domeniilor, având sediul în” ministerul de interne 1)... 

În competența mini terului instru cțiunii publice şi cultelor întră administrația, întregului învățământ; primar, secundar, superior şi profesional ?). . Organe consultative pentru serviciul acesta, sint consiliul general al instrucţiunii publice, împărțit în mai multe secții speciale şi compus din inspectori scolari ȘI delegaţi ai diferitelor categorii de profesori, numiţi de Rege pe cinci ani, şi consiliul permanent, compus din trei membri numiţi de Rege pe trei ani. Consiliul general își dă, avisul asupra programelor scolare și aplicării lor?) iar consiliul permanent asupra creațiunilor de şcoale, : cărților didactice, regulamentelor scolare, programelor Şi ce-- stiunilor speciale, puse de ministru 4), | A Controlul învățămentului se execută printr'un număr de inspectori generali, inspectori de circum- scripțiune, revisori ŞI subrevisori școlari £), iar ad- ministrația fiecării scoale incumbe - rectorului sau di- rectorului ci. De la ministerul înstrucțiunii resortează ȘI „Academia Română“, un institul naţional ce are de scop cultura limbei ȘI a, istoriei naționale, a literelor, a sciințelor şi a artelor frumoase 6), Ministerului numit îi incumbe și administrația cul- telor. Din titlul acesta vesortează de la el Sfântul Sinod al bisericii autocefale a României, compus din amândoi Metropoliţii, din șase Ipiscopi eparchioți 

  

') Reg. din $ Februar 1895, AM, o, Ne. 944. 2) Art. 4 al legii din 4 Septemvre 1892, M. o. Nr. 493, 5) Art, 29—38 1], e. 3) Art, 39—42.1, e, 5) Art. 43—62 1, e, 6) Legea din 30 Marte 1879, M. o. Nr, 74,



— 31 — 
și din cei opt Archierei titulari. EI statuează, asupra 
tuturor afacerilor spirituale, disciplinare şi judiciare 
curat bisericescă, având a, păstră unitatea, în privința, 
dogmelor şi canoanelor ecumenice cu bisericile ortodoxe 
şi unitatea administrativă, disciplinară Și națională a. 
bisericii române. . . 

i Sub autoritatea Sfântului Sinod, cultul se ad- 
ministrează în eparchii de Metropoliţi, respective de 
Episcopi ajuturați de consistoriile: lor, iar în parochii 
conform legii din 1 Iuniu 1893 de epitropia compusă, 
de preotul - paroch, un membru numit de. prefect în 
parochiile rurale şi de primar în parochiile urbane. Și un membru ales de parochiani pe cinci ani. 

Ministerul instrucţiunii publice şi cultelor grijesce în urmă și de serviciul construcețiunilor și con- 
servării monumentelor istorice!) Organ „auxiliar . în privința “aceasta este; „comisiunea 
monumentelor publice“, compusă, sub presidiul 
ministrului, din trei membri numiți de ministru dintre 
bărbaţii cei mai competenţi în sciințele istorice. sau 
areheologice, dintre cari doi trebue să fie luaţi dintre 
membrii Academiei române, din directorul museului 
din Bucuresci şi dintr'un architect ?), + 

Atribuţiunile ministerului a griculturii, 
industriei, comerciului și domeniilor stint:. pregătirea legilor și regulamentelor privitoare la agri- cultură, înființarea și administrarea  stabilimentelor pentru îmbunătățirea, şi propășirea animalelor dome- stice, întroducerea irigațiunii și drenagiului, încuragiarea agriculturii prin exposițiuni și concurswi, prin societăți 

  

1) Art. 44 al legii din 4 Septemvre 1892, 2) Legea-din 24 Noezi- vre 1892, . | ia
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de agricultură și. prin comiții agricole, constituirea unor stațiuni experimentale și meteorologice, luarea tuturor măsurilor pentru, înăintarea agriculturii, pre- gătirea legilor relative la subsistența publică, pregătirea legilor privitoare la, comereiul interior, artele industriale Şi manufactură, Ssupraveghiarea, casselor de economie, societăților anonime, asociațiunilor de: credit popular, societăţilor cooperative, administrația regimului mă- surilor şi greutăților, centralisarea,. ȘI publicaţiunea documentelor asupra, legislaţiunii agricole, forestiere, 
comerciale şi industriale, statistica generală a Româ- niei, gestiunea bunurilor statului cu luarea tuturor „măsurilor de păstrarea Şi îmbunătăţirea, acestor bunuri, Vendarea bunurilor statului !). Pentru scopul din urmă. există o secţie specială a vEndării bunurilor statului 2), | Afară de ea, ministerul cuprinde secretariatul general „Şi direcţiunea generală a domeniilor și pădurilor sta- tului, divisiunea agriculturii, comerciului și industriei, divisiunea, comptabilității şi divisiunea, statisticii gene- „rale a României 3). De la e] resortează fondul de punere „în valoare a pădurilor domeniale, format din rețineră de doi la sută din toate venqările de lemne din pădu- „rile statului, pentru recunoascerea pădurilor, construe- țiunea unor comunicaţii prin ele şi ameliorarea stării funcționarilor forestieri î), | 
„Ca organ consultativ pentru măsurile relative la încurajarea industriei funcționează o comisie com- pusă din șapte membri, numită „Comisiunea industrială“ 5), 

  

1) Legea din 30 Marte 1883, 14 Mai 1892, 2) Legea din 14 Mai 1892, M. 0. Nr. 34. 3) Arţ. 4 și 7 ai legii din 30 Marte 1883 şi 14 Mai 189%, %) Legea din 17 Mai 1892, M. o. Nr. 36. s) Art. al legii din 12 Mai 4887, M. o: Nr, 32, ? 
:
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„Serviciul exteri or al ministerului acestuia se execută de inspectorii de agricultură, industrie, comerciii şi domenii, de personalul inginerilor-hotarnici, de personalul silvic și de personalul advocaţilor. şi referenţilor statisticr 2), | 
Activitatea ministerului lucrărilor publice cuprinde serviciul drumurilor, podurilor și căilor ferate, riurilor navigabile şi nenavigabile, și alinearea orașelor și drumurilor judeţene. ă 
De la el resortează consiliul de admini- „strație, direcţiunea generală a căilor ferate și corpul technic.. - - | 
Consiliul de administraţie este compus din cinci membri numiţi prin decret Regal dintre persoa- nele experte pe terenul technic, comercial și industrial 2, ET este autoritatea delegati de ministerul lucrărilor publice pentru 'controlul și examinarea tuturor lucrărilor ale direcţiunii generale 2). | 
Direcţiunea aceasta se compune  dintr'un director general, și un subdirector 4), Administraţia centrală cuprinde serviciul central de secretariat și personal, contencios şi medical, comptabilitatea generală, serviciul comercial, serviciul de mișcare, serviciul de tracțiune şi ateliere, serviciul de întreţinere şi serviciul de economat5), Direcţiunea generală este însărcinată cu conducerea permanentă a întregii exploatări și execută mersul regulat al tuturor serviciilor administraţiei şi exploatării, precum şi toate decisiunile luate de con- siliul de administrație sau de minister 6). | 

. 7 

  

1) Art, 13 al legii din 30 Marte 1883. 2) Art, 5 al legii din 19 Marte - 1883; M. o. Nr. 285. 3) Art, 13 1.€.. 3) Art. 7l.c. 5) Art. 8, 0) Art. 2331. e, , “
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Corpultechnic al ministerului lucrărilor publice 

se compune din corpul de ingineri şi din cel de con- 
ductori î), şi 'este însărcinat cu studiarea şi redactarea 
proiectelor, cu supraveghiarea tuturor lucrărilor publice 
ce se execută de stat, județe şi comune, cu întreținerea. 
lucrărilor acestora, cu exploatarea tuturor căilor de 
comunicațiune, a docurilor şi antrepositelor şi cu supra- 

„veghiarea lucrărilor publice ce se execută pe cale de 
concesiune 2). - " 

Ministerul justiţiei îngrijesce de administrația, 
Justiţiei și în general priveghiază aplicațiunea ei regulată, 

Ministerul de externe „exercită. direcțiunea 
superioară şi controlul relațiunilor internaționale. Mini- 

-strul de externe negociază și interpretează tractatele 
şi convențiunile internaționale și regulează raporturile 
României cu celelalte state. Lui îi incumbe direcțiunea 
şi controlul asupra poliţiei în porturi, în domeniile 
fluviale și maritiune. Comandantul flotilei îi este direct 
supus. În calitate de cancelar al ordinilor, ministrul 
de externe are administraţia lor şi a medaliilor %: Dela 
el resortează serviciul diplomatie și cel „consular. 
Serviciul diplomatie se exercită de trimiși diplomatici, 
și anume există în “present dece misiuni diplomatice 
permanente în capitalele principale ale Europei, iar 
serviciul consular se face de agenţi consulară, cară sânt 
sau profesional sau onorifici. Si 

"Ministriul de resbel îngrijesce de admini- 
strația armatei şi a gendarmeriei. Administraţia armatei 
cuprinde serviciul intendenței, artileriei, geniului, flotilei, 
serviciul sanitar şi serviciul tesaurului armatei *) și 

  

1) Art. 1 al legii din 15 luni 1894, M. o. Nr. 58, 2) At, 21, - 
5) Legea din 13 Februar 1 894, M. 0, Nr, 255. 3) Art. 2 al legii din 
5 Marte 1883, M. o. Nr. 273, Ă
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„este basată pe, principiul direcțiunii, gestiunii sau 
execuțiunii şi al controlului. Direcţiunea nu ia parte 
la actele gestiunii, iar controlul nu: ia parte nici la 
direcțiune nici la gestiune și atînă direct de la 
minister !). SI E 

» Abribuţiunile ministerului de finance .cu- 
„prind: Diveeţiunea. taxelor Și contribuţiunilor, direc- 
țiunea vamelor, serviciul comptabilităţii generale a sta- 
tului și al cassieriei centrale, serviciul de inspecţiune 
și de controlă, serviciile speciale Şi anume: regia mono- 
polurilor statului, monetăria ŞI regimul timbrelor, cassa 
pensiunilor civile şi eclesiastice, creditul agricol și cassa, 
de depuneri şi consemnațiuni. | 
„De la ministerul financelor resortează pentru con- 
tribuțiunile directe cassierii generali și - perceptorii .cu 
agenții lor, pentru dările indirecte controlorii şi sub- 
controlorii, iar pentru serviciul vamal circumscripțiile . 
ȘI birourile vamale cu personalul lor de șefi de cireum- 

. . A o A . . . . 3 scripție, șefi de: vamă, implegaţi și supiaveghiatori 2), 
Organ auxiliar al ministerului financelor este comni-. 
siunea, specială de experţi, compusă din trei membri 
numiți de ministru după recomandarea tribunalului . 
de comerciii din Bucurescr și chiemată a interveni 
în casuri de contestațiuni vamale ?). 

II. Pentru gestiunea, lor, miniştrii și agenţii lor 
„Sint supuşi unei responsabilități speciale. Responsa- 
bilitatea miniştrilor este triplă: Civilă, penală şi 

„politică. Responsabilitătea civilă a ministru- 
lui pentru acte îndeplinite afară de exercițiul funcţiei 
sale este egali celeia a, fiecărui cetățean. Pentru acte . 
săvirșite în exercițiul funcției sale, ministrul devine . 

, ) Art. 3 Lc. 2) Legea din 27 Marte 1899, M, o, Nr. 2%. *) Art. 80 al legii din 45 Iuni 1874, M, o. Nr. 130, 
Dreptul administrtiv român. - - 4 
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civil responsabil, dacă cu rea credință causează o daună 
statului sau îl expune la daune cătră particulari. Jude- 
cata urmează, conform dreptului comun, nu poate însă 
ave loc fără de autorisarea prealabilă a corpurilor 
legiuitoare ?). 

Pe cale penală se urmăresce ministrul, care 
„comite o infracțiune a legilor penale ordinare. Infrac- 
țiunile comise afară de exercițiul funcţiei se .pedepsese 
de tribunale în formele ordinare 2).- Nici instrucțiunea, 
nică urmărirea însă, nu poate începe fără autorisarea, 
adunării legiuitoare căriia îi aparține ministrul, aceasta 
putendu-o da și din oficiii 5). Crimele și delictele 
comise de un ministru în exerciţiul funcţiei sale se 
judecă conform normelor legilor penale de curtea de. 
cassațiune și justiţie, care este şi forul pentru. respon- 
sabilitatea politică a miniştrilor. , 

„Responsabil politie devine ministrul, care sem- 
nează sau contrasemnează decrete sau ia disposițiuni 
ce violează un. text expres al Constituţiei sau al unei 
legi existente, care prin violență sau fraudă împiedică 
sau încearcă să împiedice liberul și sincerul exercițiu 
al dreptului electoral al cetăţenilor, sau care cu rea 
credință şi în prâjudițiul intereselor ţerii amăgesce 
representaţiunea naţională asupra, situațiunii afacerilor 
statului *). Infracţiunile acestea pot ave loc prin comi- 
tere sau omitere. Rea credință recer numai infracțiu- 
nile relative la împiedecarea, exerciţiului dreptului elec- 
toral și la amăgirea representațiunii naţionale; pentru 
prima infracțiune, necesitatea requisitului acestuia resultă 
din termenii „violență“ și „fraudă“, ca presupun 
voință rea, iar pentru infracțiunea a doua, legea o pre- 

1) Art. 4 al legii din 2 Mai 1879, M. o. Nr. 9%. 2) Art. 9l.e 
3) Art. 10 și 11 1. c. î) Art, 2 și 3... 

 



vede cu cuvinte exprese. Din contra, infracțiunile 
comise prin' semnarea sau contrasemnarea, unui decret anticonstituţional sau antilegal nu au lipsă de voinţa rea, a ministrului; este de ajuns negligența, sa, în ori ce cas însă culpa lata, fiind numai aceasta - punibilă. Legea vorbind în casul acesta, de decrete, nu încape urmă- 
rirea unui ministru pentru contrasignarea saueţiunii unei legi, pentru că sancţionarea nu este decret, Astfel 
responsabilitatea politică a miniștrilor este restrinsă 
la actele administrative. Pentru acte ale legislațiunii “supraordonate ministrului, acesta, firesce nu poate fi tras la respundere ), .. . ” 

Responsabilitatea politică a miniștrilor şi cea 
penală pentru infracțiuni comise în exercițiul funcţiei cuprinde toate actele îndeplinite de la depunerea jură mântului până la încetarea factică a funcției şi 'este 
solidarică atât pentru faptele săvîrşite de miniștri în 
comun, cât și pentru cele susținute cu intențiune 2); 
ea nică când nu se poate declină din causa unui ordin, 
verbal sau înseris al Regului 5). 

Pentru infracțiunile politice şi cele penale, comise - în exerciţiul funcţiei, miniștrii nu se pot da, în Judecată, „decât de Rege sau de „corpurile legiuitore *). Propu- 
nerea respectivă trebue să se facă în seris de 90 de 
deputaţi sau de 1 senatori, Presidentul adunării are 
să o.pue la ordinea dilei până în 5 dile, şi în cus de 
„delict flagrant chiar inmediat, iar adunarea, decide cu 
majoritate absolută, ori de trece la ordinea dilei, sau 
trimite propunerea în studiul unei comisiuni de informas 
țiuni prealabile, compuse din- șapte membri, aleși prin 
vot secret 5). Comisiunea, constată, faptele imputate 

  

1) La același resultat ajunge Dissescu, 1. e. Il.p. 751. 2) Art. 5 le, 3) Const. art, 100. *) Art. 14 al legii din 2 Mai 1879, 5) Art, 171. c.
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ministrului şi, presentă până în dece dile raportul, 
care până în alte 5 dile are să' se pună în desbatere. 
Ca pe basă âcestui raport ministrul să se deie în 
judecată, propunerea respectivă trebue să se primească. 
cu majoritate de doue treimi '), Fiind acusaţi mai 
mulţi miniștri, votul trebue să urmeze separat pentru 
fiecare ?). 

| Votându-se darea în judecată, ministrul, fiind 
âncă în funcţie, este eo ipso suspendat ?), lar adu- 
narea alege un comitet de instrucțiune, compus din 
cel puţin șapte membri, cari la rândul lor aleg din 
mijlocul lor un president şi doi secretari *). Comitetul 
acesta exercită toate puterile procesuale, acordate judecă- 
torilor instructori şi preşedinţilor curților de juraţi, afară 
de dreptul de a decretă, arestarea preventivă. Puterile 
acestui comitet; se continuă din sesiune în sesiune ŞI 

chiar din legislatură în. legislatură, fără privire la pro- 

rogațiune sau disoluţiune 5). Terminând instrucțiunea, 

comitetul presentă raportul seu corpurilor legiuitoare. 
Dacă conclusiunile raportului sit favorabile acusa- 

"tului, ele nu se pot admite, decât când întrunese 
majoritatea de doue treinii a voturilor adunării intere- 
sate ; dacă însă ele manţin acusa. aceasta remâne în -- 
vigoare fără disbatere şi vot nou 0). La cas, că corpul 
legiuitor, care a votat darea în judecată, este disolvat, 

înainte de ce comitetul şi-a terminat lucrarea, acesta 

merge de a dreptul să susțină acusaţiunea înaintea | 
curții de cassaţiune şi justiţie. De ulta adunarea, după 
primirea raportului comitetului de instrucțiune, alege 
un comitet de acusare, care înaintează şi susține acu- 
sarea înaintea, curţii de cassaţiune şi justiție 7). Curtea 

1) Art. 48 Le. 2) Art, 191.c. 3) Art. 201lc. î) Art. le. 
5) Art, 29 1.€. 6) Art. 30 le. 1) Art. Ac. 

 



judecă în secţiuni unite, numărul membrilor fiind 
totdeauna cu soț; paritatea voturilor apără pe acusat !). 

Procedura se stabilesce de însași curte, obser- 
vându-se  disposiţiunile procedurii penale 2). Dacă 
curtea îl află vinovat pe ministrul acusat, ea, în casul 
unei infracțiuni penale, îi dictează pedeapsa, prevădută . 
în codicele penal, în casul semniturii unui : decret 
anticonstituțional sau al împiedecării exerciţiului drep-. 
tului electoral, detenţiune și interdicțiune -de la, trei 
ani până la maximum toată viaţa, de a ocupă funcțiuni 
publice, iar în casul semnăturii unui decret ilegal sau 
al amăgirii representaţiunii naţionale, interdicțiune de 
la trei ani până la maximum toat viața 5). Regele nu 
poate să erte sau să micşoreze pedeapsa, dictată, mini- - 
strului condemnat, decât la cererea adunării care Pa 
dat în judecată $), “ . 

Funcţionarii sint responsabili. conform codi- 
celui penal și devin complici ai ministrului, dacă 
execută un ordin sau o disposiţiune, al căriia obiect nu 
este de resortul ministrului, sau a căriia ilegalitate este 
evidentă. Judecata urmează, de cătră curtea de cassa- 
țiune şi justiţie conform principiilor stătornicite pentru 
complicitate în codicele penal 5). | 

Da D-LUI 
Administraţia generală în județe. 

IL. În judeţ, administraţia, generală este încredințată, . 
prefectului). Prefectul se numesce prin decret 

" Regal, după Yecomandaţia ministrului de interne ?), 

  

1) Art. 35 |. c. 2) Art. 36 1.c. 3) Art, 2 şi 3 1. c.. 3) Const, 
art. 103. 5) Art. 7 al legii din 2 Mai 1879, 5) Art. 8 al legii din 
1 Noemvre 1897, M. o. Nr. 169. 7) Art. 13 1.c, 

7



fără a fi supus unor condițiuni de admisibilitate. EI 
stă sub ordinele directe ale ministrului de interne Și. 
întrunesce în însuşia 'sa de organ al administraţiei 
statului doue funcţii. F uncția sa, principală este de a, 
vepresenţă, în judeţul seu puterea executivă. În qualitatea, 
aceasta, el este simplu agent al autorităţilor centrale 
Și execută ordinele ce i se transmit de diferitele 
ministere '). Drept aceea. el grijesce de publicarea. şi 
executarea, legilor și regulamentelor Și ia toate măsurile 

„necesare, conformându-se instrucţiunilor primite de la 
„miniștii. Numai în cas de urgenţă, el poate procede 
din propria iniţiativă, referind însă îndată ministrului 
de resort ?). Prefectul supraveghiază pe toți funţionarii 
administrativi ai statului, judeţului, comunelor și stabili- 
mențelor de utilitate publică, raportând. autorităţii com- 
petente î). EI în qualitate de representant al guvernului 
central ia parte şi “presidează la toate solemnităţile 
“publice şi oficiale din localitate; numai în locurile în 
cară residează comandanţi de corpuri de armată, presi- 
diul solemnităților amintite se cuvine comandantului 
militar *). Semnul dinstinetiv al prefectului este eşarpa 
în colorile naționale 5). | , 

În funcția a doua, prefectul este instanță admini- | 
strativă și exercitii toate atribuțiunile ce-i sânt deferite 
prin legile și regulamentele. speciale 6), având mai ales 

„a veghiă la manţinerea dreptului statului față de 
cetăţeni, de judeţe, de comune și de alte persoane 

juridice, EI îngrijesce de ordinea și siguranța publică 
1) Art. 14 1. c. 2) Art. 16 Le. Defour, 1. e, I 219: Le prâfet a en 

effet le pouvoir de prendre jnsqmau mesures reserv6es ă Tautorit6 supe- ! 
rieure. I/exercice de ce pouvroir n'est subordonns, qu'ă deux cond.tions: la, 
premitre est, d'âtre motiv6 par P urgence, et la seconde, de ne se resoudre 
quw'en dispositions provisoires. 3) Art. 19 1. e.- 4) Art. 31 al reg. din 

"3 Noemvre 1892. 5) Art, 32 al legii din 1 Noemvre 1892, 6) Art. 15|. c. 
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în județul seu, fiind autorisat, la cas de trebuință, 
a pune în mișcare forța publică la întâmplări de rebe- ' 
liune, sediţiune, atrupamente. tumultuoase san alte 
evenemente neprevădute, cari amenință, ordinea publică, 
siguranța persoanelor și a proprietăților, raportând.. 
inmediat ministrului de interne 1). Prefectul este însăr- 
Ginat și cu poliția administrativă. sau preventivă, şi are 

„dreptul, de a face regulamente în marginile legilor și 
regulamentelor generale de administraţie ; regulamentele 
au însă lipsă de aprobarea ministrului, pentru a deveni 
lucrătoare. EI ia pe cale de ordonanțe toate măsurile 
necesare pentru prevenirea delictelor, ordinea ŞI Sigu- 
ranța, publică ?) şi liberează pasapoartele conform in- 
strucțiunilor primite de la ministerul afacerilor străine 8). : 
El supraveghiază toate persoanele Juridice și institutele 
de binefacere din județul seu, nu poate luâ însă vre 
o măsură directă faţă de ele, ci trebue să semnaleze 
neajuusurile sau abaterile constatate autorității compe- 
tente, însciințând totodată și pe ministrul de interne 4). 

Prefectul inspectează, spitalele, casele de alienați, 
asilurile de infirmi, închisorile, . căile naționale și 
județene şi se încredințează, în cas de “întâmplări 
calamitoase extraordinare, precum inundaţiuni, epidemii, 
epizootii mai întinse şi altele de asemene, în persoană 
de măsurile luate sau dă însu-și ordinele necesare. 
Spre a inspectă aşedămintele cu legi organice sau 
statute recunoscute de guvern, prefectul are lipsă de 
delegaţiunea specială a guvernului 5). 

| În fiecare an, prefectul adresează, ministerului de 
interne un raport amănunţit asupra stării generale, 
financiare, economice 'și administrative a județului şi 

1) Art 171. c. 2) Art. 231. c. 2) Art 5le. 1) Ar ISle. 
5) Art, 90]. e. . 
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comunelor din circumscripție 1. Pe lângă atribuţiunile aceste polițiale, prefectul controlează legalitatea, gestiunii comunelor, îndeplinesce măsurile sanitare şi veterinare, - dreseazi listele de persoane capabile a fi juraţi, con- „lucră la recrutarea armatei ete. | | II. Exereitând atribuţiunile sale, prefectul este ajutat de personalul propriu, care împreună cu el formează prefectura, de subprefecţi (administra- tori) și ajutorii lor, de organele sanitare, de-con- „siliul de revisiune, de- polițai șin urmă de gendarmeria rurală, | 
Prefectur a, sub conducerea prefectului, se compune de un director de prefectură, un cap de birou și manipulanții necesari. Directorul pre- fecturii grijesce de resolvarea și expediarea lucrărilor, înlocuesce: pe prefect în cas de absență și poate fi in- Yestit de ministerul de interne cu atribuțiunile prefec- tului ?). Capul biroului ajută directorului la redactarea, corespondenţei, iar manipulanţii grijesc de expediarea Și păstrarea actelor, | 

„Subprefecţii (în Dobrogea numiţi administratorY) sint agenți detaşaţi ai prefectului, cazi sub autoritatea și controlul direct al prefecților exercită toate atribu- iunile acestuia, însă numai în teritoriul unei plase 2). „ Ajutorii lor au întocmai aceleași atribuțiuni și căderi, le exercită însă sub ordinele și direcțiunea inmediată a subprefectului,. pe care'l substitue în cas de lipsă?) Organe sanitare pe lângă prefeați sânt con- siliile de igienă și salubritate publică, medicii primari, comisiunile de constatare a epizootiei şi veterinarii, iar pe lângă subprefecți medicul Şi veterinarul plasei. 
1) Art, 221. c. --2) Art, 26 al legii din i Noemvre 1892, 3) Art, 29—43 |. e. 4) Art, 44—46,
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„Consiliul de igienă şi salubritate publică se compune de prefect drept president, de medicul 

primar, de medicii comunală ai capitalei județului, de 
medicul spitalului județean, de medicii primari ai celorlalte spitale din capitala județului, de medicul-sef al garnisoanei, de primarul capitalei judeţului, de doi 
membri ai consiliului judeţean, de un architect, de un: 
inginer, de un farmacist, de veterinarul judeţului şi 
de veterinarul capitalei judeţului 7). Comisiunea de 
constatare a epizootiei se compune din veterinarul 
comiinei, din primar și din subprefect stau un comisar polițienesc ?). 

Medicul-primar al județului este capul servi- ciului sanitar al judeţului, afară de serviciile sanitare 
din orașul de reședință a, prefectului, și dă concursul „seu în tot ce privesce serviciul sanitar prefectului, con- siliului judeţean şi delegațiunii Judeţene î). Medicul 
de plasă este “subordonat medieului-primar de judeţ 
şi supus controlului seu 4), Veterinarilor le încumbe întreaga, poliţie veterinară şi intervențiunea la epizootii, 

„_ Consiliul de revisiune se compune sub presi- diul prefectului de un membru al consiliului judeţean 
și de un oficer superior, asistând un medie militar ŞI "comandantul depositului de reciutare 5), Atribuţiunile - 
consiliului de revisiune sint revisiunea operaţiunilor 
recrutării, ascultarea reclamărilor și judecarea causelor 
de scutire. Și dispense de serviciul militar 6), 

Poliţaiul împreună cu comisarii şi. subcomisarii „de poliție ce depind: de la. el exercită poliția adnmini- 
strativă în reședința prefecturii. În Iași și Bucuresei, 

. 

  

1) Art, 59 al legii din 92 luni 1895, M. o. Xe, 62, 2) Ant. 29 al „legii din 28 Mai 4882, M, o, Nr. 47. 2) Art. 43-48 1, e. 4) Ari, 50 le. 5) Art. 31 al legii din 5 Maite 1876.-- 6) Art. 301|, e,
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serviciul poliţial se execută de preteeţii de poliţie din 
capitalele acestea, 

Gendarmeria rurală este un corp organisat 
milităresce, menit a veghii, asupra siguranței publice, 
manținerii: ordinii şi executării legilor. Serviciul ei, 
conform legii din Î Septemvre 1893 și regulamentului 
din 29 Septenvre 1893, se împarte în serviciul ordinar 
şi cel extraordinar?), - Serviciul ordinar se execută 
dilnie sau la epoce periodice, fără cerere specială din 
partea autorităților administrative, cuprinde poliţia 
administrativă și preventivă, poliţia drumurilor Şi 
țarinilor, poliţia judiciară ȘI militară și transferarea 
arestaţilor civili și militari 2 şi urmează cu. ocasiunea 
visitării, percurgerii Și patroliirii tuturor localităților 
din circumscripție, iar serviciul extraordinar constă în 
a da ajutorul cerut funcţionarilor vamali, administra- 
țiilor și agenților silvici, cassierilor publici, portăreilor 
şi executorilor de mandate judecătoresci, comisarilor 
de gări și porturi, cantonierilor și agenților însărcinaţi 
cu supraveghiarea drumurilor de fer, în urmă rechi- 
siționărilor militare în cas de resbel?). Gendarmeria 
dă și escorte. și: convoiuriî). Serviciul extraordinar 
urmează numai la o cerere făcută în scris de autori- 
tăţile administrative; în cas de urgență este permisă | 
însă și o requisiție prin telefon sau telegraf, dacă-i 
urmează apoi o cerere scrisă 5). 

| Gendarniii nu exercită funcţiile lor, decât în cir- 
cumscripția proprie; numai în cas de flagrante delicte 
şi urmărire a făcătorilor de rele, ei pot continuă să: 
opereze și în circumscripția inmediat mărpinașă, Pe - 
lângă serviciul lor ordinar şi extraordinar0), ei 'sânt 

1) Art. 5t le. 2) Art. 521. ec. 3) Art. 53 c. Art. 54. 
3) Art, 55 le. 6) Art. 56 ]. c, 
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obligați a da asistenţa: lor ori cării persoane, care o 
cere în cas de pericol, trebue însă să se ferească a 

tuxbură pe cetățeni în exercițiul libertăţii lor individuale, 
constituind o atăre turburare un abus de putere. Ei 
nu pot arestă pe un individ, decât în cas de flagrant 
delict, determinat de lege, sau în virtutea unui ordin 
sau mandat liberat de autoritatea competentă. Așişderea 
nu le este ertat, a întră în domiciliul unui “cetăţean, 

"fără învoirea acestuia, decât pentru un motiv anume 
exprimat de lege sau în virtutea unui mandat special. 
de perchisiţiune, liberat de autoritatea competentă, sau 
pentru cause de incendiu, inundări sau reclamațiuni 
venite din interiorul locuinței şi în cas de flagrant. 
delict?). Gendarmii, nefiind de faţă autoritatea judi- 
ciară sau administrativi, nu pot să întrebuințeze forța 
armelor ce “poartă, decât în cas de legitimă apărare, 
adică spre a respinge ori ce atac cu violenţă, exercitat 
asupra lor, şi dacă nu pot să âpere altfel terenul ce 
ocupă, posturile sau persoanele ce le sânt încredințate. 
Ca, atac cu violenți se consideră dejă vizarea unui 
gendurm cu o armă, amenințân-du-se a da foc, încer- 
carea unei resistențe îndăretnice, unor loviră sau a 
desarmării ?). * " 

Pentru ori ce operaţiune sevirşită se încheie de cel 
în' drept sau de gendarm un proces verbal 2).. Procesele 
verbale ale gendarmilor sint eredute în justiție până 
la proba contrarie *). 'Toate actele. îndeplinite de gen- - 
darnui se întrodue în foaea de servicii. 

Gendarmeria se recrutează din foşti membri âi ar- 
matei. Oficerii se numese prin decret Regal, după presen- 
tarea ministrului de interne şi avisul conform al ministrului 

  

1) Art. 2i8 al reg. din 29 Septemvyre 1893. 2) Art. 224 rep. c. 
3) Art, 57 1. c. 4) Art. 60 1.c.
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de resbel; gradele inferioare 's6 conferă, de inspectorul- 
general al gendarmeriei, iar brigadierii sau caporalii 
sânt numiţi de comandantul companiei, Care cu apro- 

- barea, prefectului. îndeplinesce şi angajamentul gendar-- 
milor. Înainte de a întrâ, în funcţie, gendarmii de. ori 
ce grad depun jurământul prescris. Gendarmii sânt 
organisați după unităţi județene, formând companii, 
plutoane și secțiunt!). Compania cuprinde întregul 
număr de gendarmi al unui judeţ, poartă numirea 
judeţului şi este comandată de un căpitan, ajutat de 
un locotenent Şi investit cu drepturile unui comandant 
de corp?). Plutoanele stint forniate din trupele mai 
multor secțiuni, comandate de un sergent-major plu- 
tonier și. numite după plasa în care comandantul își 
are sediul, iar secţiunile cuprind posturile de gendarnii, 
destinate reședințelor de județ, de plasă sau de comuni 
şi numite stațiuni; ele sânt comandate de un: sergent, 
brigadier sau caporal 3). 

Subordonarea, gendarmeriei rurale este mixtă, În 
privința serviciului ordinii şi siguranței publice, ea 
resortează, de la auţorităţile administrative, fiind pre- 
fecţii de județe autorităţile inmediat superioare unităţi- 
lor de gendarimerie. Comandanții de plutoane şi șefii 
stațiunilor de plasă stau afară de aceea. sub ordinele 
directe ale subpretecţilor. În ultima, linie serviciul acesta 
depinde de la ministerul de interne. Numai acesta, poate 
da ordine privitoare la. poliția generală, la siguranța 

„statului și pentru concentrarea unităţilor de gendarmerie 

. 

la trebuințele extraordinare. În esea ce privesce atri- 
buțiunile gendarmilor de agenți și oficeri ai poliției 
judiciare, gendarmeria, lucrând în virtutea disposiţiunilor 

  

1) Art, 29 1. c. 2) Art. 8le, 3) Art, 10 le, -
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„codicelui de procedură penală, fie în cas de flagrant 
delict, fie pe basa unor comisiuni rogatorii, resortează 
de la ministrul justiţiei, iar şefii inmediaţi ai unităţilor 
de gendurmerie din circumscripție sânt judecătorii de 
instrucțiune şi procurorii !),: În tot ce se raportează în 
urmă, la disciplină, comandament și instrucția militară, 
geridarmeria depinde de la ministrul de resbel, care 
privighiază și ţinuta armamentului, echipamentului, îm- 
„brăcămintei şi remontei şi exercită și atribuţiunile poli- 
ției judiciare militare 2). 

Comandant militar al gendarmeriei rurale este 
generalul-ingpector al gendarmeriei. El are sediul 
în Bucurescă și supraveghiază, atât personal, cât Și 
prin ajutoarele sale, mersul general al serviciului gen- 
darmeriei, instrucțiunea, administrația ȘI comptabilitatea, 
Spre scopul acesta el este dator, a inspeetâ, cel puțin 
odată pe an, fiecare companie. 

Gendaimeria. este obligată a corespunde tuturor 
cererilor ce i se fe de autori itățile administrative şi 
judiciare, Cererile trebue însă să fie ficute în scris, 
să 'se refere la. circumscripția autorităţii regquirente, 'să, 
fie adresate unităţii de gendarmerie a locului unde are 
să se execute și să aibă de obiect acte în cari gendar- 
meria poate fi chiemată a interveni ?). Făcându-se cereri 
abusive, comandantul de companie. poate face arătare 
niinisterului competent şi provocă -avisul acestuia. 

„Atari de aceasta gendarmeria este dătoare, a 
comunic autorităților civile sciințele ce le culege și 
cart interesează. ordinea și siguranța publică î). Spre 

„scopul acesta, comandantul. de companie adresează, 
prefectului din 5 în 5 ile, şi când este de nevoie, 

î) Art. 481. c. 2) Art, 49, 3) Art, 72-79 reg. c. 4) Art. 80865 

  

rea, c.
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chiar în toate dilele, un raport amănunțit de toate 
evenementele interesante pentru ordinea ȘI siguranța 
publică, iar procurorilor generali de pe lângă curțile 
de apel şi capilor parchetelor judeţiane le împărtăşesce 
pe dată evenementele de natură a motivă urmirizi 
judiciare. | 

Dacă din rapoartele gendarmeriei resultiăi temeri, 
„că sar pute întîmplă mișcări populare sau atrupamente 
sedițioase, prefectul, înțelegendu-se cu comandantul 
gendarmerici, poate cere concentrarea gendarmilor 
diferitelor secţiuni la locul mişcării, în care cas trebue 
avisat ministerul de interne și cel de resbel!). : 

Pe basa, informaţiunilor primite, autorităţile civile 
adresează gendarmeriei cererile lor, cari totdeauna 
trebue să aibă un scop determinat; a discută oportuni- 
tatea cererilor şi a măsurilor indicate întrinsele, este : 
oprit organelor gendarmerici. Pe de altă parte însă, 
după ce s'a adresat cererea, autorităţile civile nu se 
mai pot amestecă nici întrun chip în operaţiunile 
militare, ordonate de comandanții gendarmeriei pentru 
executarea disei cereri, Comandanții din acest moment 
sânt singuri responsabili de măsurile ce le află nece- 
sare 2), | 

Îndecomun autoritățile civile în raportul lor cu 
gendarmeria au să, se abțină de ori ce act ce pre- 
tinde exercițiul unei puteri exclusive asupra gen- 
darmeriei sau un amestec în detaliile. înterioare ale 
serviciului ei, iar militarii gendarmeriei trebue asemene 
să se mărginească în! limitele dătoriilor lor față de 
autorităţile civile și să piistreze necontenit față cu ele 
respectul și deferența cuvenită 5, 

  

1) Art, 80 reg. c, 2) Art. $7-—90. 3) Art, 110 reg, cit.
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Administrația generală în comune. 

I. Depositari ai puterii administrative în comunele 
urbane şi rurale sânt primarii. Fiecare comună. 
urbană sau rurală are în capul ei un primar, care se 
alege de consiliul comunal dintre membrii sei prin 
scrutin secret cu majoritate absolută, a voturilor ex- 
primate ?) şi în comunele urbane se confirmă, prin decret 
Regal, iar în comunele rurale de prefect ?). Numai în 
Dobrogea toţi primarii se numese de prefecți. | 

Primarii în persoană lor împreună doue funcții, 
și anume de organe ale administraţiei: autonome a 
comunei și de delegați ai administraţiei generale a . 
statului. În însușia din urmă, primarii sub exclusiva 
autoritate a administraţiei superioare sânt însărcinați 
cu publicarea și executarea legilor, cu manţinerea 
siguranței generale și a ordinii publice și cu poliţia, 
deși aceasta după natura ei ar trebui să aparțină com- 
petenţei autonome a comunei 2). În detuiii le incumbe: 
inerea, actelor civile şi păstrarea respectivelor registre, 
reprimarea tuturor turburărilor, igiena și salubritatea, 
publică, înlăturarea: causelor de infecțiune, suprave- 
ghiarea spitalelor, grija alienaţilor, regularea transpor- 
tului și a înmormântării cadavrelor, controla persoanelor 
şi locuinţelor dedate prostituţiunii, poliția spectacolelor, 
controlul stabilimentelor de beutuzi, manținerea; ordinii 
în beleiuzi, tîrguri și locuri publice, inspectarea debitelor 

1) Art. 54 al legii din 7 Mai 1887, M. 0. Nr, 28 și art, 9 al legii . 
din 31 Iuli 1894, M. o..Nr. 9, 2) Art. 53 resp. (2 1. c. . 3) Trotley 

“1. c. Î, 372: Elles sont fonctions propres an pouvoir municipal c. a. d. elles 
ne sont pas delegnâes par I' administration sânsrale, mais elle dârivent de 
sa nature et sont de son essence, ” !



de obiecte de alimentare, salubritatea alimentelor, controlul « 
măsurilor şi greutăților, înlesnirea cireulaţiunii pe strade, 
cheiuri şi drumuri publice, poliţia, construcețiunilor şi 
reconstrucțiunilor, ridicarea - ruinelor, dărimarea, edifi- 
ciilor ce amenință ruină, interdicţiunea de a nu espune 
la ferestre obiecte ce prin căderea lor pot vătămă pe 
trecători, poliția rurală, prevenirea, accidentelor ŞI flage- 
lelor calamitoase, privighierea, bisericilor, ospiţiilor, 
caselor de închisori, stabilimentelor de binefacere sau 
de învățământ publie 1), formarea, listelor electorale 2), 
compunerea tabelelor de recensemânt pentru scopurile 
recrutării 5) ete. | a 

Asupra obiectelor încredințate vigilanței şi autori- 
tății sale, primarul poate da ordonanţe. Aceste ordo- 
nanţe șe comunică pretectului, iar în Bucuresei mini- 
strului de interne ȘI nu devin executorii, decât după 
ce au fost aduse la cunoseința interesaţilor prin publi- 
caţiuni și afişe. Ministrul de interne pentru comunele 
urbane, şi prefectul pentru comunele rurale pot 
suspendă sau annulă ordonarițele primarilor, când con- 
travin legilor și regulamentelor de administrațiune E 

"generală î). Primarii,. exercitând atribuțiunile lor, pot : 
cere de a dreptul intervențiunea puterii armate 5). 
Semnul lor distinctiv este eșarpa cu colorile naționale 
purtată, la cingitoare 6). 

IL. În oficiul lor, primarii sânt sprijiniți de a ju- 
torii lor, de funcţionarii comunei, de orga- * 
nele sanitare,. de diferite comisiunit și de 
gendarmii comunalr. Ajutorii primarilor se 
aleg aşișderea de consiliul comunal din mijlocul mem- 

  

1) Art. 68—80 şi 54—60 Lc. 2) Art. 37 al legii .elect. 3) Art. 6 
al legii din 5 Marte- 1876, M, o. Nr. 5i, 3) Art. 70 şi 58 ai leg. din 7 Mai 1887 și 31 Iuli 1894. 5) Art. 80. 6) Art, 83 și 65 |. c.



| 1 CS brilor sei şi se confirmă în comunele urbane de Reg$A vw iar în cele rurale de prefect 1). Ei secundează pe 
primar, după delegaţiunea acestuia, în îndeplinirea 
atribuţiunilor sale și-l substituie în cas de împiedecare. 

Funcţionarii comunali, sub conducerea, pri- . marului, formează primăria. Ei se numese în comu- 
nele urbane de primar, iar în cele rurale de consiliul 
comunal *). Fiecare _comună urbană trebue să aibă cel puţin un secretar, un cassier-perceptor și un copist ca, registrator archivar, fiecare comună rurală un notar 
ȘI un cassier-perceptor 5). Secretarul sau notarul este capul cancelariei şi contrasemnează toate actele. pri- măriei 4), Cassierul perceptor este însărcinat singur şi pe respunderea sa, de a incas veniturile comunale Şi a: „- quită după mandate regulate cheltuelele ordonanțate până la sumele speciale ale fiecărui articol al budgetului sau creditului special 5), iar registratorul-archivar. grijesce de expediarea ȘI păstrarea, actelor. | 

Comunele urbane trebue afară de aceea să aibă unul sau mai mulți medici, veterinari ȘI agenți sanitari pentru serviciul de igienă şi salubritate 
publică; în urbele de reședință mai mari există Ancă și consilii urbane de igienă şi salubritate 
publică, compuse sub presidiul primarului de toți medicii și veterinarii din urbe, de-un membru al con- siliului comunal, un architect, un inginer și un farmacist. 

Mai departe fiecare comună urbană trebue să ţie cel puțin un birou de servitori 6), | 
Comisiunr funcţionează pentru alineări în co-: munele rurale, pentru recensemântul militar și pentru 

| 1) Art. 54 și 91. e. 2) Art, 84 și 68 1. c. 3) Art. 84, 89 și 66.1. c. 4) Art, 85 şi 7i Lc, 5) Art. 92 şi 79 1. c. 8) Art, 95 al legii din 16 Iuni 1892, M. o. Nr. 59, - 
Dreptul administrativ român 5 
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recensemântul general al contribuţiunilor. Comisiunea 
de alineare. se compune din primar, notar, învâțător, 
preot și trei fruntaşi comisiunea de recensemânt 
militar de primar și câte-un delegat al ministerului 
de interne şi de reshel 1), iar cea de recensemânt 
general în comunele. rurale și cele urbane nereședințe 
dintr” un delegat al contribuabililor, dintr” un consilier 
județean și un delegat al fiseulului, în comunele 
urbane, residențe de județe, dinti” un consilier comunal, 
un delegat al contribuabililor şi un delegat al fiscului. 

“Gendarmii comunali în urmă fac parte din 
corpul gendarmeriei și exercită serviciul acesteia. în 
comunele rurale. 

Ş 12, 
Administraţia teritorială specială. 

O organisare teritorială specială are administraţia 
justiției, a armatei și a financelor. 

I. Organele administraţiei teritoriale a justiţiei 
sânt; presidenţii şi procurorii generali ai celor patru 
curți de apel, iar în judeţe presidenții, respective la 
tribunalele cu mai multe șectii, prim-presidenţii tribuna- 
lelor şi -prim-procurorii sau procurorii-șefi ai parche- 
telor *). Ei au administraţia generală a judeciitoriei 
sau a ministerului publi, dreptul de a inspectâ lucră 
rile şi de a aduce la cunoscința ministerului justiţiei 
meregularitățile aflate. Ei controlează toți magistrații, 
împiegaţii și auxiliarii din resortul lor și supraveghiază 

- raporturile lor de serviciu cu publicul, având a raportâ 
ministerului tot ce este de natură a compromite carac-. 
terul magistratului sau de a paralisă serviciul. Primul- 

  

1) Art. 7 al legii din 5 Marte 1816. 2) Art. i alreg. din i Decem- 
vre 1894, M. o. Nr, 19%.



president și procuiorul general al curții de apel au 
îndeosebi dreptul de priveghiare, adică dreptul de a 
trimite înaintea tribunalelor disciplinare, asupra magi- 
straţilor inamovibili de “prima instanță din circum- 
scripția curților, 

| Sub conducerea organelor acestora se află jude- cătoriile cari distribue justiția, portăreii, şi“indirect 
și advocaţii. o 

Portăreii sânt agenți judecătoresci pentru - somațiuni, comandamerite ȘI urmăriri, pentru execu- 
tarea mandatelor de aducere, depunere şi arestare, 
pentru îndeplinirea protestelor de polițe şi a biletelor: - la ordine şi pentru alte ata afaceri ). Pe lângă fie- 
care curte sau tribunal se numesce prin decret Regal - 
un număr de portărei, amăsurat trebuințelor. Unul din 
ei funcționează ca cap al portăreilor și are, sub ordi- 

"- mele “şi privighierea presidentului de curte. sau de 
„tribunal, dreptul de control şi de disciplină asupra 
portăreilor 2 Me | 

Adyvocaţii formează un corp propriu, compus 
„din persoanele trecute în tabloul lor special. Afacerile 
corpului acestuia se administrează sau de consiliile de 

disciplină, sau de tribunale. Consiliile de disciplină, se 
aleg din numărul advocaților în judeţele în cari se află 
cel puţin 10 advocaţi înscriși în tablou 3). Ele grijese 
sub conducerea decanului ales de aplicarea legilor și 
regulamentelor, relative la corpul advocaţilor, de manți- 
nerea disciplinii şi onorii corpului acestuia şi de for- 
marea tabloului 4). - | 

„Unde nu există consilii de disciplină, atribuțiunile - 
lor se exercită de tribunale cu ajutorul unui advocat 

1) Art. 93 al legii din 9 Iuli 1863. 2) Art. 951L.e, 3) Art. 6 al 
legii din 6 Decemvre 1864,-A1. o. Nr. 273, Art iile. 

  

Br.
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oficient, numit de tribunal spre a represent pe ceilalți - 
advocați ai judeţului, spre a ţin6 corespondența 
trebuincioasă advocaturii şi spre a îndeplini celelalte 
îndătoriri legale !). 

II. Pentru organisarea 'şi administraţia puterii 
armate, teritoriul României este împărțit în patru 
mari regiuni, formând patru corpuri de armată, cu 
reședințele” în Craiova, Bucuresei, Galaţi și Iași ?). 
Fiecare regiune de corp de armată se subîmparte în 
regiuni de divisii, brigade, regimente, batalioane şi 
escadroane î). Armata din Dobrogea este compusă 
din trupe detașate și din corpuri de trupe locale, cari 
constitue o divisiune activă deosebită *), 

Organele administraţiei teritoriale a armatei sânt 
„în prima linie generalii comandanți de corpuri de 
armată. Sub respunderea, lor, serviciile administrative | 
sint conduse de cătră şefii de servicii, împărțiți în . 
doue secţii, şi anume în secţia activă. care pleacă 
cu trupele în cas de mobilisare, și în cea stabilă, - 
care remâne și asigură funcționarea serviciurilor teri- 

„toriale 5). o 
Comandantul corpului de armată este dator a 

prevede și supune la timp ministerului toate trebuin- 
țele corpului seu. El are autoritatea a dispune în 
conformitate cu legile, regulamentele Şi decisiunile 
ministeriale de toate fondurile și materialele afectate : 
comandamentului seu. În casuri urgente de forță majoră 
el poate autorisă cheltuele neprevădute, însă pe respun- 
derea, sa chiar pecuniară, dând ordine scrise Și rapor- 
tând inmediat casul ministerului. EI face, ca legile, 

Art. 10 le. 2) Art. 4- al legii din ii Iuli 1882,.M. o. Xr, 59. 
5) Art, 21. c. art 31. 5) Art, 6 al legii din 5 Marte 1883, 
M. o. Nr. 973. -



- regulamentele Și decisiunile ministeriale să fie aplicate 
în toate serviciile 1). | 

Comandanții de divisie, sub autoritatea comân- 
dantului de corp, au față de trupele, stabilimentele şi 
serviciile din divisiile lor aceleaşi îndătoriiă de pri- 
veghiere, prescrise pentru comandanții corpurilor de 
armată 2). În regiunile devisionare,. serviciile administra- 
tive sânt conduse, ca şi la, corpurile de armată, de cătră 
șefii de servicii sub ordinele comandanților de divisii, 
avend aceleași îndătoriri. Comandanții divisiilor, ope- 
rând isolat sau neaparțintnd nici unui corp de armată, 
au toate drepturile și îndătoririle administrative ale 
comandanților corpurilor de armată 2).: | 

Administraţia, interioară a corpurilor de trupă și 
a stabilimentelor militare este încredințată șefului de 
corp. El are sarcina a prevede toate trebuinţele și 
remâne. singur responsabil chiar pecuniar de admini- 
strație şi de executarea, legilor, regulamentelor și deci- 
siunilor respective. Îndeplinind serviciul acesta, el 
este ajutat de o comisiune de adniinistraţie, compusă 
din ajutorul seu ca president ȘI doi oficeri ca, membri. 
Gestiunea, este încredințată oficerilor comptabili cari 
nu fac pante din comisie î. În cas de mobilisare, 
comisiunea de administraţie funcționează. numai la 
depositul corpului şi se compune de comptabilii remași 
acolo și.de comandantul depositului sau șeful teritorial 
al corpului ea president. În acest cas, comisiunea are 
toată autoritatea şi respunderea prevădută pentru! șeful 
de corp 5). | | | | 

Companiile, escadroanele și bateriile, făcând corp 
în parte, se administrează de cătră.. comandanții lor 

Dârt 7 Le Art. 9. 9) Art. 16 1.c. 3) Artă le, 5) Art, 15 ! 
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direct, fără comisiune de administraţie, fiind ei singuri 
responsabili de administrația și gestiunea lor !), 

IN. Administraţia financiară are organe speciale 
în judeţe parte pentru constatarea contribuţiunilor, 
parte pentru controla perceperea și urmărirea lor, 
Organe pentru constatarea, contribuțiunilor directe sânt 
comisiunile de recensemânt general, cari se 
deosebesc în comisiunile comunale *) pentru 
fiecare comună şi comisiunea de apel, compusă 
sub presidiul presidentelui tribunalului de presidentul 
sau vicepresidentul consiliului judeţean, drept represen- 
tant legal al contribuabililor, şi dintr” un delegat al 
fiscului, şi chemată a resolvă reclamările încontra. 
decisiunilor  comisiunilor comunale pentru judeţul 
întreg 5). Constatarea, taxelor de înregistrare urmează 
sau din partea presidentului tribunalului la care se pre- 
sentă pentru legalisare sau îndeplinirea, altei formalități, 
sau de cassierul general al judeţului *). "Poate eslelalte - 
contribuțiuni şi imposite se constatează de cassierul 
general, care îndeplinesce și lucrările pentru centrali- 
sarea constatărilor şi formarea rolurilor de imposite. 
Exereiţiul controlului în favorul fiscului incumbe sub 
ordinele cassierului general controlorului, care împărţesce 
însăreinările între subeontrolori și agenții auxiliari, 
Perceperea și urmărirea tuturor contribuțiunilor, taxelor 
și a veniturilor statului, precum şi a decimelor adiţio- 
nale și căilor de comunicaţie ale județelor, comunelor 
şi camerilor de comerciii se execută de cassierii gene- 
rali ai judeţelor prin perceptori numiţi de ministrul 
financelor după recomandarea cassierilor generali și 
sub respunderea lor 5), 

1) Art. 161. c. '2) Art. 5 al legii din 29 Mai 1893. | 9) Art, 10 și iile. 
4) Legea din 31 Iuli 1881, M. o. Nr. 97. 3) Art. 66 al legii din 29 Maii 1693.



$ 13. 

Administraţia autonomă. 

Corporaţiuni autonome: se numese persoa- - 
nele juridice, investite cu dreptul, de a-și formă, sub 

” controlul şi tutela statului, independent voința pe terenul 
încredințat de stat grijei lor şi de a exercită o putere 
executivă întru realisarea voinţei manifestate, Atari 
corporațiuni sânt în România judeţele, comunele, 
camerile de comercii şi atinențele lor, bursele. 

I. Judeţele sânt subdivisiuni teritoriale şi politice 
ale statului român, întroduse dejă din vechime. Intere- 
sele lor locale, colective și economice se representă de 
consiliul judeţean; compus din 18: membri aleşi pe: 
patru ani de cetățenii electori din judeţ!). Consiliul 
judeţean se întrunesce la ordonânța Regească de 
convocare, publicată prin Monitoriul oficial, cu trei 
septămâni mai înainte, în sesiune ordinară la, 15 Octom-. 
vre a fiecărui au în reședința județului ?). Durata sesiunii 
ordinare este de 20 de dile; ea nu se poate prescurtă, 
decât prin împreună înțelegere a consiliului cu pre- 
fectul, se poate însă prelungi cu cincispredece qile 
în urma unei decisiuni a consiliului ŞI cu încuviințarea 
ministerului. Sesiuni extraordinare se pot convocâ de 
Rege în cas de trebuință, pentru deliberarea obiectelor 
indicate în decretul de convocare 5). _ 

Întruniri ale consiliului județean afară de timpul 
sesiunilor ordinare sau extraordinare sânt nelegale 4). 
Într'un atare cas, cât şi în cas de neîndeplinire a obli- 

_gațiunilor sau de pășire peste competența legală, 
guvernul poate disolvâ consiliul județean. EI așişderea 

2) Legea din 2 Apuil 1854, M. o. Nr. modif. prin legea din 31 Ma | 
1894. art, 1 și 2. 2) Art. 30 şi 31 1. ce. 3) Art. 33 |. €. *) Art 34.
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are dreptul u amână o sesiune dej începută, însă maximum pe trei luni ?), iar prefectul este autorisat, a suspendă sesiunea ordinară sau a închide sesiunea extraordinară, raportând prin ministerul de interne consiliului de miniștri care statuează, asupra hotăririi prefectului ?). | Ii 
Toate sesiunile se deschid și se închid de prefect în numele Regelui. Lipsa prefectului nu împiedică, însă pe consiliu de a se constitui Și a-și urmă lucră- rile*). Constitnirea, se direge de president. Ca atare funcţionează la întâia întrunire membrul cel mai în - Vîrstă, asistat de doi membri din cei mai tineri 'ca „secretari, iar la, deschiderea sesiunii ordinare din anul următor până la formarea biroului nou de fostul pre- 

sident *), Constituirea începe cu verificarea titlurilor alegerii membrilor și cu hotărirea contestațiunilor ce se ivesc5). După, verificarea titlurilor, membrii consi- liului județean depun jurământul prescris. Membrul ce-l refusă se consideri de demisionat€). Abii după depunerea jurământului, consiliul judeţean procede la alegerea de' un president, doi vicepresidenţi ŞI doi secretari, formând. astfel biroul său definitiv pentru sesiunile anului 7). | | | 
Consiliul determină prin un regulament interior modul procedeului seu 8), Şedinţele sfint publice, pot însă fi declarate de secrete la cererea presidentului “sau a cinci membri. Deliberările și votările relative la budget, la imposite și la socotele trebue însă să urmeze în şedinţă publică?) Şedinţele se deschid și se închid de president şi încep cu citirea procesului verbal al şedinţei trecute, încontra, căruia poate reclamă fiecare 

  

DA. 75 Le. 2) Art 771L.e, 3) Art. 35 L e, 3) Art. 321. c, 5) Art. 36 Lc. 6) Art. 371.c.. î) Art. 321.c€. 3) Art. 381.e, 9) Art. 39). e
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membru. Aprobându-se procesul verbal de consiliu, el 
se subsorie de president și secretar!). Ordinea dilei 
se fixează, cu o di mai înainte de president după con- 
sultarea adunării; numai în cas de urgență, recunoscută 
de doue treimi ale membrilor de față, obiectul poate fi 
pus inmediat pe ordinea dilei?). În decursul delibe: 
rării, presidentul exercită poliția adunării, putând re-. 
clamâ la cestiune și la ordine pe membri și depărtă 
turburatorii din public 3). Membrii nu pot luâ cuvântul, 
decât după, ce l-au cerut și căpătat de la president). 
Făcând propuneri, acestea, ca să poată fi discutate, trebue 
să fie sprijinite âncă de alţi doi membri. Consiliul are 
dreptul de'a despărți ori ce propunere și de a-i face 
amendamente 5), a a 

Consiliul votează prin apel nominal sau prin ședere 
“și seculare. Votul asupra întregii încheieri sau pro- 
puneri trebue să urmeze prin apel nominal, iar în 
cestiunile de „persoane prin scrutin . secret 6), Toate 
încheierile se fac cu majoritatea: absolută a voturilor 
„membrilor presenți. În cas de paritate a voturilor, pro- 
“punerea se consideră de respinsă ?). | 

Consiliul județean se pronunță asupra tuturor 
intereselor exclusiv locale ale judeţului Și este chemat 
a se rosti și asupra tuturor obiectelor ce i se deteră 

„de cătră corpurile legiuitoare sau de cătră guvern 8). 
„EL poate adresă de a dreptul ministrului de interne 
reclamaţiunile ce le află de nevoie în interesul jude- 
țului 9) şi are dreptul, de a face regulamente pentru 
administrarea, intereselor speciale ale judeţului '0), 

El votează în fiecare au budgetul cheltuielelor și 
mijloacele pentru a le acoperi, cercetează.- şi încheie 

| Mârt.49l.c. 2) Art 44l.c. 3) Art. 45l.e. AArt.46Le. S)Art.4tl-e, %) Art. 40l.c. 1) Art. 421.c. 3) Art. 50 le, 2) Art. 701,c, 0) Art. 691,c, 

 



socotelele veniturilor și cheltuelelor anului trecut, și 
verifică starea veniturilor Și cheltuelelori), | 

Veniturile se compun din contribuţiunile : adiţio- 
nale, obligatorice, facultative sau accidentale, cari le 
votează consiliul judeţean ?), iar cheltuelele sânt sau obligatorice, adică impuse de lege, precum chiria 
pentru localităţile prefecturii, tribunalului ȘI casarmei 
de dorobanţi și călărași, diurna și drumurile membrilor 
delegaţiunii judeţene, întreținerea închisorilor civile, 
a spitalurilor și aşedămintelor de binefacere, a drumu- rilor și podurilor, a serviciului postal,. lefele funcţio- . narilor, cheltuelele . tipăriturilor, etc., sau facultative, 
votate de consiliu pentru stabilimente de utilitate 

„publică 2). "Toate veniturile şi cheltuelele trebue să, 
figureze în buget şi în socotelele judeţene î). - 

Consiliul judeţean. mai: departe autorisează toate înstrăinarile averilor judeţene şi. împrunuiturile ce au 
să se contracteze, Contractarea poate avâ loc numai, 
dacă se votează de doue treimi ale tuturor membrilor, 
este afectată pentru in serviciti extraordinar, anume 
specialisat, Și sâint prevădute mijloacele pentru acoperi- 
rea intereselor ȘI a amortisării 5), EI autorisează mai 
departe procesele relative la averea județeană, dă soco- tințe asupra modificării propuse la diferite circum- 
scripțiuni, designeazii delegații sei în diferitele comisii 
Și poate trimite membrii sei. spre a face studii întzto chestie la fața locului 6). EI statuează în urmă asupra 
construcțiunilor județene, adoptă, respectivele planuri, 
proiecte şi devise și se pronunță asupra clasificării drumurilor și lueririlor de interes pentru mai multe 
comune î), . 

  

Art. 511. €. 2) Art. 521.c. 3) Art. 531c, 3) Art, Sile. 5) Art. 591. c. 6) Art, 60, 67.și 681. c. 1) Art. Gl—65 Le.
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-Împrumuturile și ipotecile de. la suma de 100.000. 
lei în sus sânt însă supuse aprobării legislative, iar 
aprobării Regale remân reservate budgetul, transaeţiu- 
nile bănesci ce trec peste 20.000 de lei, clasarea, direcţia, 
şi deschiderea drumurilor, planurile, devisele şi caetele 
de sareini peste 20.000 de lei, crearea stabilimentelor 
de folos public, cassele de pensiune, primirea lega- 
telor și a darurilor şi regulamentele votate de consiliul 
județean 1), Regele aprobă - deliberările respective fără 
modificare sau le respinge cu totul; numai la budget 

el poate aprobă câțivâ articol şi respinge alții. Nevo- | 
tându-se budgetul în timp util, Regele poate da autori- | 
sarea, ca serviciile să se îndestuleze după prevederile 
budgetului din anul trecut?) 

Dacă nu sfint trecute în budget toate cheltuelele 
obligatorie, guvernul le poate întroduce. din oficii. 
Neurmând respingerea Regelui până în termen de 40 de 
dile de la data notificării, încheierile se consideră de aprobate. i | | 

Consiliul judeţean exmite din mijlocul seu o dele- 
gațiune de trei membri?) presidată de cel mai în 
virstă din ei, care se întrunesce, de câte orr o con- 
„voacă prefectul, și deliberează și decide în formele 
prescrise pentru consiliul judeţean asupra verificării 

“si validităwii alegerilor de consiliesi comunali, asupra 
aprobării budgetelor comunale Și cercetării compturilor - 
comunelor *). | | | 

Organul executiv al consiliului judeţean și 
al delegaţiunii este prefectul. EI „direge toate 
lucrările administraţiunii judeţene, poartă în “numele 
Judeţului prin advoeaţii statului procesele la tribunale 

  

) Art, 7 1 e. 2) Art. 791, e. 3) Art. Sil.c. Sr. 81,



și representă în intervalul sesiunilor consiliul judeţean. 
El expediază și execută toate încheierile ) şi se poate 
pronunță în cas de urgenţă, în intervălul sesiunilor; 
Chiar asupra afacerilor consiliului judeţean, luând mai 
înainte avisul delegațiunii 2). Fiind disolvat consiliul 
judeţean și delegațiunea, prefectul este însărcinat cu 

. administrarea, intereselor locale ale - județului până la 
instalarea noului consiliu 2), 

Pe lânga funcţiile acestea, prefectul ca organ al 
statului exercită și: oareşi-care controlă. În virtutea, ei, 
el poate asistă, la toate deliberăzile consiliului judeţean 
şi luă cuvântul 4). Dacă consiliul face încheieri cari 
vatămă, interesul județului, prefectul este dator, a face 
recurs la guvern până în dece dile Și a însciință con- 
siliul despre aceasta. Recursul” este suspensiv, și 
guvernul trebue „să-l resolve până în 20 de dile, deoa- 
rece de alta încheiarea devine lucrătoare. “Guvernul 
adniite recursul prefectului, dacă găsesce, că decisiunea 
consiliului este vătămătoare intereselor județului, sau 
îl respinge în cas contrar,  Admiţendu-se recursul, în- 
cheiarea nu. se poate modific, ci numai annulâ 5). 

Organ auxiliar în administraţia judeţeană este 
secretarul judeţean. EI 'este special însărcinat cu 

„__vedacterea proceselor-verbale și cu transcrierea textu- „rilor deliberărilor 5). Procesele verbale ale şedinţelor 
consiliului județean se trimit ministerului . de interne 
până în opt dile după închiderea, sesiunii. | 

„IL. Comunele sânt organisme compuse dintr'un 
complex de oament aședați pe același teritoriu. Ele 
formează unități administrative şi se disting în comune 
urbane și rurale. Qualitatea, de comună urbană se 

Art. 9i | e. 2) Art. 921 e. 3) Art. 9l.e. ) Art. 991 e. 5) Art. 95 1. c. 6) Art. 103—104 l ce



acordă de lege. Fiecare comună este representată prin un 
consiliu comunal de 7 până 31 membri aleși pe patru 
ani 1). Consiliul comunal se întrunesce, în comunele | 
urbane, de patru oră pe an, în anuar, Mai, Septemvre 
și Noemvre î), iar în comunele rurale fepulat cel 
“puțin odată pe lună, şi. extraordinar, decâte ori o' 
recer interesele comunei 3), Convocarea se face de 

- primar sau de locoțiitorul lui, în scris, la domiciliu, şi 
-cel puţin cu doue dile libere înainte de întrunire, în- 
dicându-se ordinea dilei. Obiectele necuprinse în ordinea, 
dilei nu se pot pune în discuţie,- afară de ceasul. de 
urgență, care se constată de doue treimi ale membrilor 
presenți î). Consiliul nu poate deliberă, de cât fiind 
faţă, majoritatea absolută a membrilor în exercițiu 5). 
Primarul comunei sau ajutorul ce-l: înlocuesce deschide 
şi închide ședința, presidă şi conduce desbaterile. 
Şedinţele sânt publice, se pot însă declară de secrete 
prin un vot luat cu majoritate de doue treimi și fără 
desbatere 6), "Poate hotiririle se inu de alta cu majori- 
tate absolută de voturi. La cas de paritate, propunerea se consideră de respinsă 7). Votul se dă pe față, afară 
de casurile unde stint persoane în cestiune, când votul 

„este secret. Hotăririle consiliului se înscriu într'un 
- registru parafat de primar şi ținut de secretâr S). Ele 

se comunică în copie prefectului, iar în Bucurser” ministerului de interne, și sânt pururea la disposiţia, 
oră cărui cetățean din comună, dacă consiliul comunal 
nu decide secretul lor, în afaceri litigioase 9). 

Consiliul comunal își face însuși regulamentul său 
de ordine și de serviciu intern și poate emite regula- 

') Art. 14 și 6 ai legilor din 7 Mai 1887, M, o. Ne 28 și din 31 Iuli 1897, M. o. Nr 96. 2) Art. 16 Lc. 3) Art. 19l.c, *) Art, 19 și Art. 18 1. c. 5) Art, 20 şi 21 ]..c. €) Art, 25 și 931. c. 17) Art. 21 și 29 |. c.. 5) Art. 24 şi 301. c. 2) Art. 34 și 30... : 
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mente de, administraţie și poliție comunală, îndeosebi 
de igienă şi edilitate, în cari fixează pedepse pentru 
călcătorii regulamentelor, dacă legile nu prevăd dejâ 
atari pedepse, şi pedepsele nu tree peste pedepsele de 
simplă poliție. Regulamentele însă, ca să devie execu- 
torie, trebue să fie aprobate prin „decret . Regal Și 

„Publicate în Monitorul oficial 1). E 
Consiliul comunal deliberează îndeobște asupra 

tot ce privesce privighiarea şi apărarea intereselor 
speciale ale comunei, controlează toate actele admini- 
straţiei comunale și face anchetele necesăre. EI stabilesce 
modul și condiţiunile pentru usul bunurilor comunale, 
decide asupra, înstrăinării ȘI ipotecării averii, încuviin- 
țează cedarea unor micy porțiuni: de terenuri pentru 
alinearea stradelor, : aprobă, cumpărările de averi ne- 
mișcătoare, primesce donațiunile şi legatele oferite. 
„comunei, autorisează transacțiunile şi compromisele 
relative la averi mobiliare Și intentarea proceselor, în- 
toemesce şi aprobă construcțiunile şi reconstrucțiunile 
de edificii, drumuri şi lucrări publice, fixează planurile . 

„pentru alinearea stradelor și pieţelor, hotăresce asupra” 
deschiderii închiderii, și numirii stradelor și pieţelor 
publice, încuviințează particularilor deschiderea. unor 
strade, pasaje sau înfundături și determină în cazi 
proporțiuni lucrările şi cheltuelele recerute de poliția 
comunală au să se facii de proprietarii sau chiriașii . 
caselor. EI îşi dă avisul, când acesta este cerut de lege 
sau de autorități, și poate să exprime dorințe asupra 
tuturor obiectelor. de interes local *). Consiliul comunal 
cercetează toate socotelele comunei ; cari trebue să 
i se supue cel târdiu până într'o lună după închiderea 

  

1) Art. 31 şi 44 1. c, 2) Art, 44—49 și 49451. e,



exerciţiului respectiv spre controlă, EI în urmă aprobă budgetul preparat de primar, în care trebue să fie în- 
scrise toate veniturile şi toate cheltuelele comunei ?). : 

Veniturile comunale se împart în ordinare şi extra- ordinare? ). Veniturile ordinare se compun din taxele -$i contribuţiunile înființate conform legii de maximum, 
din taxa pășunatului, produsul proprietăților, cimitirelor, concesiunilor de apă şi ridicarea gunoaielor, amendele judiciare ete. ?), iar veniturile extraordinare cuprind . contribuțiunile extraordinare, preţul bunurilor în străinate, darurile şi legatele, în urmă toate veniturile întâm- plătoare *). Înființarea - dărilor şi contribuțiunilor co- munale se hotăresce de consiliul comunal, totașâ și schimbarea, reducerea şi desființarea taxelor, Împru- muturile, precum și toate actele și învoielele ce an- gajează resursele exerciţiilor viitoare, se autorisează 

de consiliul comunal. | | 
Cheltuelele comunale se împart în obligatorie Şi 

facultative 5). Fiecare comună este obligată, a ave o casă comunală și localităţile necesare pentru școală, a griji de cult şi de biserică, a procuri mijloacele 
pentru întreținerea copiilor găsiţi, a infirmilor Și aliena- ților seraci din comună, a îngriji pentru înmormân- - tarea decedaţilor seraci, a procură mijloacele pentru paza şi buna linişte în comună, a îngriji de igiena și salubritatea publică, a preveni flagelelor calamitoase, a înlătură întâmplările nenorocite, a procură mijloace pentru deschiderea căilor necesare de comunicaţiune, - „Și comunele rurale âncă de a îngriji de înibuniătăţirea vassei animalelor şi de a întrețin€ pepiniere pentru cultivarea arborilor folositori $), Obligatorie sânt mai 

1) Art, 106 și 4131. e. 2) Art. 99 și 104 Lc. 3) Art, 100 și 102.1. c. *) Art. 104 și 103 1. e. 5) Art, 403 și 440 1.-c. 0) Azt. 43 și 5l.e, 
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departe cheltuelele pentru întreținerea şi mobilarea 
primăriei, pentru cancelarie, publicațiuni și imprimate, 
pentru abonamentul Monitorului oficial, pentru recen- 
siunea populaţiunii, onorarul primarului şi al ajutorilor, 
salariile funcţionarilor, cheltuele înstrucţiunii publice, 
leafa, servitorilor bisericescr, întreținerea ospiciilor ete. 1), 

„ Facultative sânt cheltuelele pentru interese comunale, 
neimpuse de legi. ă a 

„Nici o cheltueală nu se poate face și nici un venit 
nu se poate percepe, decât în marginile cifrelor au- 
torisate prin budget 2). În fiecare budget însă trebue . 
să se prevadă.la un articol special o sumă destinată 
pentru deschiderea unor credite suplementare ŞI extra- 
ordinare, la cas că creditele deschise prin budget nu 
ajung a acoperi serviciile respective. Deschiderea acestor 
credite urmează “prin un vot al consiliului comunal ?). 

Budgetele comunelor urbane, reședințe de judeţe, 
sânt supuse aprobării Regale, iar budgetele . celorlalte 
comune se aprobă de delegațiunea consiliilor j udeţene 4). 
Autoritatea, însărcinată. cu aprobarea budgetelor poate 
să mărească sau să reducă alocaţiunile și să. înscrie 
din oficiii cheltuelele obligatorie; trecute! eventual cu 
vederea *). 

Reservate aprobării delegațiunii consiliului județean 
sânt mai departe în comunele rurale compturile co- 
munale, cumpărările, înstrăinările și schimbul de ave 
nemișcătoare până la, 1000 lei, constituirea de ipoteci, 
proiectele de clădiri de valoare mai mare de 500 lei, deschi- 
derea şi închiderea de strade și pieţe publice, proiectele 

“de alineeri și numirea stradelor, direcţia și deschiderea 
drumurilor comunale, primirea darurilor și legatelor 

*) Ant, 107 și A4 1. €. 2) Art, 114 1, c. 2) An, (4 și 117, *) Art, 112 şi 148. 5) Art, 413 şi 119, 3



— 18 — 
mai mici de 10.000 lei, condiţiunile: de arendări şi în- treprinderi, resultatele licitaţiunilor cari tree peste a 20-a, parte: a venitului ordinar, transacțiunile ȘI com- promisele până la 1000 lei și intentarea de procese în materie imobiliară şi în materie mobiliară de valoare mai mare de 5000 lei *), e Sa Ministerul de inteme aprobă în comunele urbane licitaţiunile mai mari de a 10 parte” a veniturilor. anuale, cumpărările de: averi nemișcătoare de valoare. mai mare de 5100 lei, respective de 10.000 lei în co- munele reședințe de judeţe, darurile şi legatele, când ele trec peste suma de 5000 lei, şi «de 20.000 lei în comunele reședințe de judet, tansacţiunile și com- promisele mai mari-de 5000 lei şi de 20.000 lei în comunele reședințe, construcțiunile cu un efectiv de 10.000 lei: şi de 40.000 lei în comunele reședințe, în urmă împrumuturile, dacă anuitatea nu trece peste a 20 a parte din venitul ordinar al budgetului 2), - | Sint supuse aprobării Regale în urma unui avis al consiliului de miniștri „stringerea taxelor prevădute prin legea, de maximum și alte legi speciale, aședarea,: schimbarea, reducerea și “desființarea taxelor ȘI con- tribuţiunilor de-ort ce natură, cumpărările, înstrăinările ȘI schinibul de avery nemișcățoare, când. valoarea lor. trece 1000 lei în comunele rurale și a 20 a parte a. „ Veniturilor anuale în comunele urbane, primirea darurilor şi legatelor mai mari de 10.000 lei în: comunele rurale, împrumuturile până la suma de 100.000 lei în comunele rurale, : și cele contractate pe un termen mai mare de. 5 ani sau cu o anuitate până la a 10 a parte a veni- | turilor în comunele urbane, transacţiunile de: o va. 

  

1) Art. 40 l-c. 2) Art, 88, 89, 90 L.c, 
Dreptul administrativ româa.



* 

— 4 — 

loare de 1000 până 10.000 lei în comunele rurale, de 20.000 lei în comunele urbane și de 50.000 lei-în comunele reședințe de județe, în urmă concesiunile de lucrări mari, ale cărora anuități nu trec peste a 20 a 
parte din veniturile comunale, durata, concesiunii ne- 
fiind mai mare de 10 ant în - comunele rurale şi de 
20 de ani în comunele urbane 1). Pentru concesiuni 
mai mari este de lipsă aprobarea corpurilor legiuitoare. | Aceasta se recer6 mai departe în comunele rurale pen- 
tru stătornicirea veniturilor, împrumuturile” mai mari 
de 100.000 lei, transacţiunile de o valoare mai mare 
de 10.000 lei, crearea şi desființarea, instituțiunilor de 
binefacere : şi donațiunile comunelor în favo:ul unor 
institute de utilitate publică £). 

Voturile consiliilor comunale în atacerile amintite aci, neaflând aprobarea, autorităților superioare, . stint nule. Aşişderea nule sânt deliberațiunile asupra obieo- telor „străine de căderile consiliului comunal sau luate afară de adunarea sa legală, şi deliberaţiunile contrarie legilor. și regulamentelor generale ?), iar annulabile sânt deliberațiunile la, cazi iau parte consilieri interesaţi în- „ȘIŞI sau prin. rudele lor în chestie î). Nulitatea de drept și annularea se pronunţă în comunele rurale de delegaţiunea consiliului judeţean și în comunele urbane 
de ministerul de interne, cărora . toate deliberaţiunile au să li se împărtășească în termeh de opt dile 5). 

Dacă consiliul comunal persistă a se depărtă de la 
îndătoririle sale, sau dacă actele sale sânt de natură a _turbură ordinea publică, sau dacă prin rea credință com- promite interesele comune, Regele poate pronunţă disol- varea consiliului. Disolvarea urmează pe basa unui raport Ai din 

1) Art, 421. c. 12) Art. 43 Lc, 5) Art. 35 şi 33 1. c. +) Art. 33 și 4 le. 5) Art. 37 și 35 Lc, -



motivat al ministrului de interne, publicat in Monitorul oficial 1). Doue luni după disolvare se fae alegeri noue. În intervalul acesta, funcțiile consiliului comunal se 
_ îndeplinesc de o comisie interimară, numită prin decret Regal dintre alegătorii comunal cei mai greu impuşi: Comisia se compune din trei până 7 membri şi este  autorisată, de- a, îndeplini actele urgente de administraţie, neputând angajă financele comunale peste resursele disponibile ale exerciţiului curent, nici preparâ budgetul comunal sau cercetă socotelele pri- marului 2). e E Organul executiv al consiliului comunal este primarul. În însușia sa de adniinistrator al comunei, el sub controla consiliului comunal și supraveghiarea administrației superioare este însărcinat cu administra- rea averii comunei şi conservarea drepturilor ei, cu ciiutarea veniturilor comunale, “eu pregătirea, şi com- punerea budgetului, „cât şi cu realisarea lui, cu supra- veghiarea: stabilimentelor comunei, cu conducerea Imerărilor comunale, cu ținerea licitațiunilor comunei, cu încheiarea, actelor şi contractelor de ori ce natură, cu representarea comunei în Justiţie și cu executarea tuturor decisiunilor consiliului comunal, FE] trebue să. formeze și să păstreze un inventar despre întreaga avere mobiliară și imobiliară a comunei, să dee seamă despre gestiunea sa şi să întocmească o expunere a situaţiei financiare a comunei 3 | 

n cas de absență sau împedecare, primarul este înlocuit de ajutorul seu, care atuncia exercită tot „aceleași atribuțiuni; afară de casul “acesta, primarul poate delegâ cu aprobarea consiliului comunal o parte 
, / 

  

4) Art, 29 și 98 1.c. 2) Art, 30 şi 391.c. 3) Art. 66 și 471. c. | | 6+



din puterile sale ajutorilor sei, altor consilieri comunal 
“Şi chiar funcţionarilor comunală 1), 

Primarul şi ajutorii sei pot fi suspendaţi, și anume 
în comunele rurale de prefect, iar în cele urbane de 
ministrul de interne 2 „Suspendarea, durează cel mult 

„ doue lună pe an. Revoearea primarilor și a ajutorilor 
nu poate urmă, decât când persistă să se depărteze 
de la atribuţiunile lor, când actele lor sânt de natură 
a provocâ turburarea, ordinii publice sau când, prin 
vădită rea, credință compromit interesele comunei. Re- 
vocarea se face prin decret Regal în urma unui raport 
motivat al ministrului de interne, publicat prin Monito- 
rul oficial. Primarul și ajutorii revocaţi nu pot fi realeși timp de un an?) | 

III. Camerile de comereiii sânt corpuri represen- 
tative ale comercianților și industriașilor, au sediul lor | 
în orașele principale ale țerii şi se compun din 15 până 
la 35 membri, aleşi pe trei ant de comercianții și in-. 
dustriașii din circumscripția” camerii î). Pe lângă 

„membrii aleşi, ele pot ave și membri corespondenţi 5). 
Camerile sânt chemate, -a da, guvemului păreri şi in- 
formațiuni asupra, intereselor Și mișcării comereiale şi industriale din circumscripția lor, asupra trebuințelor 
comerciului şi industriei și asupra capacității întreprin- 
detorilor de lucrări publice $). Ministerul de comereiti 
consultă camerile asupra schimbirilor proiectate în 
legislaţiunea, comercială, asupra, creării altor camert ȘI 
burse, asupra taxelor vamale şi tarifelor de transport, asupra înființării de bănct şi asupra convenţiunilor de comerciă î). Camerile sânt însăreinaie mai departe cu 

  

î) Art. 64 Le. 2) Art, 59 şi 62 1.c. 3) Art, 58 și 621. c. 3) Art. 4 al legii din 10 Mai 1886, M.'o. Nr 31, 5) Art. 16 1. 5) Art, 151. c. 1) Art. 191, -, -



culegerea, datelor statistice, relative_la mişcarea comer- 
cială !). Ele în luna lui anuar a fiecăruia an trebue 
să adreseze ministerului de comereiti un raport general - 
asupra mișcării comerciale,  industiale Şi economice 
din cireumiseripție şi să publice o dare de seamă despre 
activitatea lor ?). Camerile își fae regulamente proprie 
pentru împărțirea lor în secţiuni şi pentru celelalte 
afaceri; regulamentele acestea devin însă obligatorie, 
abiă după ce sau aprobat: și publicat de ministru 5), 

: În fiecare an, în luna lui Februar, camerile își fac bud- 
„getul lor și-l trimit ministerului de comerei, ciruia, 

îi presentă şi un extract din bilanțul veniturilor şi al 
socotelelor 4). Venitul lor. constă, dintro  deciueală. 
asupra taxelor patentarilor de comercianți și industriaș 
de la clasa ântâia până la “a patra 5). Cheltuele se fae 
atât pentru scopul general al camerilor, amintit mai 
sus, cât -și pentru întreținerea, stabilimentelor înființate 
de cameră, cum sfint întreprositele și seoalele speciale, 
și pentru administrarea burselor 6 

Camerile se consideră “de complecte, când este de 
față majoritatea absolută a membrilor. Hotiririle se iau. 
cu majoritatea absolută a membrilor presenți. Şedin- 
ţele sânt publice, se pot însă declară de secrete prin- 

“trun vot al majorităţii î),: 
„Organul executiv al camerilor de comercini 

este biroul, care se, compune dintr'un president, un 
vicepresident, aleşi pe trei anr din mijlocul camerii, 
și un secretar numit de ministru 5). Presidentul ŞI în. 
lipsa lui vicepresidentul direge discuţiunile camerii Şi 
ține poliţia ei 9), iar secretarul, care totodată funcţion- 

  

AD Art. 21 le. 2) Art, 231. c. 9) Art. 98,1. c. Art. 30l.c, 
5) Art, 34 Le. 6) Art 241, î) Art. 29 Le. 8) Art, % Le, 
9) Art, 26]. c. - a
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ează și ca cassier, grijesce de corespondență, adună și păstrează veniturile și liberează cheltuelele conform deslegărilor camerii 4), | 

IV. Bursele sânt organe pentru înlesnirea, trans- acțiunilor de tot feliul Și în prima linie pentru trans- acțiunile cu efecte publice şi private, cu acții și sorisuri funciare, cu materii metalice - și monete şi cu diferitele marfe 2). Ele se pot institui prin decret Regal în orașele principale pentru adunarea comer- cianților, căpitanilor de corăbii şi a mijlocitorilor de schimb, de marfg şi de producte ?). Bursele au veni- tari proprie și se administrează de comitete compuse din sindicul "mijlocitorilor de schimb, un membru „numit. de ministerul de comerciii, un delegat al camerii „de comercii, un membru numit de Banca naţională și un membru ales de patentarii din clasa Ântâia şi a doua a județului 4). Secretar al comitetului bursei este de drept secretarul camerii de comereiu 5), 
Comitetul bursei, : sub presidiul sindicului, prive- Shiază gestiunea mijlocitorilor de schimb și de marfe și are dreptul, de a-i censurâ, condemnâ la amende ŞI destitui. Părerea de destituire trebue însă înaintată tribunalului de comerciii, care pe basa unei proceduri contradictorice statuează, asupra. ei 6), 

Ş în. . 
Controlul administrației. 

Controlul, administraţiei este triplu, parlamentar, bănesc şi juridic. i . | I. Controlul parlamentar se exercită de corpurile legiuitoare, prin interpelărt şi anchete. Fiecare 
. 1 Art. 321, c€. 2) Art. 7 al legii din 4 Iuli 18S1- M: o. Nr 75. 3) Art. île. 4) Ar 1 | C. 5) Art. 14. c. 6) Art 16 Le



Da 
corp are dreptul, de a. interpelă pe ministri în chestii 
administrative şi a face anchete. . - 

II. Controlul bănesc cuprinde serviciile 
financiare și banii publici, sub banii publici înțele- 
gendu-se banii statului, ai judeţelor, comunelor, came- 
rilor de comerciii, cassei de depuneri, consemnaţiunt 
Și economie, casselor de pensiune, cassei de dotaţie ai 
oastei, eforiei spitalelor civile și în genere ai tuturor . 
institutelor publice și de binefacere !). Basa, controlului 
o formează budgetul, adică actul prin care se prevăd 
șI se aprobă prealabil veniturile și cheltuelele anuale 
ale diferitelor servicii publice ?).. Veniturile și chel- 
tuelele statului: pentru fiecare serviciu sânt autorisate . 
prin legile anuale de finance ?). În fiecare an miniştrii! 
prepară budgetul cheltuelelor “departamentului lor pe 
anul. viitor. Ministrul: financelor centralisează aceste 
budgete și adauge budgetul veniturilor. După apro- 
barea dată în consiliul miniștrilor, budgetul general, 

„în câre trebue să fie trecute toate cheltuelele și veni- 
turile statului *), se trimite prin mesagiti Regal în desba- 
terea adunării. El nu devine definitiv, decât după ce 
s'a votat de dinsa și sancționat de Rege 5). Budgetul 

„definitiv se promulgă “prin legea de finance. Dacă 
„aceasta nu se votează în timp util, guvernul, în urma, 
unui decret Regal, îndeplinesce — serviciile publice 
conform budgetului anului precedent, -fără a pute 
merge cu el mai mult, de un an peste anul pentru 

„care a fost votat. Veniturile și. cheltuelele judeţelor se 
prevăd în fiecare an în budgetele lor, votate şi aprobate 
în tormele prevădute de legea judeţeană €), cele ale 

  

1) Art. 1 al legii din 3 Octomvre 1893, M. o. Nr. 154, 2) Art. 2lLe. 
?) Art, 28 le. .%) Const. art, 113 şi art, 29 al legii din 3 Oct. 1893. 
5) Const. art. 113. 6) Art, 175 al legii de cont,



comunelor nu se pot efectuă, decât în conformitate cu budgetul fiecărui exercițiu sau cu antorisațiunile extra- ordinare, acordate . în formele prevădute prin legea „comunală !); budgetele camerilor de comereiii se aprobă de ministerul agriculturii, comerciului, industriei Și domeniilor 2), iar budgetele stabilimentelor publice și _de binefacere se votează de corpurile legiuitoare în formele prevădute pentru budgetul statului 2), Ma Obiectul fiecărui budget îl formează exercițiul, adică totalitatea drepturilor dobândite şi a serviciilor efectuate în cursul unui au financiar. Anul financiar este de "12 luni, începe la 1 April şi finesce la 31 Marte din anul următor $). Pentru stat, judeţe și comunele urbane însă, durâta periodului în care urmează a se îndeplini toate actele ce privese un exercițiu este prelungită * până la 1 Mai, relativ la serviciul materialului, a căruia executare s'a început însă nu sa terminat în cursul anului financiar din causă de forță majoră sau de interes public, până la 1 Iuli relativ la. regularea și deschiderea creditelor suplementare și extraordinare, precum și la liquidarea și ordonanțarea sumelor dato- „rite creditorilor, iar până la 1 Octomvre relativ la completarea tuturor operațiunilor ce au de scop strin- gerea, veniturilor și plata cheltuelelor 5), | | Fiecare budget se desparte în budgetul veniturilor şi cel al cheltuelelor și este subdivisat pe capitole și articole. Fiecare capitol nu cuprinde decât servicii corelative sau de aceeaşi natură 6), 
Budgetul veniturilor indică impositele ȘI veniturile „Ce au să se perceapă în respectivul an financiar. Împlinirea veniturilor statului nu se poate face, decât A dnienli 
Art. 194 1, 2) Art 9351. c. 3) Art, 999 |c 3) Art. 41. e 5) Art, 321. c. art Le



în socoteala ministerului financelor de citri perceptorii sau cassierii numiţi de dinsul ?), | 
Budgetul cheltuelelor deschide creditele necesare pentru cheltuelele fiecărui exercițiu. Plata, acestor cheltuele se face cu căile . și mijloacele cuprinse în budgetul veniturilor 2), Autorităţile cărora li sau deschis creditele nu pot, nici chiar sub a. lor respundere personală, spori suma creditelor afectate sau contractă îndătoriri de cheltuele peste creditele deschise sau autorisă plăți ce covirșese creditele acestea, 3), Așiş- derea creditele deschise pentru: un exercițiu nu pot | fi întrebuințate la cheltuelele” unui alt exercițiu, nici sumele afectate la cheltueala unui capitol” sau articol. 

întrebuințate la cheltueala unui alt capitol sau articol +), Când creditele deschise nu sânt suficiente pentru a acoperi trebuinţele serviciului la care sânt afectate, se deschid credite suplementare, iar când serviciile ce recer cheltuele nu s'au prevădut . de fel, 'se acordă credite extraordinare. Ambele; trebue însă să fie mărgi- nite întrun anume fond, prevădut piin un articol special 5). Fiecare credit extraordinar deschis afară de aceea formează un capitol osebit în conturile exerei- iului pe seama căruia s'a, deschis 6). Deschiderea unor credite pe seama resurselor generale ale budgetului curent sau pe seama creditelor remase neîntrebuințate 
din anul precedent este cu desevirşire oprită î). 

Creditele: suplementare și extraordinare se acordă de rând de factorii ce stabilesc budgetele și în formele prescrise pentru ele. În lipsa ' factorilor acestora Și peniru trebuinţe, ce nu se pot amână, creditele suple- mentare şi extraordinare, în marginile fondului special, 
1) Art. 35].c. 2) Art, 391.c, 3) Art, 4l-43[c, 1) Art. 481.c. 5) Art. 49 1. e," 6) Art. 571. e, 1) Art. 55 1 c. 
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1. 

prevădut în budget, se pot deschide pentru stat prin decret Regal 1), iar pentru județe de guvern. Creditele suplementare și extraordinare, deschise pentru stat prin decret Regal trebue însă, întrunite într'un. proiect de lege, să se supună în cea dintâi. sesiune adunării deputaților spre legitimare 2). a 
„Pe basa budgetelor aprobate, veniturile se incas- sează ” în întregimea, lor, spesele de percepere și de regie figurând între cheltuele î). Pentru ori ce incas- sare se liberează îndată de cătră agentul perceptor o chitanță tăiată dintiun registru cu matoii, pe care se notează în litere și cifre suma primită. Pentru versămintele şi trimiterile de ban făcute la, cassieriile Statului, se liberează recepise cu talon, în cari „se înscrie, în cifre ŞI în litere, suma, primită şi natura „ vărsămentului făcut. Această recepisă este descăreiitoare pentru acel care a făcut versământul și formează pentru el un titlu asupra tesaurului public, dacă recepisa se vizează și se desparte de talon până în 2% de oare de cătră funcţionarul competent *). 
Cheltuelele, înainte de a fi plătite, trebue să fie prealabil liquidate și ordonanțate, Liquidarea se face de persoana autorisată a dispune de respectivul credit Și trebue să fie sprijiniti pe acte cari dovedesc drep- turile dobândite 5), Liquidarea retribuţiunilor ȘI Sa- lariilor urmează pe lună, cea a restituţiunilor pe basa, cererii respective Și a quitanței de percepere, respective a recepisei de incassare, iar cea-a sumelor stipulate pe basa contractului respectiv 6), Contractele se în- cheie sau prin bună învocală, sau prin adjudecare în urma unei licițații. Contracte prin bună învoeală se 

î) Art. 50 1. c.: 2) Art. Si Lc. a) Ar.8le. Dar, 371. 5) Art, 59 şi 60 1. c, 6) Art. 6L—641.c, - 

 



pot încheiâ pentru furniturile, transporturile și lucrările 
ce au să remâie secrete sau al ciirora efectiv nu trece 
peste 10.000 lei capital sau 3000 lei anuitate, pentru 
acquisiţiuni de obiecte privilegiate, pentru construcțiuni 
și lucrări de artă şi de precisiune, pentru operațiuni 
de încercare, pentru materiale de hrană, cumpărate ' 
fără mijlocitori, pentru vendarea, obiectelor mobiliare - 
de o valoare mai mică de. 500 lei, pentru închirieri 
de localuză în trebuința administraţiei, pentru cumpă- 
varea cailor de remontă, pentru procurarea materialiilor 
necesare pentru stabilimentele comerciale și industriale: 
ale statului, pentru operațiuni urgente și în urmă pentru . 
lucrări la cari la doue licitaţiuni nu s'a presentat nici 
un oferent 1). “Toate celelalte contracte, din cari derivă 
un venit sau o cheltueală, trebue si se încheie pe basa 
unor licitaţiuni publice, accesibile tuturora; sau numai persoanelor. recunosente de capabile a concuri DĂ 
Licitaţiunile se întemeiază pe caetele de sarcini cari determină natura şi quantitatea prestaţiunii cerute, garanţiile pretinse de la furnisori sau întreprindetori "Şi acţiunea administrației asupra acestor paranții 3), * Anunţurile licitațiunilor se publică cu 30 de dile înuinte prin jurualele oficiale și trebue să indice locul, diua; și oara adjudecării, autorităţile înaintea cărora are loc . licitația, şi locul unde se pot vede condiţiunile î). Licitaţia se face prin oferte sigilate sau prin strigări 5). Adjudecarea urmează: pentru persoana ce a făcut oferta cea mai favorabilă. Oferind „mai mulţi concurenți 
același preţ, se procede la o nouă licitație între con- curenții aceştia €). Într'un termen fixat în caetul de 

„sarcini se pot face supraoferte asupra prețurilor resultate 
1) Art, 67 1. c. 2) Art. 66 |. c, 3) Art, 19 Le. 1) Art. 70 Le. 5) Art. Ti Le. 0) Art, 731L.e. - 
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la, licitaţie. Dacă supraofertele sânt mai favorabile cu 
5 de la suță, se procede la o readjudecare între 
primul adjudecatar și între supra-oferenți 1). Neavând 
resultat o licitaţie, se încearcă o licitaţie nouă 2), Re- 
sultatul fiecării licitaţii se constată prin un proces 
verbal și trebue, ca să poate funcţionă de basă a con- 
tractului, să fie aprobat de cătră autoritatea. compe- 
tentă 9). Aconturi nu se plătesc, decât pentru. servicii 
efectuate. și materialii dejă predate î), Aflându-se 
liquidă vre o cheltueali, ea trebue să se ordonanţeze 
de autoritatea, ce dispune de creditul respectiv. Ordo- 
nanţele se împart în ordonanțe de plată şi ordonanţe 
de delegațiune. Ordonanţele de plată sânt acte prin 
car se dispune direct plata unei sume în favorul 
creditorului, iar ordonanţele de delegaţiune sânt acte, 
prin cari orâonatorul autorisează o autoritate sub- 
ordonată, “să dispună de un credit. oarecare prin un 
mandat de plată 5). Ordonanţele trebue să fie datate, 
să poarte un număr de ordin, să se raporte la un 
credit regulat deschis, să indice exercițiul şi articolul 
budgetar la care se referi şi să fie subsemnate de 
ordonator.  Ordonanţele de plată nu pot cuprinde 
cheltuele privitoare la mai multe articole nici fi adre- 
sate mai multor cassierii; ordonanțele de delegațiune 
însă nu sânt supuse acestor restringeri, trebue să 
specifice însă lămurit sumele delegate asupra fiecărui 
articol și fiecării cassierii 6), Creditele delegate pentru 
același exerciţiu şi articol şi asupra aceleiaşi cassierii. 
formează cumulate un credit unic 7). Mandatele. de 
plată, emise pe. basa ordonanțelor de delegaţiune, 
trebue să indice exerciţiul, articolul și numărul ordo- ? 

Art, 74 e. 2) Art. 75 1. e. dA 6 Le. 1) Art, 84|. e. 
5) Art. 66 1. e. 0) Art, S88—891,c, D Art. 9 lL.e. 

  

=
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nanței de -delegațiune asupra căriia s'a emis 1), Ele, 
cât şi ordonanţele de plată au să fie însoțite de actele 
justificative necesare. Ordonanțele de plată ale ordona- 
torilor primari ai statului se trimit în extract direcțiunii 
comptabilităţii” generale a statului, care se încredințează 
că nu s'a depășit creditul acordat nici nu s'a făcut 
un viriment, le provede cu clausula „bun de plată“ 
şi le expediază cassieriilor asupra cărora, s'au emis 2), 
iar ordonanţele şi mandatele de plată ale celorlalți 
ordonatori se mijlocese în extract direct cassieriilor 
spre același scop. Cassieriile, înainte de a procede la 
plata ordonanţelor și . mandatelor liberate pe seama 
lor, sânt datoare sub propria respundere să se încre- 
dințeze, că s'a primit extractul (avisul), că creditele 
nu sânt depășite, că actele justificative anexate sânt 
în regulă ȘI că presentatorul este identic cu adresatul, 
achitarea - neputându-se face, decât prin semnatura 
adresatului î). Nesciind acesta, carte, el. trebue să, 
aducă un cunoscut ce iscălesce ca martor, iar, dacă 
suma, trece” 500 lei, să presente o quitanţă  autenti- 
ficătă î _ a 

Cassieriile nu pot refusă plata unei ordonanţe sau 
unui mandat, decât când presentatorul nu este nică 
adresatul nici mandatarul lui, când lipsese actele justifi- 
cative, când suma ordonată depăşesce creditul acordat, 
sau ordonanța nu este în regulă, din causa unor omisiuni 
ŞI neregularități sau a. unei nepotriviri între ea şi 
„avis 5). În toate casurile de refus, cassieria, la cerere, 
este obligată a remite inmediat purtătorului ordonanţei o 
declarațiune scrisă, şi motivată. Dacă în urma acestei 

" declaraţiuni însă ordonatorul ordonă în seris și sub 
| 1) Art. Sile, 2) Art. 971. ce 3) Art. 101 Lc. 3) Art, 1021. 

5). Art. 103 |. e. ” 
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respunderea sa, .că plata să fie efectuată, casieria trebue 
să se conformeze ordinelor pririite și sa anexeze ordo- 
nanței o copie a declarațiunii sale 1). 

Operațiunile de incassări și de plăți efectuate se 
înregistrează în fiecare di. Totalitatea înregistrărilor. 
formează, conturile. Ele încep cu anul financiar ȘI se 
încheie cu el. Încheiarea urmează cu aceeași împărţire, 
aceleași câpitole și articole ca și budgetul, afară de - 
cheltuelele acoperite cu credite extraordinare, pentru 
cari se fac capitole adiţionale şi osebite ?). Din închei- 
erile deferiţilor miniștri, ministerul financelor formează 
până în şese luni după finea fiecărui au financiar şi 
presentă corpurilor legiuitoare „contul general al ad- 
ministrațiunii financelor“, care cuprinde toate operați- 
-unile relative la împlinirea şi la întrebuințarea banilor 
statului și arată situaţia tuturor serviciilor de primiri . 
şi de respunderi la începutul și la finitul anului. Spre 
acest scop, contul general este sprijinit de contul 
veniturilor,. cheltuelelor, tresoreriei, budgetelor și resux- 
selor speciale. Contul veniturilor indică pe an, pe 
exercițiu şi pe natură de venituri drepturile constatate 
în sarcina contribuabililor, împlinirile” efectuate asupra 
acestor drepturi, şi remășiţele de incassat. Contul chel- 
tuelelor, care recapitulează resultatele conturilor fiecărui 
minister, cuprinde pe an, pe exercițiu, pe ministere ŞI 
pe capitole de budget drepturile constatate în profitul 
creditorilor statului, plăţile efectuate şi sumele remase- 
de plată pentru saldarea cheltuelelor. Contul de tre-. 
sorerie arată mișcarea, fondurilor între cassierii, emisi- 
unea, și retragerea bonwrilor de tesaur, primirile şi 
plățile făcute de cătră cassierii: statului pe socoteala, 

  

1) Art, 104 l-c.. 2) Art, 1311. c.
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altor administrațiuny, operațiunile relative la conver- 
siunea de împrumuturi ale statului și în fine on ce alte 
operaţiuni cari nu au nici un raport cu budgetul sau 
cu alte servicii speciale. Contul budgetelor se compune 
din situațiunea definitivă a exerciţiului expirat .și din 
situațiunea provisorie a exerciţiului curent. EI presentă 
de o parte comparațiunea între drepturile constatate 
asupra contribuabililor și între incassările efectuate 
asupra acestor drepturi față cu evaluațiunile budgetare, 
pe de altă parte compararea între drepturile constatate 
în profitul creditorilor statului și plățile efectuate asupra 
ordonanțelor ministeriale față, cu creditele acordate. 
Conturile miniștrilor se alătură acestui cont. Contul 
resurselor speciale în urmă cuprinde situațiunea, anuală 
„a tuturor serviciilor pentru cart sânt destinate fonduri 
speciale, precum sânt serviciile lucrărilor cari se. acopăr 
din împrumuturi, serviciul rescumpărării rentei, al cassei 
de amortisare pentru stingerea datoriei publice, ete. *) 

Pe lângă contul general se întoemese şi conturi 
ale administraţiunilor speciale, și anume ale cassei de 
depuneri, -ale cassei pensiunilor civile, ale cassei pentru 

„dotaţia oastei, cuprindend ȘI serviciul pensiunilor mili- 
tare, ale cassei de credit agricol, ale eforiei. spitalelor 
civile _din Bucuresei şi Sf, Spiridon din Iași, ete. 

Acelaşi cont general mai cuprinde o listă, detailată 
a tuturor pensiunilor de. ori ce natură, un tablou al 
tuturor proprietăților inmobiliare ale statului, 'un stat 
sumar al tuturor adjudecărilor şi contractelor şi un tablou 
al tuturor proceselor câştigate -și perdută de stat 2). 

Dătoria publică, face obiectul unui cont special în 
contul general și cuprinde suma ditoriei publice la 

  

1) Art. 132 1.€. 2) Art 131Le | o
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începutul fiecărui an, împrumuturile consolidate, con- 
tractate în cursul anului -cu indicaţiunea legilor cară 
le-au autorisat, amortisările, vescumpăriirile ȘI conver- 
siunile efectuate . în cuxsul anului şi suna, dătoriei 
publice la, finea, anului 1), 

După încheiarea conturilor, regularea definitivă. 
a budgetelor se face prin legi speciale, cari, împreună 
cu conturile sprijinitoare, au să se presente adunării - 
deputaților până în termin de 6 luni după închiderea 
fiecărui exerciţiu ?). 

„Conturile ce însoțesc aceste legi sânt contul general 
al budgetului, contul desvoltător al veniturilor ŞI con- 
turile ministrilor. 

Contul general 'al budgetului indică, pentru veni- 
turile statului, grupate pe categorii; evaluaţiunile . 
budgetare, drepturile constatate asupra contribuţiunilor 
și veniturilor publice, incassările efectuate în cursul 
exerciţiului, sumele remase de incassat la închiderea, 
exerciţiului, i iar pentru cheltuelele grupate pe ministere 
creditele definitiv acordate, drepturile constatate în 
favorul creditorilor statului, plăţile efectuate în cursul 
exerciţiului, sumele remase de plată la închiderea, 
exerciţiului şi creditele anuale la închiderea exerciţiului. 

Contul desvoltător al veniturilor arată pentru 
fiecare venit în parte evaluaţiunile budgetar e, drepturile 
constatate asupra, contribuţiunilor şi veniturilor publice, 
incassările efectuate în cursul exerciţiului, sumele remase 
de incassat la închiderea exerciţiilor, iar conturile 
miniștrilor cuprind! pentru fiecare articol al budgetului 
în parte creditele definitive acordate, drepturile consta- 
tate în favorul creditorilor statului, „plățile efectuate 

  

2) Art, 134 Lc. 2) Art. 107 1, c. 

a
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în cursul exerciţiului, sumele vemase de plată la închiderea, exerciţiului și creditele anuale. la închiderea. exerciţiului. Conturile sânt însoţite de un stat com- pârativ pe capitole al cheltuelelor exerciţiului expirat eu acelea ale budgetului exerciţiului precedent, în care se indică causele diferenţelor ce resultă din comparare, mai departe de un stat al plăţilor făcute din creditele repurtate ale exerciţiilor închise, în urmă de contul resurselor speciale, acordate pentru marile lucrări extra- ordinare, care indică sumele realisate din resursele speciale și natura acestor resurse, sumele plătite - din resursele realisate şi sumele remase de plată asupra. creditelor -acordate 1), a Conturile încheiate ale judeţelor:se supun exami- nării consiliului: județean şi se înaintează apoi curții de conturi. Contul operațiunilor sevirşite în decursul anului în comune cuprinde pentru venituri natura veniturilor, evaluațiunile după budget, drepturile constatate în favorul comunei, sumele incassate în cursul anului şi acele remase de incassat la finea anului, iar pentru cheltuele articolele de cheltuele după budget, creditele acordate, drepturile constatate în sarcina comunei, sumele plătite în cursul anului, sumele remase de plată, la finea anului și creditele remase neîntrebuinţate. Con- turile comunelor se cerectează și se aprobă mai ântăi de consiliile comunale şi se supun apoi pentru comunele urbane, reședințe de judeţ, ministerului de interne, care le aprobă sub reserva. cerectirii alterioare a curţii de conturi, iar pentru celelalte comune delegațiunii con- siliului județean. - - | A Si 
Conturile încheiate de camerile de comerciij se înaintează curții de conturi prin intermediul ministerului 

  

1) Art, 108 și 109.1. e, 
Dreptul administrativ român. 

=



de comerciii, iar conturile celorlalte stabilimente publice 
se încheie și aprobă conform regulelor ce există pentru 
conturile statului. i 

Toate operaţiunile. budgetare se îndeplinesc cu 
ajutorul contabilității.: Contabilitatea se distinge 
în serviciul banilor şi cel al ordonanțelor. 

Serviciul banilor este încredințat contabililor 
mânuitori de. bani publici. Aceştia sânt responsabili 
pentru îndeplinirea veniturilor de tot felul, date în: 
debitul lor, cât şi pentru toți banii incassaţi cari trebue 
să se afle în casă ?), Responsabilitatea, lor se restringe 

„însă numai la gestiunea personală, gestiunea de fapt 
„fiind împreunată cu aceeaşi respundere, ca gestiunea 
legală 2). În urma respunderii acesteia, nici un con- 
tabil mânuitor de bani nu poate fi descărcat de deficitul 

„constatat asupra-i, decât dacă dovedesce, că perderea 
a resultat dintr'o causă de forță majoră, sau că neîn- 
deplinirea incassărilor nu provine din negligenţa sa *). 
Pentru garantarea obligaţiunilor impuse lor, contabilii 
publici, afară de contabilii militauă, trebue să depue 
o cauțiune amăsurată î). . Afară de aceea, statul, jude- 
ţele, comunele şi toate institutele publice au privilegii 
asupra averii orX cărui contabil mânuitor de bani publici 
în ordinea amintită *). Constatându-se vre un deficit, 
contabilii mânuitori se pot astringe, încă înainte de 
judecată, prin aplicarea legii de urmărire, să verse 
provisoriu sumele ce lipsesc. Funcţia de contabil mâ- 
nuitor de bani publici este incompatibilă cu funcția, 
de ordonator, 'cu exerciţiul unei profesiuni şi cu parti-. 
ciparea, la, adjudecări publice €). Serviciul banilor se 
îndeplinesce la institutele publice de cassieii speciali, 

A) Art. 47 Lc. 2) Art 98 Lc. 2) Art 15 le. Art. 43Le. 
5) Ant, 27 Lc. 5) Art, 9—121.c, 

 



conform regulamentelor. şi instrucţiunilor respective, 
iar în comune de agenți comunală, numiţi perceptori 
în comunele rurale şi cassieri în comunele urbane. 

Perceptorii şi cassierii comunelor urbane, nereşe- 
dinţe de judeţ, trebue să țină, un regiștru cu matcă 
pentru quitanțe, un jurnal de cassă pentru inserierile 
dilnice ale incassărilor și plăţilor efectuate “și” un 
registru recapitulativ, destinat a presentă, situațiunea 
lor 1). Scriptele cassierilor comunelor urbane, reședințe 
de județ, sânt un registru cu mateă pentru quitanţe, 
un Jurnal general, presentând toate operațiunile fiicute 
în fiecare di și situaţiunea dilnică, a cassei, un registru - 
de partide, desvoltând pe articole de budget, atât pentru 
venituri, cât și pentru cheltuele, operațiunile efectuate, 
şi un registru de detail, în care veniturile şi cheltuelele 
sânt trecute în amă&nunţimea lor ?), Cassierii acesția, 
sânt obligaţi, a trimite în fiecare lună primarului un 
cont de operaţiunile efectuate în decursul lunii, însoțit 
de actele justificative; perceptorii şi cassierii comunelor 
uvbane, nereşedințe de judeţ, nu dau conturi lunare, 
trebue însă să expună primarului la cererea lui ori când 
situațiunea veniturilor și a cheltuelelor 2). | 

În Județe, serviciul banilor se îndeplinesce atât: 
pentru administrația statului, cât şi. pentru “fondurile 
județene de cassierul general al judeţului cu ajutorul 
agenţilor însărcinaţi cu percepțiunea veniturilor, Servi-. 

„ciul urmează însă separat pentru stat și pentru fondurile 
judeţene *). . Agenţii perceptori trebue să aibă un 
registru jurnal de cassă, -în care se tree împlinirile, 
respunderile şi soldul fiecării dile, registre auxiliare, - 
destinate a presentă desvoltările proprie fiecării opera- 

  

1) Art. 210 1. c. 2) Art. 269l.c. 3) Art, 221.c. 1) Art, 186Le, i 7
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„iuni, şi. un registru recapitulativ, resumând opera- 
țiunile şi presentând situaţia completă 1). Perceptorii 
contribuțiunilor directe sânt ţinuţi. a procede la . 
liberarea, unei quitanțe din registrul. cu matcă, la în- 
registrarea, în rol a sumei primite și la, trecerea sumei 
acesteia în jurnalul propriu 2). Ceilalți agenţi perceptoră 
sânt obligați, a trimite autorităților supraordonate în 
fiecare lună” contul gestiunii: pe luna trecută dimpre- 
ună cu actele justificative 3), 

Cassierii generali de judeţe sânt însărcinaţi atât cu 
primirea, şi centralisarea prin seripte a împlinirilor 

„efectuate de agenţii perceptori și cu incassarea directă 
a tuturor veniturilor date în debitul lor, “cât şi cu plata 
cheltuelelor publice după ordonanțele și mandatele 
primite de platii +). Seriptele lor sânt un jurnal general - 
pentru . înscrierea operaţiunilor din fiecare di, un 
registru de partide : în care se resumă toate _operaţi- 
unile. după natura lor, ȘI registre ajutătoare în cară 
se descriu operaţiunile în amănuntele lor 5). Cassierii 
generali înaintează, în. fiecare -lună atât, contabilităţii 
generale a statului, cât și autorităţii: judeţene un 
cont al operaţiunilor efectuate î în cursul lunii precedente 
dimpreună cu actele justificative. N 

Cassierul central al tesaurului. în urmă este în- 
sărcinat cu încassarea tuturor veniturilor Și cu plata 
tuturor cheltuelelor statului ; el primesce de la cassierii 
general de judeţe fondurile aflate disponibile şi trimite . 
acestora, sumele necesare pentru efectuarea plăţilor 6), 
E ţine registre de prima înscriere, un Jurnal resumând 
operaţiunile pe fiecare di, un registru de partide, un 
registru pentru desvoltarea, cheltuelelor pe ministere şi 

  

1) Art. 144 l.c. 2) Art. 145 |. 5) 147 Le. 5) Art. 148 Le. 
5) Art. 149 Lc. 6) Art. 150 L.c.
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pe articole, şi diferite alte registre auxiliare 1). Opera- 
„iunile cassieriei centrale se verifică în fiecare di de con- 
tabilitatea, generală a statului 2). În fiecare seară, 
cassierul central trebue să comunice ministerului finan- 
celor și contabilităţii generale situația cassei dimpreună 
cu o. copie' de pe jurnal. În situație se arată lămurit. 
soldul din diua, precedentă, incassările și plăţile făcute 

„în cursul dilei și soldul la finea dilei 5). Afară de 
aceea, cassierul central, ca Și cassierii generali, face 
conturi lunare. | | 

„- Serviciul ordonanţării în comunele urbane, 
reședințe de budget, cuprinde înregistrarea ordonan- 
țelor întrun jurnal, pe măsura emisiuniilor, dându-li- 
se un număr de ordine; ele se înseriu apoi şi în 
registrul de. partide, în care cheltuelele se dezvoltă pe 
articole de' budget. În celelalte comune, ordonanţele de 
plată se liberează dintr'un registru cu matcă, numero- - 
tat şi parafat de autoritatea, judeţeană. Acest registru 
servesce şi de registru jurnal, sumele ordonanţate 
reportându-se din filă în filă. Un registru de partide 
se ține pentru trecerea ordonanţelor pe articole de 
budget *). La institutele publice, ale cărora budgete 
nu se aprobă de adunarea deputaţilor, contabilitatea, 
se face conform regulelor prevădute pentru contabili- 
tatea comunelor rurale 5). Magasinele, depositele şan- 
tierele, -usinile, -arsenalele și celelalte stabilimente ce 
aparțin statului țin conturi asupra quantităţii materia- 
lurilor. “Contabilitatea respectivă cuprinde materiile de 
consumaţiune şi de transformaţiune și valorile mobiliare 
sau permanente 6). Contabilitatea materiilor: de consu- 
mațiune și transformațiune constă în înserierea în- 
Art 45 Le. 2) Ant. 1551c, 3) Art. 1531.c, 4) Art. 9041, e, 

5) Art. 9296 |. c, 5) Art. 167 1. e, . E - 7 
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trării, eșirii, transformării, deteriorării şi _ perderii' 
materialurilor date în păstrare, iar contabilitatea valo- 
rilor mobiliare sau permanente cuprinde mobilierul 

„statului, maşinile, instrumentele, uneltele, și toate uten- 
siliile 1). Cassa de depuneri, cea de dotaţie a: oastei şi 
institutele analoge țin un cont de gestiune şi un cont 
de exercițiu, încheie în fiecare au un bilanţ şi întoc- 
mese contabilitatea lor regulamentelor speciale, emise 
pentru ele ?), iar institutele publice, ale căror budgete 
se votează de adunarea deputaţilor, sânt supuse regu- 
lelor prevădute pentru contabilitatea statului 3), 

| Seriptele ordonatorilor secundari sânt un registru 
jurnal al creditelor delegate, un registru jurnal pentru 
înscrierea drepturilor creditorilor, un registru-jurnal al 
mandatelor liberate şi un registru de partide pe axti- 
cole de budget“). Din seriptele acestea, ordonatorii 
secundari extrag în fiecare lună. o situație a operaţiu- 
nilor ordonate de dinşii în luna precedentă, şi o îna- 
intează ordonatorului primar. Această situaţie cuprinde 
pentru creditele delegate din fiecare: articol al budge- - 
tului creditele delegate, drepturile constatate în favorul 
creditorilor, mandatele liberate şi plățile efectuate. La 
închiderea exerciţiului, ordonatorii - secundari trimit 
ordonatorilor primari un cont general al tuturor . 
operațiunilor făcute de dînşii 5), 
La fiecare ordonator primar, adică în fiecare 

minister există o contabilitatea centrală pentru inre- 
gistrarea operațiunilor privitoare la executarea budge- 
tului de cheltuele al departamentului respectiv 6). 

Contabilitatea, aceasta în toate ministerele este 
întoemită după aceleași principii și. cuprinde un jumal 

1) Art, 168—A74 1. e. 2) Art, 928—994 1. c. 3) Art 81, 2) Art. 444 1. c. 5) Art, 1491. c. 0) Art, 1371. 

 



general, un registru de partide şi registrele necesare 
de ajutor. Registrele se ţin pe exerciţiu. În ele se 
înseriu creditele, drepturile creditorilor statului, ordo- 

nanțele de plată și de delegaţiune cât şi plăţile 
efectuate 1), | 

În fiecare lună, contabilitatea ministerelor înain- 
tează contabilităţii generale a statului o situaţie a 
operațiunilor. din luna precedentă, cuprindând ordo- 
nanțele emise de plată şi de delegaţiune, mandatele de 
plată, emise asupra, ordonanţelor de delegaţiune, și 
plăţile efectuate ?). | 

Serviciul contabilităţii se concentrează în direcţiu- 
nea contabilităţii generale a statului, care sub ordinele 
ministerului financelor este însărcinată, să înregistreze 

"în scriptele generale ale financelor toate : veniturile şi ' 
cheltuelele statului, să determine regulele pentru con- . - 
tabilitatea uniformă, să controleze concordanța între 
scriptele ministerelor şi cele centrale, să supraveghieze 
întregul serviciu de bani, să pregătească, proiectele de 
lege, relative la budget,. să încheie conturile anuale 
și de exercițiu, să înregistreze şi să vizeze spre plată. 
extractele ordonanțelor ministeriale și să pregătească 
lucrările relative la constatarea şi înscrierea dătoriei 
publice, la împrumuturile provisorie sau consolidate, - 
și în decomun la tot ea are raport cu dătoria statului 3). 

Scriptele contabilităţii generale sânt un jurnal 
„general pentru înserierea în resumat a tuturor faptelor 
de venituri și cheltuele, un registru de partide pentru 
desvoltarea operaţiunilor de venitunr și cheltuele, re- 
gistre pentru ordonanţele de plată şi de delegaţiune, 
registre de partide pentru înscrierea ordonanțelor mini- 

1) Art, 438, 1891. c. 2 Art, 1431. Art. 157.
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steriale pe articole de budget, registre pentru centrali- sarea veniturilor statului pe exerciţii, cassierii, precum şi a cheltuelelor statului pe ministere, exerciții și arti- cole de budget, în urmă registre auxiliare pentru des- voltarea, în detail ). Jurnalul și registrul de partide. se încheie la deschiderea fiecării sesiuni ordinare de o co- misie specială, aleasă de adunarea deputaţilor, care constată prin proces-verbal, comunicat adunării, con- cordanța conturilor încheiate de fiecare minister în parte cu scriptele. centrale ale financelor?), Scriptele aceste servesc și de basă pentru facerea conturilor _ anuale şi de exercițiu și pentru regularea definitivă a budgetelor. | | - “Resumate generale, întocmite pe județe, pe natura veniturilor, pe exerciţii şi pe articole de budget se trimit dimpreună cu conturile verificate ale cassierilor generali de judeţe și ale cassierului central curții de contmă; Curtea de conturi exercită controlul 'suprem al întregii contabilităţi. În. însușia aceasta, ea constată Și certifică după relevatul conturilor individuale, cerce- tate de dînsa,. exactitatea, conturilor generale, încheiate de ministerul financelor şi de ceilalți miniștri. Ea cerce- „tează prin agenți proprii şi conturile de administrație ale diteritelor servieii însărcinate. cu stringerea unui venit al statului Și Controlează conturile cassei de de- puneri și consemnaţiuni, cassei. de dotație a oastei, -casselor de pensiuni, eforiilor spitalelor civile, consilii- lor judeţene și comunale şi în genere -ale tuturor administraţiilor puse sub controlul ci), | „_ Curtea, de conturi funotionează totodată ȘI ca corp Judecătorese Și este însărcinată în însușia aceasta cu 
Didi 

1) Art. 161 Le. 2) Art. 165 1. e, 3) Legea din 29 Ianuar 189, M. o Nr. 298, art, 26. .
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cercetarea, Judecarea, și statuarea tuturor conturilor de 
venituri şi cheltuele “publice. presentate de diferiți 
cassieri publici, a conturilor de materii, a gestiunii 
corpurilor de trupă și serviciilor armatei și a delapi-: 
dărilor constatate. Fa cercetează, judeci și decide mai 
departe asupra apelurilor adresate ei de primarii, con- 
silierii şi perceptorii comunal în contra încheierilor 
autorităților însăveinate cu verificarea “conturilor, de 
perceptorii fiscali, judecaţi în prima, instanță de Cassierii 
generali, de epitropiile bisericesci din comunele urbane; 
reședințe de judeţe, în contra încheierilor consiilor 
comunale, și de contabili și perceptorii diferitelor 
administraţiuni în contra încheierilor sau decisiunilor 
administrațiunilor respective 1), Ea în urmă constată 
anii de servicii ai diferiților împiegaţi ai statului: și 
se pronunță asupra degajărilor totale sau parţiale ale 
cauțiunilor depuse ?).. | 

Curtea, de conturi se compune dintr”un president 
6 consilieri şi un num&r de referendant. “Parchetul ei 

"este representat printrun procuror şi un substitut, iar 
grefa se conduce de un grefier asistat de ajutoare ?). 
Presidentul şi consilierii sânt inamovibili, celelalte 
persoane sfint revocabile î). Numirea, lor urmează prin 
decret Regal după recomandarea ministrului  fnan- 
celor. Presidentul direge toate luertrile curții, distribue 
conturile între referendari și conduce ședințele. -Şedin- 
țele se ţin. în doue secții, compuse fiecare din câte trei 
consilieri. Atribuţiunile secţiilor nu sânt nici deosebite, 
nici permanente, Ele. se pot întruni, decâte ori se află 
de nevoie, și iau decisiunile lor cu majoritate absolută, 

"a membrilor presenți 5). Referendarii sânt chemaţi a, 
1) Art, 24 și 25 1.c. 2) Art. 97 lL.e. 9) Art. île. 4) Art. 41, c. 3) Art, 20 1 e. 
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verifică conturile. Ei pot asculti pe diferiții contabili 
şi poartă întreaga corespondență !). Procurorul curții de 
contari asistă la, ședințele curţii şi priveghiază exacta îm- - 
plinire a serviciului. „El poate lu cunoscință de toate : 
actele curții și informează pe minisțri despre decisiunile 
ei. Cererile de restituiri sau reduceri. de garanţii trebue 
să i se comunice, câ el să-și desvolte conclusiunile 
sale. Aşișderea el trebue ascultat, când în contra -unui 
contabil se ridică binueala de fals în scripte sau de 
delapidare. EI ţine un registru general asupra tuturor 
contabililor din ţeară, şi-i controlează, ori de depun 
regulat conturile lor, Substitutul” procurorului îl ajută 
pe acesta în îndeplinirea atribuţiunilor şi-l substitue 
în cas de lipsă ?). Grefierul redactează şi contra- 
semnează procesele verbale ale şedinţelor, grijesce de” 
expediţia decisiunilor și de păstrarea actelor, ţine dife- 
ritele registre şi liberează copiile sau extractele dorite 
de părțile interesate 2). o 

III. Controlul juridic în urmă, în lipsa unei 
curți administrative și în contra principiului constitu- 
ional al separării puterilor, se exercită, însă numai 
întrun cere foarte restrins de afaceri . speciale, de 
judecătoriile ordinare, concu rând, afară de curţile cu 
juraţi, toate instanţele şi anume: judecătoriile comunale 
judecătoriile de pace, tribunalele de județ, curțile de 
apel și curtea de cassație şi justiție. 

Judecătoriile comunale constau din primar și doi 
jurați aleși și se află în fiecare comună, care nu este 
sediul unui judecător de pace. Ele judecă în toate 
afacerile rurale până la maximul de 50 lei ȘI asupra 
contravențiunilor legii rurale. În materia administrativă 

  

1) Art. 49.1. 2) Art, 3240. c. 5) Art. 41-45.
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întră în competența lor hotărîrea asupra reclamaţiunilor 
în contra estimărilor primarilor la toemele agricole. 

Judeciăitoriile de pace se compun de un judecător, un 
ajutor și unul sau mai mulți copiştă, din cari unul fune- 
ționează ca archivar!). Reşedinţa şi circumseripţiunea 
lor se fixează de consiliul de miniştri conform num&ru- 
lui populaţiunii sau suprafeței teritoriului 2). Ele judecă 
atât în materii civile, şi anume sau în prima, sau în 
unica instanță, cât și în afaceri penale, ținându-se de 
competența lor toate contravenţiunile de simplă poliție 
de oră ce natură și din ori ce lege ar decurge şi 
câtevă delicte ale codicelui penal şi silvic. În materie 
administrativă ele intervin la condemnările civile în 
afaceri de accisă ale comunelor rurale şi la reclama- 
țiunile ficute în contra hotăririlor consiilor comunale 
relative la prestările pentru căile de comunicațiune. 

Tribunalele de judeţ au circumscripția administra- 
tivă a județului şi cuprind una, până la cinci secțiuni, 
compuse fiecare dintrun president, doi sau trei jude- 
cători şi un supleant 5), Împirțirea judecătorilor pe 
secțiuni se face în fiecare -an prin sorţi î), Pe lângă 
fiecare tribunal se află ministerul public, compus de 
atâţia procurori, câte secțiuni există, şi grefa compusă 
de un grefier: pe fiecare secțiune și numărul“ necesar 
de: ajutoare de grefi 35), - 

Tribunalele de judeţ judecă în prima instanță 
toate afacerile civile, nereservate judecătoriilor de, pace, 
și toate afacerile penale ce nu întră în competența 
judecătorilor de pace. sau a, cunţilor cu juraţi, iar. 

5 Art, 3 al legii din 3 Marte 1894, N. o. Nr, 974. 2) Art. 1 le, 
3) Art. 6 al legii din 1 Septemvre 1890, M. 0. Nr. 129, %) Art, ii Le. 
5) Art. 36 şi 43 |. e. -
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într'a doua instanță toate apelurile în contra hotăririlor 
judecătorilor de pace. În materie administrativă, tri- 
bunalele de judeţ -statuează asupra reclamaţiunilor în 
contra decisiunilor consiliilor comunale, relative la în- 
scrierile și omisiunile din listele electorale, asupra 
refusului cărții de alegător și al autoiisării la comer- 
ciul ambulant, asupra, exproprierilor din considerări 
de utilitate publică, asupra condemniărilor civile în 
niaterie telegrafo-postală și vamali, de monopol al 
tutunurilor și de - accisă, asupra contestaţiunilor în 
contra măsurilor. de urmărire administrativă, asupra 
reclamaţiuinilor de stare civilă în afaceri de recrutare, 
asupra destituirii mijlocitorilor de schimb şi de marfă, 
asupra restiluirilor taxelor de înregistrare şi a contesta- 

„țiunilor față de evaluările moștenitorilor. | 
Curțile de apel, în număr de patru, pentru circum- 

 scripțiile hotărite de legea din i Septemvre. 1890, se 
compun din done sau trei secții, caz constau dintrun 

- president şi cinci judecători!). Trei din membrii curții 
formează, camera de punere sub acusaţie ?). - 
+. Și curțile de apel au pe lângă sine ministerul 
public, compus de un procuror general şi atâţi pro- 
curori, câte secţii, cât şi grefa organisată tot așă ca 
la tribunale. Curțile de apel hotărese asupra tuturor 
apelurilor în materie civilă în contra sentențelor tri- 
bunalelor de judeţ, iar în materie penală asupra 
punerii sub acusare. Reservate controlei curților de 
apel sânt dintre afacerile administrative oposiţiile în 
„contra schimbărilor proiectate a numelui, annulările în- 
scrierilor ' ilegale în tablourile advoeaţilor, acțiunile 
disciplinare în contra magistraților inamovibilt de 

  

1) Art, 921. 6. 2) Art, 29 1.e.
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prima instanță, contestările față de decisiunile comisiei 
pentru regularea pensiilor civile şi în urmă judecata 
tuturor apelurilor admise în contra sentențelor pro- 
nunțate de tribunale în cause administrative. 

Curtea de cassaţie şi justiție. în urmă este com- 
petentă pentru întregul teritoriu al României !), se 
împarte în doue secțiuni, una civilă și alta criminală, 
Și se compune de.un prim-president, doi presidenți 
de secţiuni și 1% membri ?). Ministerul public se 
exercită de un procuror general. și doi procurori de' 
secțiune î), iar grefa 'se compune de un prim grefier, 
doi grefieri de secţiune și un număr de funcţionari - 

Secţia ântâia judecă toate recursurile în materie 
civilă, a doua toate recursurile: în materie criminală, 

„corecțională și de simplă poliţie, mai departe recursurile 
în contra sentențelor date în materie electorală Şi 
de expropriațiune, în contra decisiunilor tribunalelor 
militare, în contra hotăririlor curților de apel. în 
cestiuni rurale şi comerciale, în contra hotăririlor 
curții, de conturi, în contra ordonanţelor de adjudecare 

„în materie de expropriaţiune, în contra sentenţelor date 
în materie de: divorț și în contra sentențelor dâte în 
materie de separaţiune de matrimonii. 

În urmă curtea de cassaţie şi de justiţie intervine 
la acţiunile disciplinare, îndreptate în - contra con- 
silierilor. proprii, unui magistrat inamovibil al curților 
de apel, unui tribunal întreg sau unei secțiuni de: 
tribunal. “ 

  

. - 

1). Art. 1 al legii din 94 Ianuar 1861, M. o. Nr. 18. 2) Art iile 
s) Art. 716. 4) Art. 5 le,
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Ministeriul public de pe lângă diferitele instanțe "judecătoresci are în atribuţiunile sale a îndeplini sar- 
cinile de parte principală în procesele penale, a figură 
în qualitate de parte principală, unde qualitatea 
„aceasta i se impune de lege şi în urmă a servi de organ al legii și al guvernului în toate causurile pre- . vădute de: lege î. Afară de ceasurile: acestea mini- sterul public intervine ca parte alăturată numai în favorul minorilor şi interdișilor 2, i 

= Co 

  

1) Art. 1 al legii din 29 Gotomvre 1877, M, c. Nr, 243, Art Le
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“Capitolul III, 

Subiectele, | | | E 

Ş 15, | 
Persoanele fisice. 

I. Nota caracteristică a subiectelor de dreptu 
este voința. Depositart ai voinței sânt persoanele, și drept aceea subiecte ale dreptului administrativ sânt în prima linie persoanele fisice. Persoane fisice sânt toți oamenii cari există dejă, cari așadară sânt separați de corpul matern și trăesc după separare. Nasciturii, în lipsa, unei norme respective, nu sânt persoane în sensul dreptului administrativ, încât per- sonalitatea administrativă începe 'abiă de la nascere. Ea înceată, cu moartea. Dacă moartea unui individ nu se poate dovedi, declararea absenței lui, făcută conform „codicelui civil, are efect și pentru dreptul administrativ, deoarece acesta nu prevede o regulă specială. 

Pe când pe terenul dreptului civil fiecare om în virtutea, însușiei acesteia poate să fie subiect de drepturi, exercițiul drepturilor administrative atârnă adese de la qualitatea, de Român: Astfel dreptul elec- toral, dreptul de a fi admis în funcţiunt publice ete. este .reservat numai Românilor. Qualitatea de Român se dobândesce sau prin nascere ory căsătorie, sau prin împământenire. Din nascere este Român fiecare copil
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legitim, născut din tată Român 1) şi evident şi fiecare 
copil natural, născut .de mamă Româncă, deoarece, 
fiind oprită cercetarea, paternităţii 2), copilul. nu poate 
urmâ, decât mamei sale. Locul nascerii este irelevant; 
localitatea joacă rol numai la copiii fără tată şi mamă, 
cunoscuţi, găsiți pe teritoriul Român, dându-le însușia 
de Români). Prin căsătorie devine Româncă străina, 
ce. se căsătoresce cu un Român. Prin înpământenire 
în urmă poate deveni “Român străinul fără  deose- 
bire, ori de este creştin sau nu, supus sau nesupus 
unei protecțiuni străine, care adresează guvernului o 
cerere de naturalisare, în care arată “capitalul ce 
posedii, „profesiunea sau meseria ce exercită și voinţa 
de a-și stabili domieiliul în România, și locuesce apoi 
în urma acestei cereri dece ani în ţeară, dovedind: - 
prin faptele sale, că-i este folositor 4). De stagiu se pot 
scuti acei cari aduc în țeară industrii, invenţiuni utile 
sau talente distinse sau fundează stabilimente mari de 
comerciii sau de industrie, acei cară, fiind născuţi şi 
crescuți în. România din părinți stabil în țeară, nu - 
s'au bucurat; nică când de vre o protecţiune străină, în 
urmă acei cari au servit sub drapel în timpul resbelilui 
pentru independenți 5). Românii din ori ce stat, fără 
privire la locul nascerii, “dovedind lepădarea lor de 
protecțiunea. străină, se pot împământeni îndată 6). 
Împămentenirea, se acordă prin lege! şi' în mod indi- 
vidual ?). | 

„Qualitatea de Român se perde prin naturalisarea 
dobândită în țeară, străină, prin primirea neautorisată a unei funcții publice străine, prin supunerea la vre 

  

1) Art. 10 cod. civ, 2) Art, 307 cod. cir. 3) Art. 5 cod. cir. 3) Art. d al legii din 13 et, 1879. 5) Art, 21. c. €) Art. Dal Con- stituțici. 1) Art, 3 al legii din 13 Oct. 1879, Ii
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o protecțiune străină şi prin căsătoria unei Românce cu un străin. Românul, care va fi perdut qualitatea sa de Român, o poate însă redobândi, dacă se întoarce în România cu antorisarea guvernului Român, declară că voesce a se aședă în țeară și renunță la toate 'distincțiunile contrare legilor Române ?). Așișderea și Românca căsătorită cu un străin, devenind văduvă, își redobândesce qualitatea de Româncă VĂ - Pe lângă qualitatea de Român, însușii relevante ale persoanelor pe terenul dreptului administrativ sânt sexul, etatea, domiciliul, venitul, cultura, “profesiunea, Și onoarea. i | | Sexul exclude toate femeile de la exercițiul unei sume de drepturi, așă de la serviciul militar, de la majoritatea funcţiilor publice, de la dreptul electoral ete. Etatea formează premisa pentru diferite autori- sări administrative. Așd etate a de 18 ant este necesară, spre a pute fi angajat de bună voe în armată 3), etatea de 21 ani se vecere, pentru a fi alegători), iar de 25 ani, spre a fi eligibil la adunarea deputaților 5), și de 40 ani la senat?) Virsta de 95 ani este prescrisă, pentru a put6 deveni portărel?), - 
"Domiciliul este relevant la alegeri, la recrutări, la îngrijirea infimilor și alienaţilor ete, Fiecare locuitor trebue să, fie domiciliat întro comună S). De domiciliu politic al fiecărui alegător se consideră localitatea, în care el își plătesce darea directă sau îşi are proprie- „tatea sau principalul seu aședământ. Când cinevă plă-. tesce contribuțiune directă sau -are proprietăți în mai multe locuri, el îș poate 'alege domiciliul seu politie 

  

1) Art, 17 cod. civ. 2) Art, 19 cod. civ, ) Art. 63 al legii din - „Marte. 1876. 4) Art, 16 al legii electorale, 5) Art. 211. e. 6) Art. 92 €. 1) Art, 2al reg. din 23 Noemvre 1865. 3) Art, 4al legii comunale. Dreptul administrativ român, - , 8 

5 

l
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în ori care din locurile acestea, însă numai întru unul). 

Pentru recensemântul militar sânt consideraţi ca legal- 
mente domiciliați într'o comună tinerii înscriși în 
comună, ai cărora. părinți sau tutori sfint domiciliați 
în comună şi acei cară locuesce în comună, neavând 

nică tată nici mamă, sau neputând dovedi înscrierea 
lor în altă comună:?). - 

Venitul joacă rol în dreptul electoral la împăr- 
țivea în colegii î) şi la sligibilitatea în senat *). 

Cultura formează un titlu pentru drepturi elec- 
orale privilegiate; aşâ alegătorii colegiului al treile, 

cari sciu carte, pot votă sau direct pe deputat, 'sau 
indirect pe delegat5), doctorii și licențiaţii, inginerii, 
farmaciştii şi professorii. sânt dispensaţi de cens 6) ete. 

Profesiunea sau exclude. de la oarecari 
dreptuni, san scutesce de obligaţiuni, sau coustitue - 

privilegii. Astfel funcţia de contabil mânuitor de banr 

este incompatibilă cu exerciţiul unei profesiuni, unui 
comerciă sau unei industrii); seminariştii sânt scutiţi 

de serviciul în armată), iar profesiunile libere, oficerii 
în retragere, membrii de curte, procurorii generali etc. 
exercită dreptuni electorale fără privire la cens*). 
Monachii nu pot: fi aleşi în corpurile legiuitoare 0), 
iar Metropoliţii și episcopii eparchioți sânt de drept 
membri: ai senatului 11). 

Onoarea în urmă este condiție pentru serviciul 
militar şi pentru dreptul electoral, fiind excluşi cei con- 

1) Art. 35 al legii electorale. 2) Art. 8 al legii din 5 Marte 1876. 

3) Art. 3, $, 9 ai legii electorale. *) Art. 22 al legii electorale. S) Art. 5: 

al legii electorale. 6) Art, $ și 9 ai legii electorale. 7) Art, 10 al legii 

. din. $ Octombre 1893. 8) Art, 22 al legii din 5 Marte 1876. 9) Art. 4,5, 

S, 9, 12, 13, 18, 23, 24, 97, 98, 29 ai legii electorale. 10) Art. 24 al legii 

electorale. 11) Arţ. 76 al Const,. ”
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„ demnaţi pentru -crime şi delicte și cei cunoscuţi că ţin 
case de prostituţiune sau de joc de noroc!) 

II. Un .rol deosebit între persoanele fisice joacă 
funcţionarii publici. Sub funcţionari publici se 
înțeleg toate persoanele, cari exercită în mod profe- 
sional” o faneţie publică, adică o autorisare stabilită, de 
lege 2). Oră de autorisarea, respectivă constă în reali- 
sarea intereselor publice, în dispensarea Justiţiei, în 
predarea unor lecţii sau în școlirea și conducerea, 
militarilor ete. este irelevant, dacă numai exercițiul 
urmează pe basa unei împuternicită a puterii publice. 
Drept aceea în categoria funcționarilor nu încap numai 

„persoanele investite cu oareşi-eare parte de suveranitate, 
precum funcționarii administrativi şi magistrații, ci și 
oficerii, profesorii, cu un cuvânt: toate persoanele ce 
exercită. o funcție publică”). Exereiţiul trebue să. 
urmeze însă în mod profesional. Din causa aceasta 
jurații, deşi îndeplinesc o funcție publică, nu sfint 
funcționari. Momentul exerciţiului profesional un este: 
inmanent noțiunii de funcționar, a. devenit însă carac- 
teristic pentru ea în urma evoluțiunii moderne, care 

nu se mai mulțiimesce, a pretinde de la funcționar 
numai o sumă de acte, ci-l astringe, a devotă întreaga 
sa activitate ideii interesului public, rădicând “astfel . 
funcționarismul de la treapta unui serviciă, supus 
ordinelor superioare, la nivelul unei profesiuni ce 
servesce unei idei î). Fundamentul raportului de func- 
ționar nu este așadară un fel de contract, conform 
căruia funcţionarul vinde statului o quantitate de 
muncă pentru un preț oare-care, ci mai vîrtos un act 

1) Art. 2 al legii din 5 Marte 1876 şi art. 19 al legii electorale. 

2) Meyer, Deutsches Staatsrecht, p. 956. 3) De altă părere Diisseseu, 

]. c. II, p. 855 ș. c.u. *) Stein, 1. e, 345. 
- - ” 3*
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“de supunere, prin care funcţionarul dedică puterii 
publice toate forţele sale fisice, spirituale şi morale, 

deci întreaga sa persoană, în schimb cu obligaţiunea 
acesteia, de a-i garanti sustentațiunea!). Din natura 
raportului acestuia resultă pentru puterea publică pe 
de .o parte dreptul, de-a cere de la funcţionar atât 
qualitățile necesare: pentru exerciţiul funcţiei sale, cât 
și îndeplinirea exactă a.dătoriilor ce-i incumh, şi prin 
urmare de a-l trage la respundere pentru ori ce negli- 
gență, pe de altă .parte obligațiunea, de a-i prestă 
mijloacele necesare de existenţă. e 

Qualităţile necesare pentru exercițiul unei funcţii 

își află expresiunea, lor pe terenul dreptului român în 
condițiunile de admisibilitate, prevădute de diferitele 
legi. Legile respective variază în detalii, sânt însă de 
acord în principiul general, de a nu admite la o 
funcție publică, decât Români majori cari au satisfăcut 
obligaţiunilor legii recrutării, au folosința deplină a 
drepturilor civile și politice şi nu au fost condemnaţi 
la o pedeapsă ciminală sau la o pedeapsă corecțională 
pentru fals, furt, înșelăciune, abus de încredere, măr- 
turie minciunoasă, atentat la bunele moravuri în casu- 
rile prevădute la art. 262, 263, 264%, 267, 271 cod. pen., 

„vagabondaj, abus de putere, delapidare de bani publici, 
mituire, percepere de taxe ilegale, spargere de sigile, 
ascundere, spargere și desființare de acte aflate în 
deposite publice sau încredințate unui funcționar 
public *). Pe lânga. aceste condițiuni generale sânt 
prescrise pentru fiecare funcţie în parte condițiuni 

speciale, relative la capabilitate. Așă în administraţia 
generală se recere pentru funcția de cap de birou 

1) Steinbach, Beruf und Erwerb. : 2) Art. 23 al legii din 19 April 1$82 . 

şi art. 52 al legii din 1 Septemavre 1890.
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clasa II, de director de prefectură 'şi de subprefect 
diploma de doctor sau de licenţiat; în drept !). Serviciul 
sanitar este accesibil numai pentru doctorii în medicină 
şi medicii veterinari, cari şi-au ficut stagiul militar şi 

au exercitat profesiunea lor în ţeară 2). Spre a pute 
deveni profesor la o scoală secundară, candidatul trebue 
să poșeadă certificatul de absolvire a liceului și diploma 
de licenţiat sau doctor în litere sau în seiințe, după 
grupa din care face parte specialitatea la care se 
destină, să fi urmat un curs de pedagogie la o uni- 
versitate şi un seminar de pedagogie şi să fi trecut 
cu succes un examen de capabilitate 5). Pentru ca 

cinevă să poată face cursuri la universitate, el trebue 
să poșeadă diploma de- doctor pentru specialitatea 
respectivă și să treacă un examen de abilitare, care 
constă din o lucrare originală tipărită, un colloguiu! 
asupra specialității pentru care se cere abilitarea, doue 
lecţiuni publice şi eventual doue lucrări practice 4). 

"Pentru a fi numit paroch sau diacon într'o parochie 
urbană, trebue diploma. de doctor sau de licenţiat în 
teologie, iar pentru a deveni paroch sau diacon într'o 
parochie rurală, se recere diploma de absolvare a unui 
seminar complet 5). În funcţiile de inginer ordinar 
sau stagiar sânt admiși numai candidați ce poşed. di- 
ploma, “de inginer sau cel puţin certificatul de capa- 
citate al scoalei de poduri şi şosele 0), Pentru magi- 
stratură se recere în genere. diploma de doctor sau de 
licenţiat în drept 1) pentru serviciul diplomatie aceeași 

„1) Art, 98 legii din 19 April 1882 + și art, 45 şi 59 legii din 
1 Noemyre 1892. 2) Art. 42 al legii din 22 lunin 1893, 3) Art. 23 al 
legii din 23 Marte 1898. 2) Art. 64 1.c. 5) Art. 92 al legii dini4 anuar | 
1694. sari. 5 si6ai legii din 15 luni 1894. 7) Art. 58—63 ai legii din - 
i Sept. 1890. | | -



— 110 — 

diplomă şi examenul . diplomatic ), pentru diferitele 
ramuri ale administraţiei financiare posesiunea, cunoscin- 

„ţelor speciale, prescrise pentru fiecare serviciu ete, 2). 
Înăintările afară de aceea sânt condiționate de rând 

_de un stagiu anumit în funcţia premergătoare.: 
“Fiind împlinite condițiunile de admisibiliate, acor- . 

darea funcţiilor urmează prin numire. Numirea nu 
este contract civil, ci un act al dreptului public $), şi 
se faco în funcţiile stațului de Rege, sau în mod delegat, 
relativ la toate funcţiile mai neînsemnate (cu o leafă 
lunară mai mică de 150 sau 200 lei) de ministrul 
competent. Funcţionarii comunal în comimele rurale 
se numese de consiliul comunal iar în cele urbane 
de primar. Numirea urmează sau în mod liber sau 
pe basa unui concurs. Nimene nu poate fi investit 
decât cu o singură funcție retribuită de stat, judeţ 
sau comună, oră de stabilimente publice şi de credit, 
puse sub controlul statului, cu leafă, diurnă sau ori ce 
altă indemnisare. Numai în comunele urbane, nereşe- 
dințe de judeţ, medicii de spitale pot fi totodată şi 
medici de oraş și viceversa, şi medicii de plase pot 
ocupă pe lângă funcţia aceasta şi cea de medicr de 
penitenciare *). Mai departe ori ce funcţionar cu o 
specialitate sciinţifică, literară sau artistică poate ocupă 
o catedră a învățământului public, dacă “aceasta este 
în localitatea unde-și exercită funcţia. Membrii corpului 
didactic pot ocupă done catedre în ramura specialității 
lor, iar membrii clerului, chemați în funcții bisericesci 
şi didactice, pot ocupă până la doue însăreinări retri- 
buite 4). Funcţiile publice stint incompatibile cu exerei- 

o) An, 42 al legii din 13 Februar 1894. 2) Art, 25 al legii din 
27 Marte 1893. 3) Laband, Staatsrecht des deutschen Reiches, $ 43. | 3) Legea, 
din 4 Iuliu 1891, M. o Nr. 73 5) Legea din.10 Iuli 1890 M. o. Nr, 73,
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țiul unui comerciui sau al unei profesiuni libere, afară, 
de advocatură, care este permisă profesorilor. de uni- 

„versitate; funoţionarii publici nu pot servi sau geră, 
afacerile altor persoane, e când acestea. stau în legiituriă | 
cu funcţia lor, și nu pot fi în consiliul de administra- 
ţiune al veri-unei societăți comerciale, industriale sau 
financiare. Militarii în activitate, afară . de generali, 
cani pot fi aleși în senat, funcționarii administrativi,. 
judecătoresci, financiari Şi fiscal, inspectorii generali 
ai instrucţiunii, revisorii școlari şi directorii diferitelor 
stabilimente de învățământ afară de aceea nu pot func- 
ționă totodată ca deputați sau ca, senatori 1). Dacă o 
persoană poșede înainte de numire în funcție un mandat 
de deputat sau de senator, ea, prin numirea înta'o 

“funcţie salariată pe care o primesce, înceată, de a fi 
membru al corpurilor legiuitoare şi nu-și poate reluă, 
exercițiul mandatului, decât în virtutea unei alegeri 
repețite *). Incompatibil cu însușia de. functionar este 

„de asemene exercițiul unui comerciii unei industrii sau 
al altui servicii privat. | | 

+ Funcţionarul, întrând: pe 'basa numirii în funcție, 
„ia asupra-și toate dătoriile împreunate cu funcția sa, 

şi trebue să depună pe indeplinirea lor. jurământul 
formulat de lege. Jurământul constă 'de rând din 
promisiunea, de a fi credincios Regelui, de a observă 
cu sfințenie Constituţiunea şi legile țerii și de a 
îndeplini cu consciință și nepărtinire dătoriile îm- 
preunate cu funcția încredințată. Dătoriile acestea, 
cuprind ascultarea fați de superiori, observarea. scere= 
tului oficial, păstrarea decorului în viaţa oficială şi 
particulară și prestarea. muncii necesare la „ îndepli- 

  

1) Art. 27, 28 şi 29 ai legii electorat, 2) Art. 34al legii elcetorale.
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nirea atribuţiunilor tuneţiei. Momentul din' urmă are de premisă presența funcţionarului în oficiul seu, Spre scopul acesta, funcţionarul este ținut să-și aibă, reșediuța în localitatea oficiului și să nu o părăsească, decât “când o recere serviciul sau când a obținut un. congediu conform legii. Congedii se dau de rând în fiecare an, însă cel mult pe 30 de 'dile, afară de casură extra- ordinare şi de boală, constatate! cu certificaţ medical £). Autorisat a da congedii mai scurte de 10 Qile este şeful autorității respective; acordarea congediilor mai lungi este reservată miniștrilor 2), | 
Calcându- și diitoriile, funcționarii se trag la respun- dere și se pot supune unor pedepse disciplinare. Pe- depsele acestea variază după diferitele resorturi, de- - oarece nu existi o lege. generală respectivă. De rând ele cuprind : prevenirea (avertismentul), mustrarea, (censura,), împremnată câte odată ȘI cu o “amendă, suspendarea, punerea, în disponibilitate şi revocarea sau destituirea. Prevenirea constă dintr'o' declarare verbală sau scrisă, adresată funcţionarului cu scop de: a reprobâ o negligență sau vre un act ce-i compro- mite demnitatea î). Mustrarea „este o reprobare formală cu învitarea de a se corige *). . Ea atrage câte odată de sine perderea retribuţiunii pe cel mult 15 dile, sau “poate împreunată cu o amendă de aceeași mărime. Suspendarea involvă încetarea exerciţiului funcţiei pe timp de cel puţin 15 dile şi de cel mult 2, 3 sau 6 luni, Ea este âmbinată cu pierderea totală sau parțială a, retribuțiunii. Disponibilitatea are de urmare depărtarea de la funcţie prin cel puţin 

  

1) Art. 154 al legii din 1 Septemvre 1890 și art. 32 al Jexii din 19 April 1892. 2) Art. 159 și 32 1. e. 5) Art. 37 al legii din 19 April 1892. 3) Art.:101 al legii din 1 Septemsre 1890, :
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doi ani. Revocarea sau destiţuirea în urmă 
constitue pierderea funcţiei şi prin urmare ȘI a retri- 
buţiunii. Sa 

Prevenirea şi mustrarea se aplică de şeful direct, 
suspendarea, de ministru, iar revocarea, și destituirea de 
cel în drept a acordâ funcţia. Revocării. sau destituirii 
trebue să-i premeargă o anchetă, făcută, de un superior; 
ancheta nu este obligatorică, dacă destituirea urmează 
pe basa unei hotărî judecătoresci sau unui raport 
motivat al șefului serviciului respectiv 1). Militarilor 
însă nu li se pot luă gradurile și onorurile, decât în 
virtutea unei sentențe judecătoresci Și în. casurile de- 
terminate de lege ?). | 

Factele, pentru cari au „să se aplice pedepsele - 
disciplinare, nu sint precisate în lege; singura aba- 
tere există pentru funcţionarii judecătoresci. Aceştia | 
pot fi supuși la pedepse disciplinare, „numai când 
sint condemnați pentru un delict nedesonorator, 
când, fiind daţi în judecată penală, au scăpat de 
pedeapsă prin perseripţiune, când comit infracțiunt 
amenințate direct cu pedepse - disciplinare, . când 
lipsese de la post în dauna serviciului fără congediu, 
când dau probă de obiernuită negligență: sau vădită 
incapacitate, când lipsesc de. cuviință în raporturile 
reciproce şi. ierarchice, când compromit demnitatea 
proprie sau când joacă cărți la noroe A Magistraţii 
imamovibili în urmă afară de casul, că sânt de drept 
destituiți din causa -unei: condemnări definitive la o 

„pedeapsă pentru crimă: sau delict desonorator, nu pot 
fi destituiți sau puși în disponibilitate, decât în temeiul 
unei decisiuni disciplinare. Așişderea ei nu pot fi trans- 

  

1) Art. 58 al legii din 97 Marte 1893, 2) Const. art, 119.. 3) Art..100 
„al legii din 1 Septemvre 1590. -



terați nici - chiar prin înaintare, fără conisimțemântul 
lor în seris 1), Acţiunea disciplinară se exercită parte 
de ministerul de justiție, parte de presidenţii judecă- 
toriilor respective. Tribunalul disciplinar se compune 
pentru magistrații inamovibil de prima instanță, de 
secţiile unite ale curţii de apel, iar pentru toți ceilalți 
funcţionari inamovibili din secţiile unite ale curții de 
cassație. Jeservată tribunalelor acestora este aplicare ea 
mustrării, suspendării, disponibilităţii și destituirii față 

„de magistraţii inamovibili. Prevenirea față de aceştia, 
și toate pedepsele disciplinare față de magistraţii amo- 
vibili se pronunță prin simplă decisiune ministerială, 
respective disponibilitatea, şi destituirea prin decret 
Regal, fără oareşi-care. . condițiune de formă sau de 
apărare, ca şi la faneţionarii nejudecitoresci. Lipsa 
unui scut fații de arbitriul superiorului în materie de - 

„disciplină și îndeosebi de destituire este un defect 
principal al Areptului funcționarilor în România, şi 
delăturarea ei prin un vegulament pragmatic, care 
preciscază, obligațiunile funcționarilor și totodatii scu- 
tesce drepturile lor, este de neapărată trebuință, cu: 
atât mai virtos, cu cât experiența arată, că nivelul 
intelectual şi etic al funcţionarilor este direct depen- 
dent de la scutul de care se bucură ei. Qualitaţile de 
model ale funcţionarilor din Prusia nu ar fi cu putinţă, 
fară scutul puternic ce le acordă: legile. Întru atâta 
posiția legală a funcţionarilor este caracteristică ŞI 
decisivă pentru spiritul şi qualitatea administraţiei. 

Drept recompensă pentru serviciile lor, funeţio- 
narilor li se: garanteazii subsistența, și anume nu numai 
cât siint activi, ci şi în cas de retragere, considerându-se 

-1) Art, 93 al legii din 1 Septemvre 1890.
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de o.dătorie socială, de a da persoanelor ce şi-au con- 
sumat puterile în serviciul public mijloacele de trai 
ȘI pe timpul în care nu mai pot servi. Subsistenţa, se 
asigură în decursul activității prin salar, iar în starea 
de retragere prin pensie. Salarul se compune sau din - 
leată și diurnă sau numai din leafi singur. El nică 

„când nu are caracterul de equivalent al muncii pre- 
state, care adese, ca la miniștri, la; savanți ete. nică 
nu S'ar put6 preţui, ci numai de garanție a subsistenţei. 
El nică nu se gradează deci după munca efectivă, ci 
după posiția funcţionarului, având de scop, a-i face . 
cu putință un traii amăsurat demnității funcției sale. 
Din aceeaşi causă salarul nu se plătesce, ca la luera- . 
tori, conform lucrului ficut, ci pe lună. Rata lunară, 
formând o unitate, se cuvine funcţionarului chiar 
atuneia, când a fost activ sau a lucrat numai într”'a 
întâia di a lunii, încât restituivea . unui salar lunar - 

„dejă primit nu mai încape. Mărimea 'salarelor variază 
după funeţii și după diferitele resorturi şi se stabilesce 
parte prin legi speciale, parte prin legea de finance, 
O. șemă generali după clasc de diete pentru lefe și 
diurne, cum s'a întoemit în alte state în interesul sim- 
plificării, nu există în România. Aşișderea lipsesce un 
for judecătorese pentru tranșarea controverselor iscate 
între tesaur și funcţionar asupra salarului cuvenit, 
deoarece o curte administrativă âncă nu s'a înfiinţat, 
șI pretensiunile resultate din salar, fiind de natură 
administrativă, nu încap în competența tribunalelor 
ordinare. 

Pensia este retribuțiunea acordată funcţionarului 
retras și familiei sale în cas de moarte a funcţionarului. 
Drept la pensie au toți funcționarii publică, cară primese 

„retribuțiuni lunare şi au fost supuși la. reţineri în folosul
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cassei de pensiuni '), Reţinerile se compun din 10%, 
ale retribuțiunilor lunare, o pătrime din leafa pe primele 
doue luni la cei nou numiţi în serviciii, sporul lefei 
pe o lună la cei înăintați şi 18% ale pensiunilor de 
servieiti, ale celor viagere, ale recompenselo: naţionale 
și ale indemnisaţiilor şi compensărilor 2). Dreptul de 

„pensie cuprinde în sine o rentă viageră pentru funcționar 
în cas de infirmitate, de'30 ani compleţi de servicii sau 
de- etate de 54 ani îndepliniți, o rentă pentru văduva 
funcţionarului şi un adaus pentru orfanii lui. Renta 
funcţionarului pentru un servicii de 10 ani împliniţi 
este de 30“/, pentru un serviciu de 15 ani împliniţi 
de 40%, pentru un servicii de 20 ani împlini de 
60%, pentru un serviciu de 25 ant împliniţi de 75 % 
iar pentru un serviciu de 30 ani împliniți de 100% 
din retribuțiunea de mijloc: a celor trei ani din 
urmă, nu poate însă fi nici când mai mare de 9000 
lei pe an î). Diumele nu se socotese la pensie.. Renta, 
văduvei durează până la: rematitarea- ci sau . încetarea 
ei din viaţă şi se urcă la jumătatea, pensiei cuvenite 
bărbatului. Dacă văduva -are însă copii minori, născuţi 
legitimi sau legitimați, ea primesee pensia întreagă, 
cuvenită bărbatului până la niajoritatea, celui din urmă 
copil. Încetând din viață sau remăritându-se văduva, 
pensiunea, minorilor se reduce cu o pătrime, dacă-stint 
măi mulți, și pe jumătate, dacă este numai unul; 
minorii continuă a primi pensia până la majoritate 
sau până la căsătorie, dacă aceasta are loc înaintea 
majorităţii *). Constatarea și aşedarea.. drepturilor “de 

"pensie se face pentru funcţionari la | April și 4 Octomvre 

  

1) Art. | al legilor din 10 Mai 1890, M. o. Nr. 30 și din 1 Iulii 
1889 M. o. Nr. 70. '2) Art, 95, resp. 13 e. dart. i și ic, 
*) Art, 9—14 Le, ! ” 
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a fiecărui an, pentru văduve şi orfani îndată după 
încetarea. din viață a; pensiontrului, de cătră o comi- 
siune compusă din primul .president al tribunalului de 
Ilfov, doi pensionari, un advocat al statului și directorul 
comptabilităţii generale a statului. Decisiunile comisiunii 
trebue să se încuviinţeze de ministerul financelor Și să, 
se aprobe de Rege. În contra decisiunii ministerului, 
date asupra încheierii comisiunii, se poate apel până . 
într'o lună la curtea de apel, iar în contra sentenței 
curții de apel. se poate face recurs în cassație aşișdereu 
în termen de o lună?) - 

Ş 16. - 
”. Pepsoanele juridice. 

„IL. Dreptul, ca produet omenesc, nu ar ave să 
considere, decât individii omenesci. Societatea omene- 
ască în evoluţiunea ei a, fost necesitată însă, a urmări 
Scopuit, eari trec peste puterea și peste durata vieții 
unui singur om. Spre a asigură realisarea scopurilor 
acestora, nu a remas alt mijloc, decât a le separă, de 
individualitatea, omenească și de a le personifică, ăcând 
scopul însuși subiect de drepturi. Atari scopuri per- 
sonificate se numese persoane Juridice. Ele nu sânt 
ficțiuni, cum pretindeă, teoria mai vechie *), ci subiecte 
reale de drepturi; căci nota caracteristică a subiectelor, 
precum s'a amintit mai sus, este voința, iar depositari 

„de voință sânt şi persoanele Juridice. Numai qualitatea, 
voinţei diferă. La persoanele fisice, ea este individuală 
și proprie, pecând la, persoanele juridice voinţa, este 
colectivă sau impusă. În or ce cas voința respectivă, 

  

| 1) Art. 18—91.1. e. 2) Alexandresco, Droit -ancien et moderne de 
la Roumanie, p. 60. ,
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ca și la subiectele fisice, este voinţă omeneasca, pentru 
că “dreptul nu cunoasce'alta; numai modalităţile for- 
mării ei sint altele. Conform modalităților acestora, 
persoanele “juridice se disting în corporaţiuni și 
fundațiuni. Corporaţiunile îşi au originea în: com-! 
binarea unei pluralități de voințe individuale înti?o 
singură voință, au deci în sine elementele pentru for- 
marea voinţei lor; fundațiunile din contra urmăresc cu 
ajutorul unei averi dedicate un scop stătorit. de o a 
treia persoană, atirnă deci în privința, voinţei de la un 
factor extern. Și ele au voință şi org ane proprii; voința 
“aceasta însă este determinată de voința fondatorului 5) 
În ambele casuri, formarea voinței, nefiind ea voință 
individuală, cure se formează în mod natural, trebue să 
urmeze după oare-cari regule. “Totalitatea regulelor 
acestora se numesce constituția sau statutul persoanei 
iuridice, Fiecare persoană juridică. trebue să aibă un. 
statut, totuna ori de emană de la ea, sau de la alt | 
factor extern; el este un moment esențial - pentru ea, 

deși. nu constitue însuşi voința ei. 
Aceasta se formeazii conforn regulelor statului de 

organele persoanei juridice ?). Ca atari organe pot 
funcţionă numai oameni. Voința oamenilor este pro- 
duetul unor procese psichice și fisiologice; din combi- 
marea lor după regula cuprinsă în statut, result voința 
colectivă, declarată de voință a persoanei juridice. 

După cum voință colectivii este suverană, sau se 
referă numai la raporturi particulare, persoanele juri- 

"dice se disting “în publice şi particulare. Persoane 
juridice publice: în România sânt statul, judeţele, co- 

1) Herrnritt, Das usterreichische Stifunasrecht, p. 6. 2) Jelinek, 

System der îff. subj. Rechte, p. 34; Dernatzik, Die juristische Persânlich- 
„keit der Behârden, im Archir f. if. Recht, p. 275.
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unele, bisericile individuale și camerile de comercii. 
Referințele lor se regulează prin legi speciale. Carac- 
teristie pentru ele este, că stint: subicete de drepturi şi 
totodată exercită. într” un cere oare-care o stăpânire 
suverană. Prin momentul prim, ele se deosebese de 
fondurile publice, adică, de averile menite a servi un 
scop administrativ special, precum este fondul de punere 
în valoare a pădurilor domeniale, pentru că fondurile 
acestea nu siint subiecte proprii de drepturi, ci numai 
averi separate ale statului, deci proprietăți ale unei per- 
soane juridice publice, iar prin însuşia din urmă de 
institutele publice, precum este de exemplu creditul 
agricol 1), care deși. funcționează ca subiect de drep- . 
tură şi este dotat din mijloace publice, totuşi nu exer- 
cită nici un fel de suveranitate şi din. causa aceasta, 

conform firii sale, nu se distinge în nimic de persoanele 
juridice particulare. LS 

Acestea sint caracterisate prin însușia, de a fi 
subiecte de drepturi şi de a se bucură deci în privința 
averii de aceleași drepturi, ca și persoanele fisice. 
Spre a obțin6 însă privilegiul acesta, ele au „lipsă de 
o autorisare legală. Aceasta “poate urmă sau în mod 
special pentru fiecare „persoană juridică proiectată în- 

- deosebi, sau prin a normă generală, care admite sub 
oare-cari condițiuni din capul locului înființarea. unor 
persoane juridice. În dreptul român prevalează priu- 
cipiul dintâiti. Drept aceea normal nu se poate înființă 

„nici. o corporaţiune şi nici o fundaţiune firii o lege 
specială care o autorisează, . precum. nu se recunoasce 
nici -o persoană juridică străină fără o atare lege, 
Principiul acesta este reacționar și formează o piedică 

1) Legea din 2 Iuni 1892, v, 0. Ne, a,
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pentru desvoltarea modernă, avisată din causa marilor 
și complicatelor scopuri sociale la crearea multor persoane 

„ Juridice, pentru că îngreuie înfiinţarea lor. Din consi- E 
„. deraţiunea, aceasta, el sta și părăsit în statele progresate, 

“înlocuinduse prin norme generale de autorisare. În Ro- 
mânia însă cl s'a manținut încă, cu toate că nu core- 
spunde pe deplin art. 97 al Constituţiei, care concede 

„Românilor dreptul de a se asocia, Autorisarea aceasta 
“are puțină valoare, pecât timp asociațiunea nu are alt 
efect, decât crearea unei societăți imperfecte conform 
titului VIII al codicelui civil, la care subiect al drep- 

 turilor nu este societatea, ci fiecare asociat pro rata, şi 
„îndătoririle contractate față de o a treia persoană 
“așişderea nu obligă societatea, ci numai pe asociatul - 
contractant, pe când intențiunea oră-cării societăţi este, . 

"de a separă scopul de persoanele trecătoare și de a-l 
asigură, mai bine, constituindu-l însuși subiect al drep- 
turilor și obligaţiunilor. Admiterea constituțională a 
„societăţilor fără autorisare generală, pe basa căriia ele 
devin investite cu caracterul de persoane juridice, în 
seamnă în efect, a luâ cu o mână, ce s'a dat cu 
cealaltă. Din causa aceasta România nici nu poșede 
associațiuni mutuale de consum, de producțiune şi de 
credit, casse după sistemul Raiffeisen şi alte atari 

" institute, cari alocurea s'au probat de adevărată bine- 
facere. şi de mijloc” puternic pentru progresul economic. 

IL. Abateri de la principiul autorisării speciale 
există în. cerc. restrins numai pentru societățile de 
credit funciar și în cere mai larg pentru societăţile. 
comerciale. Instituirea unor societăți de credit funciar: 
este autorisată în princip prin legea din 6 April 1873, 
M. o. Nr. 78. Aceasta acordă ministerului financelor 

„dreptul; de a &oncede înființarea unor persoane juri- 
.
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dice pe basa asociațiunii directe ȘI a garanţiei mutuale, 
“cu scop de a înlesni proprietarilor teritoriali facerea ' 
unor împrumuturi ipotecare pe anuități cu termene 
lungi și scurte !), şi de a emite scrisuri funciare până 
la suma dătorită de împrumutaţi ?). Constituirea unei 
societăți nu poate urmă, decât când se înseriu 60 de 
proprietari funciari cu un capital cel puţin de trei 

“milioane lei în proprietăți constatate de valabile pentru - 
acest capital prin rolurile impositului funciar 3). Con- 
stituirea are loc pe basa unui statut, care trebue să 
arete cu deosebire modul taxării proprietăţilor, natura 
proprietăților neadmise ca. amanet, minimul ŞI maxi- 
mul împrumuturilor ce se pot face, tariful annităților, . 
modul și condiţiunile plăţilor anticipative, intervalul 
între plățile. dobândilor și ale capitalului, modalităţile 
emisiunii și amortisării scrisurilor funciare, formarea 
unui fond de garanție și de reservă, casurile desfiin- 
țării societății și cauțiunile administratorilor 4), Socie- 
tățile de credit funciar se bucură de o sumă de privi- 
legii şi îndeosebi de monopolul. creditului funciar, . 
neputând fi autorisate spre scopul acesta societăți de 
capitaliști 5). Membri sânt toţi proprietarii cari iau îm- 

„prumuturi pe ipotecă 6). Detaiurile exerciţiului drep- 
tului de membru și ale administrării nu le regulează 

„legea, le lasă deci în arbituiul societăților. Ea prevede 
numai un control intensiv al „gestiunii societare din 
partea guvernului. Acesta, se exercită, printi” un. comisar. 
primar -și altul secundar, numiți de Rege. Comisarii 
veghiază executarea legilor, a statutelor şi â regula- 
mentelor, au dreptul de a examină registrele, condicele 
și documentele societății, de câte ori o cred de trebuință, 

2) Art. 4 al legii din 6 April 1873. 2) Ari. Ge, 5) Art. 31.e. 
Art. 9 Le. 5) Art, 1 ce. .6) Art, 121. 

Dreptul administrativ român. Ă 9
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pot asistă la şedinţele organelor societare și face ob- “servările lor, pun visa pe. serisurile funciare şi grijese cu deosebire, ca ele Să nu treacă peste valoarea îm- prumuturilor ipotecare. Societatea, trebue să-l vestească de toate causele cari au de- urmare annularea unor! scrisuri” funciare. Ei raportează la finea, fiecărui tri- mestru ministerului de finance asupra observărilor „făcute, a | Relativ la, societăţile comereiale, art. 78 al. codice- lui de comerciii atribue caracterul de persoană juridică, distinctă de cea a asociaţilor, în genere societăților în nume colectiv, societăţilor în comandită ȘI societăți- lor anonime. La cele din urmă este de lipsă o autori-- „sare a tribunalelor, dată conform art, 138 cod. d. com. „după ce s'a obținut avisul camerii de comerciii în privința utilității întreprinderii, moralității fundatorilor și administratorilor, exactității inventarului și estima-. țiunii bunurilor mobiliare și inmobiliare ce se pun în societate; autorisarea aceasta însă, fiind numai o condi- țiune pentru obținerea caracterului de persoană juridică, însă nu un act ce constitue dea dreptul caracterul. cutare, deoarece acesta se acordă deji de art, 76,. are numai natura, unei declarațiuni,. că: există condițiunile cerute de lege pentru înființare, respective, pentru că este discreționară, natura unei concesiuni. 
Pe basa autorisării, înființarea persoanei Juridice urmează prin actul constituirii. Constituirea este tot atât de puţin contract, ca și statutul, pe temeiul căruia, se constitue persoana juridică. Codicele de comerciii, conform - teoriei vechie, numesce statutul contract de societate ; el nu poșede însă qualitatea aceasta, deoarece 

1) Art. 85 |. e,



— 193 — 

un contract poate obligă numai pe contractanți, nu poate însă nici când constitui un subiect propriu de drepturi, - deosebit de persoana 'contrahenţilor. Prin contract leagă un contrahent pe celalt și viceversa ; statutul însă nu leagă deocamdată pe nime ci stabilesce numai norma de existență pentru creațiunea proiectată. El nu este deci contract, cum nu este contract Consti- tuția statului sau organisarea unei comune, ci o mani- festațiune unilaterală a voinței colective, compuse din voințele. concordante ale fundatorilor persoanei juridice 1). Voința aceasta creatoare este o' emanare a autonomiei individuale, recunoscute prin autorisarea, generală a legii, de a crea persoane juridice. Elemente de contract, statutul corporațiunilor le conţine niuimai întru atâta, întru cât prevede. condiţiunile pentru în- trarea diferiților membri. Singur aceasta se îndeplinesce - prin contract, având respectivele condițiuni caracterul „unei oferte, care prin declararea, membrilor, de a se alătură, devine acceptată și produce astfel un contract, Abstragând de la. elementele: acestea, statutul nu este decât constituția persoanei juridice, regula după care. ea își formează și. manifestă voinţa. 
Statutele trebue făcute în scris, iar celea ale societăților în comandită prin acţiuni și ale societăților anonime chiar în formă: autentică 2). Ele trebue să cuprindă denumirea, și sediul societăţii, felul şi natura, afacerilor ce formează obiectul societăţii, capitalul, persoanele asociaţilor și domiciliul lor sau numărul ŞI valoarea acțiunilor cu argtarea, dacă sânt nominative sau la purtător, modul bilanțării și al împărțirii bene- ficiilor, avantajele sau drepturile concedate fundatorilor, - 

  

3) Onciul, Der Versicherungsvertrag nach dsterreichischem Rechte, p. 87. 2) Art. 88 cod. d. com. . , 
, 

9:
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numărul administratorilor” și datoriile lor cu - arătarea, 
cară dintr” înșii au semnatură socială, numărul censori- 
lor, puterile adunării generale, condițiunile pentru vali- 
ditatea deliberațiunilor și pentru exercițiul dreptului de 
vot și epoca când începe și când încetează societatea 1), 

Un exemplar al statutelor trebue să se depună la 
grefa tribunalului de comerciii, într'a căruia, jurisdie- 

_țiune societatea și-a stabilit sediul, pentru a fi transcris 
în registrul societăţilor. Statutele se publică în Moni-" 

„torul oficial ?). Abiâ după absolvarea tuturor formali- 
tăților prescrise, societatea se consideră de legal con- 
stituită. Până atuncia cei cc lueră în numele societăţii 
sânt personal responsabili pentru actele lor 3). Ori ce 
modificare a statutelor involvă o constituire parțială 
a societăţii po basă nouă şi recere deci tot aceleaşi | 
formalităţi, ca și înfiinţarea *). aa 

Societăţile comerciale încetează prin trecerea tim- 
pului pentru care au fost contractate, prin lipsa sau 
desființarea, obiectului, prin terminarea întreprinderii, 
prin falimentul ' societăţii, prin perderea . întregului 
capital sau a unei treimi. care nu se completează, prin * 
fusiunea cu alte societăți și îndeosebi prin decisiunea 
asociaţilor 5); Decisiunea aceasta âșişderea nu are 
natură de contract, ci de voință colectivă unilaterală. 

Detaliile administraţiei societăţilor - comerciale şi 
raporturile lor civile față de asociați şi de externi nu. 
au interes pentru dreptul administrativ. 

D= 

  

1) Ant, 89 şi 90 cod, d. com. 2) Art. 91 şi 92 cod. d. com. 
3) Art. 98 cod. 9. com. 4) Art.96 cod. d. com. 5) Art, 191 cod. d. com.



Capitolul IV, 

Obiectele. 

“Si, 

Interesele. 

„_  Obieete ale dreptului administrativ sânt interesele. “Sub interes se înțelege raportul «între persoană şi îm- grejurimea, ei, conform căruia, persoana. tinde de a, se servi de împrejurime, spre a satisface trebuințelor sale. . Întrucât tendența aceasta se referă la usul propriu, . 
. * A La 

. 
interesul este particular şi întră în cadrul dreptului civil; dacă ea, însă este comună unui complex de per: soane. şi condiționată. de un act colectiv, care satisface “trebuințelor tuturora, interesul devine public și este obiect al dreptului administraţiv. 

Interesele administrative sânt de natură, foarte varie. În teorie cercul lor este indefinit, decarece pro- gresul culturii în fiecare moment poate creâ, interese noue, precum de exemplu invenţia căilor ferate, a, tele- grafilor și telefoanelor a da nascere la timpul seu unor interese neconuscute până atuncia. Din causa aceasta, ori ce împărțire a, intereselor un poate fi com- pletă în. genere; ci numai din punct de vedere al - dreptului positiv. . 
Pe basa acestuia, interesele administrative, după “subiectul lor, se pot împărți în interese ale cetățenilor
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și în interese proprie statului. Cele dintâiă se disting mai departe, conform 'cuprinsului. lor, în interese fisice, economice, spirituale, politice şi sociale, iar cele din urmă, după diferitele forme, în cari se manifestă acti- vitatea statului, în interese diplomatice, militare Şi financiare.. 'Puturora comun le este momentul, de a afect, satisfacerea unor trebuințe prin servicii con- „crete, de a postulă . deci spre scopul acesta, ca și în dreptul civil, o stăpânire a subiectului interesului asupra unor lucruri sau altor persoane. -: Stăpânirea asupra lucrurilor poate fi sau totală sau parțială. Stăpânirea totală asupra unui lucru, adică - autorisarea, de a se bucură ȘI dispune în limitele determinate de lege de un lucru în! mod exclusiv şi absoluț, constitue conform definițiunii cuprinse în art. 480 cod. cid. proprietatea. Institutul acesta, fiind cu totul regulat în codicele civil, aparține dreptului civil; o proprietate pe basa unui titlu ad- ministrativ nu există. Relativ la persoanele particulare, în privința aceasta, nu poate încăp6 nici o îndoeala; "dară și proprietatea, statului Şi a celorlalte persoane juridice publice nu este decât civilă, totuna, ori .de “Îuerurile ce formează obiectul ei se află în comereiii, sau sint extracoimerdiale, Codicele civil în materia „aceasta face o mică distincţiune, statuând, ca dru- murile mari, drumurile mici şi ulițele cari sânt în sarcina, statului, fluviile ŞI riturile navigabile și pluti- toare, țermurile, adăugirile cătră mal, și locurile de unde s'a retras apa mării, porturile naturale ȘI artifi- ciale, malurile unde trag vasele 1), porţile, zidurile: șan- turile, întăriturile piețelor de resbel și ale fortărețelor 2), 

  

?) Art, 476 cod, cir, 2) Art, 478 |. c, 

e
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ŞI îndecomun toate părțile din pămentul României cari 
nu sint proprietate particulară, mai departe toate 
averile vacante şi fără stăpâni, precum şi ale per- 
soanelor cari mor fără moștenitori, sau ale cărora 
moșteniri snt lepădate!), să se considere de depen- 
dențe ale domeniului public, neputendu-se înstrăinâ, 
decât după regulele şi: formele prescrise anume . 
pentu ele. Ie a 

„_ Distineţiunea, aceasta, precum apare din rubrica, 
capitolului III, care se .referă „la bunuri în raportul lor 
cu cei ce le poșed“ nu are însă de scop, de a constitui 
o specie deosebită de proprietate a dreptului public, 
de a alteră deci structura institutului - civil al pro- 
prietăţii, ci singur numai de a determină persoana; 
proprietarului, creând pentru lucrurile aflate în usul comun sau lipsite de stăpân o - presumţiune sau un titlu în favorul statului. Dreptul de proprietate al sta- 
tului, întemeiat astfel, ce -se. atinge de stiuetura să, nu diferă însă în nimic de proprietatea civilă a per- 
soanelor particulare. Dacă intențiunea . articolilor: din 
chestie ar fi fost instituirea unei proprietăți deosebite, 
de drept public, eodieelă civil: ar A trebuit să eximeze 
direct de vigoarea, sa proprietatea, aceasta, ȘI legi ad- 
ministrative speciale ar av6 să o reguleze. 

Atari legi însa nu există, şi 'codicele civil din 
contra, inmediat după enumerarea lucrurilor ce se țin de domeniul public, prevede în articolul +79, că asupra 

„bunurilor se poate exercită sau un drept de proprietate, 
sau în drept de folosință, sau numai o servitute, fără a distinge între lucrurile domeniului public şi cele 
particulare, Res publicae, omnium  commiunes, şi 

1) Art. 477 |! e
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un domeniu publie în sensul unei "proprietăți de drept public,. diferite de proprietatea civilă 1), precum o susține cu nedrept; teoria franceză *) pe basa textului - articolilor 537—544 cod, civ. fr, identice cu cela al art, 475—479 cod, Civ. rom., nu există deci în România. Din contra, toate lucrurile sânt sau în proprietatea, particularilor, sau în proprietatea, statului, aceasta după structura ei fiind identică cu proprietatea, particularilor. Numai exercițiul ei: diferă de cela al particularilor, deoarece este regulat şi restrins prin legi adminitrative speciale, pe când „cela a] particularilor este lăsat în libera lor voie. Un institut al stăpânirii totale a lueru- rilor nu există deci în dreptul administrativ, deoarece 0 atare stăpânire constitute institutul” propietăţii, şi Proprietatea aparţine cu totul dreptului civil, ori cine ar fi subiectul ei, o i 

Aşișderea şi stăpânirile parţiale ale lucrurilor, când se qualifică de usufruct, us, abitațiune, întră din aceleși motive în cadrul dreptului civil. Servitudinile însă, stabilite de lege, afară de servituţile zidului ȘI șanțului comun %), distanţei prescrise 4), vederii în proprietatea vecinului 5), picături streșinilor*) și dreptului de tre cere î), car sânt regulate în codicele civil, sânt de domeniul dreptului administrativ. Ele cuprind totdeauna în sine o sarcină; permanentă asupra unui inmobil, „0 restringere a, drepturilor proprictarului particular, sau în favorul statului, precum în casul art, 95 al legii vamale, care opresce' ridicarea, unor clădiri și îngrădizi. 
—————— ” 

. 

1) Domaine public și domaine privee de PEtat, 2) Gauthier, Prâcis des matitres administratives dans leurs rapport “avec les matitres _ciriles et judiciaires, 49, 214, Perriquet, contrats de Pâtat 15, Aucoc L. e. 494, Vedi 0. Mayer 1, c, 297-995, 3) Art, 590—609 coa, civ. 4) Art. 610 cod. cir, 5) Art. 611—614 cod, Civ. €) Art. 615 cod. civ. 1) Art, 616—619 cod. cir.



„ce împiedică libera comunicație pe frontieră între pichetele .de pază, sau din causă de utilitate publică, ca la cărările și potecile pe lângă marginea, riurilor, la aliniamentele strădilor ote., sau din considerării de interes particular al vecinilor, precum le recere poliția - rurală, 
| , | Pe lângă servituțile legale, dreptul administrativ prâvede şi stăpânii parțiale pasajere” de luerui in- mobile Și mobile în unele casuri speciale, așă la dări- marea edificiilor ce amenință ruină, la „calamităț, epizootii, confiscăzi de marfe ete, | 

Stăpânirea mijlocită de dreptul administrativ „ăsupra persoanelor se distinge esenţial. de cea a dreptului civil, pentru că totdeauna, este direct în- temeiată pe lege, şi nici când pe învoeală. "Poate rapor- turile administrative se basează pe acte unilaterale, chiar: dacă au aparență sinalagmatică, precum la numirea funeţionarilor. Și în ceasul “acesta, efectul juridic .nu resultă din „doue voințe coincidente, ci: dint'o unică voință stăpânitoare, care singură, deter- mină drepturile și dătoriile reciproce. Îndată ce la o afacere sânt necesare doue voințe coincidente, afa- cerea de sine „devine. civilă, pentrucă, cu singura "excepție a convenţiunilor internaționale, situate afară „de sfera legilor statului şi deci și a codicelui civil, ori ce acord între doue sau mai multe persoane, spre „& alcătui sau a stinge între „dinşii un raport juridic, . constitue conform art. 942 un contract civil, ori care ar fi natura raportului. Din Causa aceasta și toate încheierile intre stat, judeţe, comune ȘI cameri de comerciii pe de o parte Și intreprindetozi de lucrări publice pe de altă parte, tot una ori de urmează prin bună învoeală sau prin adjudecare, întemeindu-se pe
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acordul voinţei contrahenților, sânt de natură civilă, 
iar nu de domeniul dreptului administrativ. De natură 
administrativă, este numai stabilirea condițiunilor pre- 
serise agenţilor administrativi pentru încheiare, dându- 

- ȘI statul însuşi norma, după care vroiesce să se oblige. 
Contragerea obligaţiei însă, împreunarea ofertei corpu- > ! o Lai - . lui public cu acceptarea întreprindetorului și viceversa, 

„mu se săvîrşesce pe basa suveranităţii puterii publice, 
ci pe basa qualității ci de subiect de drepturi civile. 
Tendenţa, sciinței și legislaţiunii francese, de a construi 
contracte administrative și de a le sustrage dreptului 
civil, spre a le tiosi în dreptul administrativ !), nu 
este deci de fel întemeiată şi contradice atât natura 
institutelor respective, cât și principiul Constituţiei 
despre separarea puterilor. 

Stăpânirea asupra persoanelor, caracteristică interese- 
lor administrative, are de scop sau recunoascerea 
unei stări, sau o tolerare sau o prestaţiune. 
Stăpânirea relativă la recunoascerea unei stări 
este analogă celeia mijlocite de drepturile aşanumite 
persoanale ale codicelui civil și se îndreaptă cătră fie- 
care persoană. Ea cuprinde în sine de rând chestii pre- 
judiciale, precum împământenirea, domiciliul, dreptul 
electoral ete., din cari abiâ resultă alte interese şi - 

1) Serrizny, Trait6 de Porganisation de la compâtence- et de la 
procâdare'en matitre. contentieuse administrative. III. 1321; En ces matiăres 
les ministres traitent  uniquement comme representant Padministration ” 
publique, ag'ssant en cette qualită et non comme representants de Pâtat 
faisant Pofiice d'une personne privee. De ce? În ce diferă posiţia, statului 
la contractele acestea de cea a fiecărui particular ce dă în antreprisă? 
Întacelași Sens s'a exprimat și comisarul guvernial: Il est Srident, que 
cette sorte particulitre de convention emprunterait aux interâts d'ordre 
supârieur qui en ont 6t€ le mobil un caractâre exceptionnel qui repugnerait 

-ă toute assimilation avec un contrat de droit civil. Argumentul însă lipsesce,
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stăpâniri concrete, îndreptate cătră o singură, persoană. 
publică sau particulară. Tolerările involvă usul 
unei” întoemiri sau unei facultăți și se disting în tole- 
ră legale și discreţionare. Tolerările legale: 
au loc în favorul. particularilor, ipso juie, făra act 
administrativ special de admitere, precum la folosirea 
comunieațiunilor, a șeoalelor, a institutelor de bine- 
facere ete., usul putând fi gratuit, sau împreunat cu 
obligațiunea unei prestări, iar tolerările. disereţionare 
se constitue prin un act al autorității, numit de rond 
concesiune, care” se di, sau după plicul autorităţii sau 
numai. în casul existenței condiţiunilor legale și este 
irevocabilă, dacă nu se reservă expres rovocabilitatea. 

_Prestaţiunile-în urmă se disting, după cum 
obiectul lor este fungibil, sau nu. În casul dintâiu ele 

„totdeauna se reduce în ultima linie la o plată în bani, - 

fie că aceasta se dătoresee de particulari persoanelor 
„publice, precum contribuțiunile, impositele, adiţionalele, 
prețul pentru dăiîmarea unei ruine ete., fie că per- 
soanele publice o dătorese particularilor, precum la 
despăgubirile pentru vitele ucise în casuri se epizootii. 
Prestaţiunile nefungibile, cum este de exemplu  ser- 
viciul militar, trebue să urmeze totdeauna în natură. 

“Subiecte ale stăpânirilor întemeiate. de dreptul 
administrativ sânt parte persoanele publice, parte par- 
ticularii; conform deosebitelor interese. Interesele per- 
soanelor publice sânt totdeaună realisabile, dispunând 
subiectele acestea de forța publică pentru realisarea - 
lor. Interesele particularilor din contra, se disting, după 
cum stint lăsate în arbitriul autorităţilor sau realisabile 
chiar în contra voinţei lor. Interesele de categoria de 
urmă se numesc drepturi administrative 

subiective şi sânt de tot analoge drepturilor
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subiective de materie civilă ; singura deosebire există 
„în cuprinsul lor, reterindu-se drepturile administrative 
subiective la raporturi publice, iar cele civile la: 
raporturi particulare. Structura lor însă este aceeaşi, 

- ambele constituind o stăpânire a' voinței individuale, 
xecunoscută, de -dreptul obiectiv ȘI realisabilă prin - 
mijloacele lui. o | 

Corolarul stăpânirii acesteia, este obligația orga- 
nelor publice, de a respectă voința celui în drept, şi 
de a nu atinge sfera stăpânirii sale legale. Astfel 
drepturile administrative subiective sânt o stavilă 

„„Pentru puterea disereționară a autorităților admini- 
“strative și un scut pentru libertatea individuală. În 
intențiunea, de a delimită și „scuti cât se poate de 
bine libertatea individuală față de arbitriul puterii 
administrative, evoluțiunea modernă; isvorită din idea 
statului basat pe drept, tinde de-a lărgi cercul 
drepturilor administrative, ridicând tot mai multe 
interese la rangul de drepturi subiective -şi decla- 
rându-le. executabile chiar față de stat. 
În privința aceasta: însă legile administrative ro- 

mâne sânt de tot insuficiente. Ele sau nu au de fel 
de scop, de a admite drepturi subiective pe terenul 
administrativ, sau sufer de o dicţiune generală nepre- 
cisă, care opresce autorităţii avisate la textul legii, de 

„a recunoasce drepturi subiective, unde aceste au fost 
de sigur intenţionate. Un termen ca „poate“, sau pre- 
sentul verbului, întrebuințat adese fără intențiune, ex- 
elude dreptul subiectiv al particularului și constitue 
arbitriul administraţiei, chiar unde intenția legislatoru- 
lui a fost probabil diferită. Astfel art. 105 al legii 
sanitare, usând de present în textul „ministerul de in- 
terne acordă dreptul de a exercită medicina, medicina
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veterinară etc.“ lasă în diserețiunea ministerului de a, 
admite la praxa, medicală. persoanele qualificate, pecând 

_evident intenția legislatorului va fi fost, de a constitui 
un drept de exerciţiu, ca, pentru advocați, așă şi-pentru 
fiecare persoană medicinală ce corespunde condiţiunilor . 
legale. Din causa aceasta se impune necesitatea unei 
revisiuni a: legilor administrative actuale, emise de 
rând în formă, de. instrucţiuni pentru autorităţile admi- 
nistrative, fără a consideră drepturile particulare, ȘI 
a aceentuării momentului drepturilor subiective cu oca- 
siunea revisiei legilor şi a codificării materiilor nere- * 
gulate încă până acă. 

16. 

Teritoriul și banii. 

4 

Yf
. 

Între obiectele dreptului administrativ joacă un 
“rol deosebit teritoriul şi banii. | 

I. Teritoriul, formând pe lângă populaţiune 
un element constitutiv al statului, este declarat de 

" inalienabil. Limitele statului nu pot fi schimbate sau 
rectificate, decât în virtutea unei „legi). “Teritoriul 
Regatului român se împarte în judeţe, judeţele în plase 
și plasele în comune 2. În present existi 32 judeţe cu 
167 plase, şi anume: Argeş cu plasele Argeș, Cot-. 
meana, Gălăşesci, Loviştea, Olt, Piteser și Topologr; 
Bacău cu plasele: Bistriţa de jos,. Bistriţa de sus, 
Tazlăul de jos, Tazlăul de sus, Trotuș; Botoşani cu 
plasele Coșula, Jijia, Miletin, Siret, Stefiinesci şi Târgu; 
Brăila cu plasele Balta şi Vădent; Buzeu cu pla- 
sele Buzeu, Câmpul, Pârscov, Sărata, Slănic şi Tohanr; 
Constanța cu plasele Constanţa, Mangalia, Hirșova | 

  

1) Const. art, 2. - 2) Const, art. 4, -
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Medgidie şi Silistria- Nou; Covurlui cu plasele 
Horincea, Prut şi Siret; Dâmboviţa cu plasele Bo- 
lintin, Cobia, Dâmboviţa (plaiul şi plasa), Dealul şi 
Ialomiţa (plaiul și plasa); Dolj cu plasele Amaradia, 
Balta, Câmpul, Dumbrava, Jiul de jos, Jiul de sus şi 

Ocol; Dorohoi cu plasele Başeu, Berhometele, Co- | 
şula, Herţa, Prutul de jos și Prutul de sus; Fălciui 

cu plasele Crasna, Mijloc, Podoleni şi Prut; Gorj cu 
plasele Amaradia, Gilort, Jiul, Novaci, Ocol şi Vulcan; 

Ialomiţa cu plasele Balta, Borcea, Câmpul şi Ialo- 
“miţa; laşi cu plasele Bahluiu, Branisce, Cârligătura, 
Codru, Copou, Stavnic şi Turia; Ilfov cu plasele 

Dâmboviţa, Mostiştea, Negoesci, Olteniţa, Sabar și 
Snagov; Mehedinţi cu plasele Blahuiţa, Câmpul, 

Cloşani, Dumbrava, Motrul de jos, Motrul- de sus şi 

Ocol; Muscel cu plasele Argeşel, Dâmboviţa, Nuc- 
şoara, Podgoria și Riurile; Neamţ cu plasele Bistriţa. 
Plasa de sus. și de mijloc, Muntele şi Peatra; Olt cu 
plasele O, Plasa de : mijloc, Şerbiinesci, şi Vedea; . 

Prahova cu plasele Câmpul, Cricov, Filipeser, Pod. 
goria, Prahova, Tirguşor şi Teleajin; Putna cu pla-. 
sele Biliesci, Gârlele, Răcăciuni, Vrancea şi Zăbrăuți; - 

Romnicul-Sărat cu plasele Gradiştea, Marginea 
de jos, Marginea de sus, Oraşul Râmnic, Râmnicul de 
jos şi Râmnicul de sus; Roman cu plasele Fundul, 
Moldova, Siretul de jos şi Siretul de sus; Romanați 

cu plasele Balta, Ocol, Olteț, Oltul de jos şi Oltul de 
sus; Suceava cu plasele Moldova, Muntele, Siret și 

 Șomuz; Tecuciii cu plasele Bârlad, Berheciii, Neco- 
resci și Zeletin; Teleorman cu plasele Călmăţuii, 
“Marginea, “Târgul şi Teleorman; Tulcea cu plasele 
Babadag, Măcin, Sulina cu -Insula șerpilor şi Tulcea; 
Tutova cu plasele Corad, Pereschiv, Simila, Târgul
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şi Tutova; Vâlcea cu plasele Cozia, Horez, . Ocol, 

Olteţul de jos, Olteţul de sus, Olt și Otasău; Văsluiii 

cu plasele Crasna, Fundurile; Mijloc, Racova și Stem- 
nic; Vlașca cu plasele Câlniscea, Glavacioc, Marginea 
și Neajlov. . 

Judeţele sânt de origine toarte vechie și foriează 
din punctul de vedere al administraţiei intereselor 

locale, colective și economice persoane juridice ;- pla- 

sele din contra sânt simple circumseripții administra- 
tive. Modificarea cireumseripției judeţelor şi plaselor 
nu se poate face, decât prin o lege specială. 

“Comunele, cari aşișderea formează” persoane . juri- 

dice, sfint 3074 la număr. Dintre acestea 300% sânt 
rurale, “iar 70 urbane, dintre cari 32 reședințe de 
judeţ. Constituirea și clasificarea comunelor urmează 
pe basa unei legi. Comunele rurale nu pot ave mai - 
puţin de 200 contribuabili, din care causă satele sau | 
cătunele ce nu întrunese acest număr se alipese 

altora, ţinându-se compt de posiţia lor geografică; 
o abatere poate av6 loc numai în urma unei legi spe- | 

ciăle, după ce s'a luat avisul consiliului judeţean, dacă 
“din causa alipirii comuna întimpină dificultăți prea, 
mari în administrație 1). Neputând purtă o comună sar- 
cinile impuse ei de lege, teritoriul ei se împreună cu 
cela al unei sau mai multor comune vecine2), Dacă: 
întinderea, prea mare a unei comune rurale: împiedică 
administraţia, ea se poate împărți în mai multe 
secțiuni 5). Alipirile şi deslipirile se fac prin lege și se” 
pun în lucrare abiă odată cu începutul periodului 
pentru aședarea, contribuţiunilor *).: Cererile respective 
trebue să se facă sau de consiliile comunale interesate 

1) Art, 5 al legii comunale. 2) Art. 6].c. 3) Art8l.c. 4) Art. 9l.c.
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sau de o treime a alegătorilor înscriși în listele: electo- 

vale. Asupra acestei cereri se ia avisul consiliului 

judeţean în urma unei cercetari făcute la faţa locului. 
Numele comunelor nu se poate schimbi, decât prin 
lege!) Su 

În lăuntrul teritoriului comunelor rurale se deo- 

sebesce vatra satului, țarina și izlazul. Hotarele lor se 

delimită şi se petruese?): 
II. Banii sfint măsura generală pentru - preţul . 

unui obiect sau unei prestaţiuni și formează în ultima 
linie equivalentul pentru ori ce prestaţiune administra 
tivă ce nu este. personală. Forma materială a banilor 
sânt monetele şi biletele de bancă. „Unitatea monetară 

a României este leul de aur, un kilogram de aur, 

fineță 9, valorând 3100 lei?) Leul se împarte în 

o sută de bani). Monete legale siint în aur bucăţile 
de.20 şi 10 lei, în -argint bucăţile de 5, 2, Î şi '/2 leu, 
iar în aramă bucăţile de 10, 5, 2 bani-şi 1 ban: 5), 

“ Monetele de aur cuprind %/o de aur Și '/ de aliagiii, 

având bucata de 20 lei o greutate de 615/4100 grame 

și un diametru de 21 milimetri, iar bucata de ÎU lei 

o greutate de 3*%/1900 grame şi un diametru de 19 mili- 

metri. 'Toleranţa, titlului este de !/4009 şi toleranța greu- 
tății de “/100o mai mult sau mai puţin(). Monetele de 

argint de 5 lei cuprind %10oo -de argint şi 1%/4000 de 
aliagiui, cele de 2 Iei, 1 şi !/» leu 33/00 argint și 
165100 aliagii; toleranța titlului este de “/100v pentru 
bucata de 5 lei și de “/10oo pentru celelalte piese de 

argint, cea a greutății de 371000 pentru bucata de 5 lei, 

de */4o0u pentru: bucăţile de 2; lei şi un leu şi de “/100v 

1 art. 12 1. c. 2) Art. 45 și (7 ai legii din 15 August 1864. 
3) Art, 1 al legii din 17 Marte 1890. *) Art. 2 le. 5) Art. 3 l.c. 

5) Art. 4|.c. | a a
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pentru bucăţile de /, leu. Monetele de aramă se com- 
pun din 95/00 aramă, */400 cositor Și 1/s0o zine cu 
o toleranță în nai mult sau mai puţin de. '/4000 4). 
Monetele străine de aur, fabricate după sistemul decimal 

„metric, având același titlu, greutate și dimensiune ca, 
și monetele române, 'se primesc la toate cassele publice - 
de o potrivă cu moneta legală. Celelalte monete străine 

-de aur se primesc la cassele publice numai după un 
„tarif stabilit de lege?). Monetele de argint nu se pri- 
mese obligatoriu în plată, decât pentru suma maximală 
de 50 lei, iar monetele de aramă pentru suma de 
5 lei5). Monetele. străine de argint, nikel şi aramă de 
ori ce specie nu au curs în România). Monetele: 
naționale usate' se string, se topese şi se înlocuese 
prin altele 5). | | 

Locul monetelor îl ţin biletele de bancă. Autori- 
sată exclusiv, a emite atari bilete, este „Banca nâţio- 
-nală a României, o societate privată de scompt și 
cireulațiune pe acţiuni€). Ea are sediul în Bucuresei, 
trebue însă să institue câte o sucursală în fiecare ca- 

_pitală de judeţ și în toate localităţile, din ţeară, -unde 
„este de trebuinții î).- Capitalul ei este de 30 milioane 
lei, împărţiţe pe 60.000 acţiuni, dintre cari 20.000 sânt 
ale statului, iar 40.000 particulare $). „Operațiunile 
Băncii naționale sânt, a escomptă poliţe şi cumpără 
efecte, a escomptă bonuri de tesaur până la concurența, 

„de 20 la sută din capitalul vărsat, a face comerciii cu 
„aur și argint, a incassă efectele încredințate ei de 
particula, a face avansuri pe aur și argint, a primi 
sume în cont curent . Și a face avansuri pe recipise, 

Art. 6l.e Zar, 7 le. Art. Sl. art. 9 Le. 
5) Art. 1i Le. s) Art. 4 al legii din 17 April 1580, M. o. Nr. 90. 

1) Art. 3lc. 3) Art. 5 Lc. 

Dreptul administrativ român. . „10
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varante, efecte şi alte valorii). Ea face serviciul de 
cassieră a statului şi are privilegiul exclusiv, de a 
emite bilete de bancă la purtator. 
„Suma biletelor în circulațiune trebue să fie repre- 

sentată prin valori lesne de vealisat şi acoperită prin 
o reservă metalică de 40 la sută?). Treideci la sută 
din stokul metalice poate constă în trate asupra: 
pieţelor London. şi Berlin. Forma biletelor de bancă, 
modul emisiunilor și quantitatea pentru fiecare cate- 
gorie se stahilesce prin statutele Băncii. Valoarea 
fiecărui bilet nu poate fi mai mică de 20. lei. Biletele 

“sânt de 20, 100, 500 și 1000 lei. Proporţiunea biletelor 
de 20 nu poate întrece 20 la sută din emisiunea 
totală. 5). Biletele se „plătesc la presentarea, lor la birou- 
rile Băncii în monetă naţională sau în monete străine 
ce au curs legal în România. Ele trebue să se primească 
în plată la toate cassele statului, precum și la toate 
stabilimentele publice,. dependente de stat?). | 

Art 9]. e. 2) Art. 1î și 121.0. 3) Art.48 le. SArtiâle,



Capitolul V, - 

 Paetele, 

$19, 
Actele administrative. 

Raporturile juridice între subiecte şi obiecte se 
înființează și desființează prin făcte. Pe terenul drep- 
tului administrativ, cele mai importante facte sânt 

„actele autorităților administrative, deoarece, cu puţine 
abateri, toate raporturile administrative se întemeează 
pe ele. După natura lor, actele administrative se disting 

“în constitutive şi declaratorie. Constitutive 
siint actele, prin cari autoritatea administrativă acordă, - 
un drept sau impune o obligațiune, precum sânt per- 
misiunile de a înfiinţa şi strămută industrii: insalubre 
şi oprirea de a întrebuință copii în unele aședăminte 

industriale, iar declaratorie se numesc notele, prin cară. 
autoritatea administrativă constată. numai existența con- 
dițiunilor stabilite de lege pentru nascerea sau încetarea 
unui drept sau a unei “obligaţiuni, precum la importul 

„scutit al obiectelor destinate pentru usul membrilor 
corpului diplomatie, sau la nulitatea deliberaţiunilor 

- consiliilor comunale, făcute afară de adunarea legală.. 
În casul prim; raportul administrativ se crează, abiâ 
prin actul autorităţii, în casul al doile, el se nasce 
direct din lege şi se constată numai de autoritatea, 
i “ 10%
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administrativă. Consequenţa acestei firi diferite este, 

că efectele raportului produs de un act constitutiv nu 

datează, decât de la existenţa, actului acestuia, pecând 

_ efectele actului declaratoriu sânt retroactive și existente 

din momentul, în care s'au împlinit condițiunile legale 

pentru respectivul raport juridic. - 

Atât actele constitutive, cât şi cele deelaratorie, 

ca să producă efecte, trebue să fie definitive. De 

definitive se consideră ele, când au'puterea lucru- 

lui judecat). Puterea aceasta este sau formală 

sau materială. Puterea formală a lucrului judecat 

consistă într'o resistență potențată față de atacurile 

părților interesate. Actul respectiv al autorităţii admi- 

nistrative nu se mai poate combate de persoana, faţă 

"de care el a dobândit puterea lucrului judecat. 

Puterea cutare însă nu are nimic a face cu exe-+ 

cuțiunea actului definitiv. Aceasta poate să şi se omită 

de exemplu din cause de forță majoră, pe când de 

„altă parte şi acte nedefinitive se pot execută din con- 

siderări de urgență. “ | 

Ca un act să poată obține puterea lucrului judecat, 

el trebue să fie notificat părţilor interesate, deoarece 

fiecare act oficial capătă: ființă față de părți abiă în 

momentul, în care ajunge la cunoscința lor. Actul : 

putându-se notifică diferitelor părţi în diferite momente, 

este evident, că unul şi acelaşi act devine definitiv față 

de fiecare parte în alt moment. Același efect resultă și 

atuncia, când între mai multe părți interesate una face 

apel, iar altele lasă să treacă timpul util pentru reme- 

diile admise. 

1) Bernatzik, Rechtsprechung ună materieile Rechtskrafr; Tezner, 

e. p. 295 ș.c.n.
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_ Însușia actului definitiv, de a nu pute fi combătut 

de părţile interesate, are de urmare, că actul constitue: 
drept faţă de ele. Astfel „puterea formală a lucrului 

“judecat produce de sine puterea lui m aterială, ȘI 
regula, „res judicata jus facit inter partes“ are deci 

valoare și pe terenul dreptului administrativ. - - 
Conform regulei acesteia, mai ântâiti autoritatea 

administrativă este dispensată, de a dispune la, cererea, 
părţilor âncă: odată într” aceeași materie. Our cării 
solicitări din partea unei părți interesate, față de care 
actul administrativ a devenit definitiv, autoritatea poată 

să-i opună lucrul judecat. Ea trebue chiar să îl opună, 
„când părţile pretind din titlul unui drept repețirea 
„actului, deoarece principiul lucrului judecat este jus 
cogens. Drept aceea autoritatea, este necesitată, să: 
respingă pretensiunea făcută, și reînnoirea actului, dacă 
încape, poate urmă numai din oficii, după placul 
autorităţii. 

Faţă de părțile interesate, lucrul judecat are efectul, 
de a produce un raport t administrativ, chiar dacă con-" 
dițiunile “legale, preserise pentru el, nu există. Astfel, 
de exemplu, decisiunea definitivă a consiliului de revi- 
siune a recrutării, prin care un tânâr se declară scutit | 
de recrutare, are de urmare scutire ea tânărului acestuia, 

măcar că premisele scutirii, eventual conform. unei 
interpretări diferite, nu stint date. În virtutea, lucrului 

judecat, şi actele declaratorice ale autorităţilor, când 
diferă, de lege, devin acte constitutive, pentru că con- 
stituc, deşi sub forma deelarațiunii, un raport ce nu 

s'a născut din legea însaşi, Puterea lucrului judecat se 
manifestă şi în relațiunile părţilor între olaltă, acordând 
părților interesate, în favorul cărora a urmat actul, 

dreptul de a nu mai admite modificarea actului în



e 
defavorul lor şi în favorul părții contrare, faţă de care 
actul a devenit definitiv. Aşă de exemplu, dacă hotă- 
rirea, consiliului comunal, prin care conform art. 49 din 
legea comunală: se. determină, proporțiunea însăreinării 
proprietarilor de casă din titlul -contribuirii lor la 
cheltuelele cerute de regulamentele de „poliție urbană, 
a devenit definitivă faţă de un proprietar de. casă, 
ceilalți proprietari pot opri o reformă a actului acestuia, 
prin care s'ar scăd6 sarcina primului proprietar și s'ar 
mări prin consequență sarcinile lor; Pentru părțile 
interesate efectele lucrului judecat, pe terenul admi- 
nistrativ, siint deci de tot identice cu efectele unei 
sentenţe civile definitive. 

Altfel sânt referințele între “părţile înteresate și 
autoritate. Singularităţile respective sint consequenţă 
diferenţei între jurisdicțiunea civilă și acţiunea admi- 
nistrativă, Jurisdicțiunea civilă are singurul scop, de 

„a constată şi realist drepturile particulare. Judeciitoria 
şi-a împlinit dătoria, dacă. realisează la propunerea 

„celui în drept tenorul unei sentenţe definitive, totuna, 
ori de este adevărată sau greșită, corectă sau incorectă. 
Consegquenţele ci nu o impoartă. Ea tinde numai la 
finalisarea, cerţii particularilor. Altfel administraţia. Ea 
are scopul, de a realisă problemele statului, adică de 
a asigură condiţiunile lui elementare de existență şi de 
a îndeplini dătoriile lui sociale şi etice. Interesele 
acestea premerg, iar scutul drepturilor și intereselor 

_particularilor este numai o afacere de a doua mână, 
constatarea drepturilor particulare neformând decât o 
fasă de transiție pentru servirea intereselor publice, 
cari singure dominează. Astfel actul administrativ nu 
se poate mulțămi,: de a finalisă cearta părţilor, ci, mer- 
gEnd mai departe, trebue să tindă, a realisă interesul  
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public. Insuficienţa lui în privința aceasta nu poate. 
remân€ în sarcina statului; din contra, unde colidează 

“interese publice cu interese particulare, interesele 
din urmă, chiar dacă sint favorisate prin un act defi- 
nitiv, au să cedeze intereselor publice. . 

în genere “deci puterea lucrului judecat. nu are 
efectul, de a obligă autoritatea administrativă, decâte 

oră actului definitiv i se 'opun- interese publice. Condi- 
țiunea, aceasta, este îndeosebi împlinită în toate ceasurile, 
în cară situația factică, creată de actul definitiv, este 

oprită şi urmărită de lege fără deosebire, ori de s'a 
“provocat printr'un act particular sau oficial 1). 

Așă în casul cumpărării unor resturi de animale 
moarte de pesta bovină, permisiunea, illicită a autori- 
tății, chiar dacă este definitivă, nu împiedică pe auto- 

'zitate, a reveni asupra permisiunii şi a opri traficul. 
_ Imperativul categoric, stabilit de lege, face, ca actul 
administrativ opus să devie însuşi ilicit, încât el nică 
prin puterea lucrului judecat nu poate sancţionă starea, 
contrară legii. “Tot astfel nu există puterea, lucrului 
judecat pentru autoritate în toate casurile, în cari. 
concură. interese etice, politice şi sociale, a cărora 

realisare este. indispensabilă, 
Mai departe nu resultă drepturi pentru particulari 

din actele definitive, la cari ingerenţa lor se restringe 
la darea unui avis sau la facultatea de a reclamă în 
contra lor din considerări de utilitate, precum la stabi- 
lirea bâlciurilor de exemplu. Părţile trebue să respecte 

cutarele act definitiv ; autoritatea însă poate să-l modifice 
în ori ce moment. 

Din contra, unde nu se opun interese publice, ci 
- concură numai interese particulare, lucrul judecat este. . 

"1: Tezner,-Zuur Lehre vom freien Ermessen, p. 117. .-
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obligatorie și pentru autoritatea administrativă. Ea nu 
poate resturnâ din oficii un act definitiv, corect din. 
punct de vedere al intereselor publice, dacă restur- 
narea lui este defavorabilă părţii, față de care a devenit. 
definitiv, sau părților ce trag folos din puterea, lucrului 
judecat față de persoana aceasta. Aşișderea ea nu poate 

„ modificâ actul definitiv nici la cererea părții interesate, 
deşi acesteia i-ar fi de.folos, decâte ori modificarea 
alterează drepturile altor persoane ce au profitat, de 
actul definitiv. În urmă este obligatorie actul definitiv 
pentru autoritatea administrativă în toate casurile, în 
cară procedura ei atirnă de 'la disposiţia părţilor inte- 
resate, deoarece în casurile acestea funcţia ei este. 
identică cu cea, a judecătoriei. 

Institutul” puterii lucrului judecat pe- terenul ad- 
ministrativ are același motiv și scop, ca şi pe terenul 
dreptului civil, adică siguranța; drepturilor particulare. 

„EL este alterat în administraţie numai întru atâta, întru 
cât considerări publice mai puternice, decât interesul 
siguranței drepturilor particulare, recer realisarea lor, 
împiedecată prin puterea lucrului judecat. 

- Ca puterea aceasta să aibă loc, ca adică să fie: 
oprit un nou act administrativ, se recere însă identi- 
tatea raportului nou, pentru care se solicită actul, cu - 
raportul vechiu, pentru care a urmat actul definitiv. 
Raporturile juridice individualisându-se sau prin per- 
soanele interesate, sau prin obiectul lor, identitatea 
atîrnă de la aceste doue momente. | 
*„ Identitatea persoanei există numai atuncia, când 
una şi aceeași persoană a fost împlicată la actul defi- 

- nitiv și intervine din nou. O abatere de la regula 
aceasta nu are loc, decât în casul unei disposiţii „in 
vrem“, dacă adică raportul respectiv nu este caracterisat
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prin persoana. fisică, faţă de care a'urmat actul, ci 
prin oareşi-care relaţiune reală. Astfel ordinul definitiv 

al prefectului, dat proprietarului A, de a construi la 
casa sa din considerări de salubritate un canal de: 

scurgere, are putere de lucru judecat. și față de B, 
când acesta devine proprietar al casei respective. Din 
punct de .vedere al obiectului, raporturile administra- 
tive se :individualisează prin cuprinsul drepturilor şi - 
diitoriilor ce resultă din ele. Astfel usul unor lucruri 

'se identifică prin lucrurile ce au să se useze şi prin 
forma usului; drepturile statului și ale-particularilor la 
o prestaţiune, nu sânt identificate numai prin însași 

prestatuțiune, ci abiâ prin causa şi scopul ei, ete. 
Fiind dată identitatea, puterea lucrului judecat nu : 

“se mărginesce . numai la sentența actului administrativ, 

ci se extinde asupra întregii voințe manifestate în el. 
de autoritatea, administrativă, Întrucât voința autori- 

tății se manifestă în motivele actului, precum în toate 

casurile de simplă cassaţiune; și cuprinsul motivelor 
dobândesce puterea lucrului judecat, când stabilesce 
drepturi şi -dătorii, cu atât mai virtos,' că nu există 

„nică o normă, care ar prescrie, în ce mod-să se 
distingă sentenţa de motive, şi cart momente trebue să 
se întroducă numai decât în sentență. 

În cadrul acesta, drepturile şi dătoriile stabilite “ 

prin actul definitiv devin astfel de viguroase, că nu li 
“se poate opune cu efect suspensiv sau destructiv. nici 

„o pretenţie și nici un drept al părții supuse puterii 
lucrului judecat, afară de casul, că intervin facte 
"juridice, întemplate mai tirdiu. Aşișderea, înceată puterea. 
lucrului judecat, când se susține, că raportul juridic, 

creat prin actul definitiv, a încetat, fiind înlocuit prin 
alt raport, resultat din facte juridice mai tărdie. -
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$20. - 
Expropriarea. 

Între. diferitele acte ale autorităţilor, expro- 
priarea este de o naturi încâtvă generală. Conform 
structurii ei juridice, ea se qualifică de un fel. de 
vendare silită, la care lipsa voinței unui contrahent, 

„a proprietar ului ce are să se expr oprieze, se substitue 
prin un act al puterii publice. O atare violare a liber- 
tăţii individuale, opusă principiului artl 19 al Consti- 

„tuțiunii, este permisă însă -numai în cas de utilitate 
publică. Constatarea, existenței acesteia este reservată 

“legislaţiunii primare și secundare (autonome), după 
cum interesele respective întră în cadrul uneia sau al 
alteia. Drept aceea, utilitatea, publică se constată de 
corpurile legiuitoare pentru toate lucrările de interes 
general, de consiliile judeţene pentru toate lucrările ce 
interesează mai multe județe, un judeţ, sau mai multe 
„comune dintr'acelaşi judeţ, și de consiliile comuinale 
pentru toate lucrările - de interes local. în comună. 
Numai în cas de neunire între mai multe județe 
interesate, intervine guvernul !). | 

Declaraţiunii trebue să-l premeargă o cercetare. 
Aceasta, se face, în cas de interes general, de admini- 
strația statului, în cas de interes județean. de organele 
judeţene şi în cas de interes comunal -de consiliul: 
comunal, neputându-se întinde, decât asupra consi- 
deraţiunilor de interes general, asupra avantagelor 
ce înfăţişează o lucrare publică o oare-care 'și asupra. 
consequențelor 'ce poate să le aibă sub raporturile 

economice 2). - 

1) Art. 4 al legii din 20 Octomvre 1864, f.L.î..Nr, 234, >) Art, 21. c.
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:Ea se inaugurează prin ridicarea planurilor pă- 
mânturilor sau ale edificiilor propuse a fi expropriate 1); 
Planurile acestea se depun spre cunoscința generală 
prin . dece dile' în cancelaria comunei unde se află 
situate proprietăţile respective, notificându-se depunerea, 

„părţilor interesate ?) prin afiş și prin o adresă colectivă. 
Reclaimnaţiunile şi lămuririle lor se întrodue de primar 
întrun proces verbal sau, fiind scrise, se alătură pla- 
nurilor şi se trimit dimpreună cu ele subprefectului, 
iar în comunele: de reșdinți, prefectului, care con- 
chiamă comisiunea de expropri are. 

Aceasta se compune sub presidiul subprefectului 
sau al prefectului din opt persoane trase la sorți 
dintro listă de 16 proprietari ai plasei, cară plătesc 
„contribuţiunea cea mai mare, de primarul sau primarii 
comunelor interesate şi de inginerul însărcinat cu exe- 
cutarea lucrărilor ?). Ea primesce observările . și recla- 
maţiunile interesaţilor, limuresce toate cele trebuincioase 

“Și formulează apoi părerea ei. Pe basa materialului 
acestuia, prefectul pentru lucrările de, interes general, 
consiliul judeţean pentru lucrările relative la judeţ şi 

„consiliul comunal pentru interesele comunale hotărese 
prin o decisiune. motivată, proprietiiţile ce au să se 
cumpere și epoca în 'care au să se iae în posesiune î). 

Fiind asttel fixat obiectul exproprierii, autoritățile - 
„respective trebue să încerce mai ântâiii dobândirea 
prin alcătuiri de bună voie 5); dacă, încercarea, cutare 
remâne fără resultat, naturii afacerii de vândare silită 
ia-r corespunde, ca hotărîrea exproprierii, adicii actul, 
prin care voința particulară, se substitue prin voința 

"puterii publice, să se îndeplinească de autoritatea 
d) Art, 3lc. 2) Art. 4 şi 5le. 3) Art. 6, 7şi9Le. 3) Art. ti 

și 421, 5) Art. 181|. . a ,
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administrativă,- pe când consequențele lui, hotărîrea 
prețului şi regularea celorlalte efecte ale negoțului, 
care după substituirea perfectă a voinței ce a lipsit nu se 
distinge mai departe în nimic de ori ce alt contract - 
de vândare, ar aveâ, să între în competenţa, tribunalelor 
civile. Un capriciă al Împăratului Napoleon a atribuit 
însă prin legea, din $ Marte 1810 şi pronunțarea expro- 
prierii tribunalelor; după modelul” francez, şi legea 
română din' 20 Octomvre 186%, M. o. Nr. 934%, prevede 

“în punctul acesta; competenţa civilă, deși nu corespunde 
firii lucrului şi remâne o formalitate goală, pentrucă 

tribunalul nu poate hotărt expropri iațiunea, decât numai 
pe basa constatării și declarării organelor administra- 
tive, încât în realitate acestea decid în fond!). 

Hotărirea tribunalului, declaratoare de expropriare, 
„este fără. oposiţiune, fără apel şi supusă numai recur- 
sului în cassație pentru incompetență, exces de putere 
şi viţiură în formă ?). Fiind ea definitivă, ea lipsesce pe 
proprietar de dreptul de - proprietate, lăsându-i numai 
posesiunea până la plata indemnităţii 5. Indemnitatea 
se” oferă expropriaților de administraţie prin afişe și 
adrese colective. Ei sânt. datori, să declare înscris. 
până în dece dile, oră de acceptează suma oferită, sau 
ori de pretind o sumă mai mare, deoarece de alta 
tăcerea lor se consideră de acceptare *). Dacă expro- 
priații refusă oferta administraţiei, aceasta trebue să 
ceară intervenția juriului 5). Juriul se compune sub 
presidiul judecătorului-direetor, asistat de un grefier,. 

- din noue juraţi, trașă, la sorți pe basa listelor formate 
de consiliul judeţean din contribuabilii domiciliați în 
plasă, cari plătese darea foneia ă cea mai mare 6). 

î) Art, 14 Lc. 2) Art, 971. c. 5) Art. 901. c.: 1) Art. 361. 
5) Ant, 38 1. e, 6) Art. 39—49 ].c.- -
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Judecătorul director îl conchiamă, obligă pe juraţi prin 
jurământul preseris şi le supune apoi tabloul ofertelor 
ŞI cererilor. planurile fondurilor ce se expropriază, pre- 
cum și dovedile aduse de părți în sprijinul acestor 
oferte. și cereri!). Juriul poate ascultă toate persoa- 
nele de care crede, că se poate informâ; el poate 
merge chiar la fața locului sau delegâ spre scopul 
acesta unii din membrii sei 2). După cercetarea tuturor . 
actelor, judecătorul-director ridică şedinţa, și jurații 
se retrag singuri în camera de chibzuire sub presidiul 
celui mai în vîrstă dintre ei. Acol, fără a pute eşi, 

hotărese câtimea, indemnisării cu' majoritate de voturi, 
La cas de paritate, decide votul presidentului 3). 

Juriul  hotăresce în bani indemnități deosebite 
pentru fiecare reclamant, după titlul lui 4), şi nu poate . 

„ hotări nici când un preţ mai mic, decât cel oferit, sau 
mai mare, decât cel cerut5). Decisiunea juriului, sub- 

semnată de membrii asistenți, se înmânuează judecă- 

torului director,: care o declară de executorie şi: pune 
administrația în stăpânirea ' proprietăţii?), Hotărirea - 
juriului și jurmalul executoriu sânt supuse nuniai 

recursului în cassațiune din titlurile legale). Indemni- 

sarea regulată de juriu se. achită în mâna celui. îm 
drept, înainte de ce se îa în posesiune fondul. Refu- 
sând acesta primirea, banii se depun). Numai în cas 
de expropriare a unor proprietăți rurale, declarate de 

inalienabile, expropriatul, dacă i sa luat o porţie mai 
“mare de 5000 m?, și în apropiare se află, o moşie 

a statului; se disdaunează prin dare de pământ equi- 
valent?). . 

2) Art, 48 Le 2) Art, 481.c. 3) Art 491.c, 4) Art 50 le. 
5) Art. 5il.c. 0) Art. 521.c. 7) Art, 53 L.c. 8) Art, 63 1.c.: 9) Legea 
din 5 Iuniu 1897, ML. 0, Nr..50. - N
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Ş 21. 
Actele particulare şi evenementele. 

Pe lângă actele autorităţilor functionează “ca, facte 
juridice, cari înființează sau: desființează raporturi 
administrative, âncă şi actele particulare și 
câtevâ evenemente, cărora legea le atribue efectul. 
respectiv. . 7 

I. Actele particularilor, cari pe terenul 
dreptului civil joacă rolul principal la întemeiarea 
raporturilor juridice, nu au pe terenul dreptului admi- 
nistrativ, decât importanță de tot secundară, deoarece 
structura dreptului acestuia este dictată de interesele 
publice și “numai în cere foarte restrins de voința 
particularilor 1). | o 

Acte particulare obvin în prima linie în materie 
electorală. Astfel art. 136 al legii electorale prevede! 
în cas, că un deputat san senator este ales în mai 
multe colegiuni, un act particular din partea alesului, . 

„prin care el declară opțiunea, sa pentru unul din man- 
datele “încredințate lui. Principiului art. 38 al Consti- 
tuției, conform căruia membrii adunărilor legiuitoare 
represintă națiunea, iar. nu numai colegiul ce i-a 
exmis, i-ar corespunde mai bine modalitatea, de a dă- 
termină în: cas de concurs al nai multor mandate 
mandatul relevant: prin un moment real, de exemplu 
prin prioritate sau sorți;: totuși legea, contra raţiunii 
dreptului public, în consequența unui mandat parti- 
cular presumpt, lasă opţiunea în voia alesului *). Pe 
basa aceluiași raționament, ea admite actul particular 
Si la demisiuriea alesului. Ia 

  

, 1) Radnitzky, Die Parteiwillkiir im dflentlichen Recht, 2) Rânne, » Staatsrecht der preuBischen Monarchie I, p. 263, n. 3.
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Act particular mai departe este şi votarea. alegă- 
torilor.. Alegătorii, usând de drepturile electorale, îm- 
plinesc în realitate o funcţie a statului, pentru că con- 
tribue indirect la formarea voinţei sale; din causa 
aceasta votarea ar trebui să fie obligatorică pentru ei, 
deoarece nică -o funcţie publică nu este lăsată în 
liberul exercițiu al respectivului: organ. Totuşi legea 

. în materie. electorată adniite arbitriul particularilor: 
În celelalte materii administrative au loc câtevâ 

acte particulare, cari: sau constitue un drept, sau 
cuprind un renunţ, sau crearea sau modificarea unei 
obligaţiuni. Constituirea unui. drept prin actul parti- 
cular al simplei însciințări o prevede art. 143 al legii 
asupra serviciului sanitar pentru industriile insalubre. 
Renunţuri au loc la demisiunea, din funcţia de con-: 
silier comunal sau județean. O .obligaţiune se crează 
prin actul particular al angajării voluntare în armată, 
contorm art. 63 al legii pentru recrutarea armatei, iar 
modificarea unei obligaţiuni prin act particular este 
prevădută în art. 28 al legii pentru drumuri, modificate 
prin legea din 11 April 1880, care admite, ca la con- 
strucțiunea şi întreținerea căilor judeţene obligația 
muncii în natură să fie înlocuită, pe basa unei declara- 
țiuni a obligatului prin -o dare în bani. | Si 

| Când actul particular joacă în dreptul admini- 
strativ rolul de fact juridic, întemeietor. de raporturi 
administiative, relativ la capabilitatea autorului şi la, 
formele îndeplinirii actului se aplică regulele dreptului 
civil penivu acte particulare. Actele particulare, oprite 
de lege, sint de regulă nule şi dau numai loc la 
amende,. EI | 

IL. Facte juridice, creatoare de raporturi admini- | 
strative, sfint în urmă şi câtevă evenem ente, de:
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exemplu nascerea, având -de urmare transmiterea îm: 
pământenirii, moartea, provocând încetarea unei sume 
de drepturi administrative, isbuenirea unei epizootii, 

„constituind de sine obligațiunea proprietarului de a 
notifică boala autorităţii și de a separă animalele bol-y 
nave de cele sănătoase : ete. _Casurile; în cari un 
evenement produce de sine un raport administrativ, 
funcționează, deci ca fact juridic, sânt însă excepțio- 
nale; de rând evenementele sânt numai ansa pentru 
un act, care la rândul seu abiă produce raportul 

- administrativ, 

O abatere există numai pentru timp, care sau pe. 
basa actelor autorității - administrative, sau pe basa 
legilor exercită o înrîurinți mai generală asupra rapor- 
turilor administrative, Ea se manifestă parte prin sta- 

_bilirea - momentului, de la care înainte sau până la, 
care se constitue sau se desființează un raport admini- 
strativ, parte prin consequențele singurului fact al 
decursului. timpului. Întocmirea, conform, căriia rapor- 
tul administrativ se face dependent de un interval 
oare-care a timpului, se numesce termen, obvine foarte 
adese în dreptul administrativ şi produce de rând sau 
consumarea unui drept sau devoluţiunea lui | asupra 
altui factor. Detaliile respective siint aşă de diferite, 
încât tractarea lor remâne mai bine reservată, părții 
speciale. 

Decursul timpului în urmă, întrucât înriuresce 
raporturile administrative, se numesce preserip- 
țiune. Prescripţiunea pe terenul dreptului 
administrativ, dacă se admite terminologia civilistică 
mai vechie, nu este nici când aequisitivă, ci extinctivă, 

1) Art. 25 a legii de poliție sanitară veterinară. 
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deoarece. produce numai stingerea unui drept în urma 
lipsei sale de us prin timpul prescris, fără să poată 
efectuă cândvă dobândire unui drept administrativ. 
Prescripţiunea extinctivă în dreptul administrativ mai 
departe se presentă numai ca preseripțiune legală 
și definită, neavând de causă, decât legea, și fiind 

„definite „termenele...de preseripţiune; preseripțiunea, 
inmeimorială nu încape: Un rol mai însemnat îl joacă 
prescripțiunea numai pe terenul contribuţiunilor. Arti- 
colul 22 al legii pentru urmărină stabilesce, ca contri- 

- buţiunile directe, dătoiite statului, judeţelor Şi comune- 
lor să se prescrie după tei any din diua din urmă 

„a fiecărui trimestru: sau grad de urmărire înainte, şi 
art. 75 al legii asupra timbrului şi înregistrării prevede 
un termen de trei ani pentru prescripțiunea pretențiilor 
particularilor „din tilul unor taxe sau adaose ru pexce- 
pute de fise. | 

Deoarece în ceasurile “acestea legea nu se ocupă 
de fel de soartea dreptului, ci opresee numai realisarea . 
lui, dacă a decurs timpul util pentru ea, şi așanumita 

„prescripțiune administrativă, cercetată, mai de aproape, 
nu se presentă decât ca simplă preclusiune a unui act 
de urmărie, deci ca târmen preclusiv, care nu se 
distinge în nimic de ceilalți termeni preclusivi, amintiți 
mai sus. Singura diferență constă numai în nomenela- 
tură. Conform firii de termen preclusiv, preseripțiunea, 
administrativă se întrerupe prin fiecare grad de urmă- 
rire, la care s'a proces în timp util, începând de la el 
un nou curs de preseripțiune pentu gradul ulterior. 

Timpul, socotindu-se, se împarte în intervale, 
„dintre cară cele mai însemnate sânt diua, septămâna, 
luna şi anul. Împărţirea stabilă a timpului după, inter- 
valele acestea formează calendarul, În dreptul admini- 

Dreptul administrativ român, , li
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strativ, intervalele 'se iau sau după calendar, cu: înce- 
put şi finit fix, deci diua de la o miadănoapte până la 
cealaltă, septămâna de Duminică până la finea Sâmbătei, 
luna de la diua întâia până la cea ultimă, iar. 
“anul de la 1 Ianuar până la 31 Decemvre, sau 
variabil, cu început și sfirşit arbitrar, în care cas diua, 
totuși, conform normelor articulilor 1837 și 1688 cod. 
civ., cari trebue să se aplice analog, 'se calculă de la 
miadănoapte şi până la, miadănoapte, “încât are loe 
computația civilă și nu cea naturală de la moment la 
moment. Diua, în care se întîmplă factul, de la care 
începe calculul, nu întră în calcul, în urma normei 
exprese a art. 1888 cod. civ. 

Ce se atinge de lună şi de an, în ipea unei 
regule generale, intervalele acestea trebue computate 
de la datul unei luni sau unui an până la datul 
identic al celeilalte luni sau al celuilalt an, neîncăpând 
„computarea abreviată a lunii cu 30 de dile și a anului . 
„cu 365 de dile. Dacă diua ultimă a termenului este di 
de: serbătoare legală, termenul se finesce abiâ cu sfirşi- 
tul dilei următoare. | 

“Termenele se socotesc totdeauna după decursul 
continuu, nefăcându-se deosebire între dile utile. Și 
dile în cari din oare-care causă nu poate urmă actul 
terminat.
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Capitolul VI. Di 

Formele; 

Ş 2. 
Procedura administrativă, 

I. Formele cari trebue să le observe autorităţile 
administrative, spre a constată premisele factice și 
Juridice pentru utilitatea sau legalitatea unui act ce 
realisează, interese publice, constitue procedura admini- 
strativă Î). Ea este procedură, de oarece autoritățile, 
administrative, exercitând atribuțiunile lor, trebue să 
proceadă într un mod oare-care, fie el cât de lipsit 
de forme speciale, se deosebesce însă de procedura 
judecătorească, de jurisdicțiune, de oarece nu are de 
„scop, de a constată simplu, ce este drept într un cas 
concret, ci mai vîrtos, de a produce un efect real. 
Întrucât . procedura administrativă cuprinde în sine ŞI 
o cognițiune, aceasta nu representă scopul propriu, 
ca la jurisdiețiune, ci numai un mijloc de controlă, 
spre a evită la realisarea intereselor publice vătămarea 
legilor existente. | 

Din causa aceasta procedura administrativă nu 
devine jurisdicţiune, nici chiar în ceasurile contencioase, 
în cari autoritatea administrativă se află în fața mai 
multor părți litigante, pentru că și în casurile acestea, 

  

1) Tezner, Handbuch des dsterr. A dministratirverfahrens. 

M%
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ea nu tinde, a face dreptate între părți, ci a realisă 
o problemă administrativă. Natura, procedurii remâne 
tot aceea, ori de participă 'un singur interesat, sau o. 
pluralitate de interesenţi coalisaţi sau litiganți; singura, 
deosebire în casul din urmă este, că autoritatea ad- 
ministrativă trebue să iae informaţiunile ŞI impulsurile 
ei pentru acţiunea intenţionată din declaraţiunile şi 
cererile eventual opuse ale mai multor persoane. Con- 
cursul mai multora cu interese contradictorice poate 
av6 loc la fiecare afacere administrativă şi nu este 
necesar din capul locului la nici una. Aceeaşi chestie 
administrativă poate fi sau contencioasă sau neconten- 

„cioasă, sau chiar în diferitele stadii „contencioasă şi 
necontencioasă deodată, după cum acțiunea admini- 
strativă din întâmplare atinge sau nu atinge sfera, in- 
tereselor mai multor particulari. Momentul acesta, fiind 
deci accidental, nu justifică distingerea procedurii 
administrative în contencios şi necontencios în. înțe- 
lesul: duo: proceduri diferite după natura lor 1), precum 
se face “ea în Francia şi Germania. Dreptul positiv 
român nu cunoasce — deși din alte motive — deose- 
birea aceasta. - o 

II. Procedura administrativă are de premisă o 
autoritate care.procede. Existând o pluralitate de auto- 
rităță, legea, stătoresce, care din ele are să proceadă. 
Dreptul de a procede,_resultat, din lege pentru o auto- 
ritate anume, constitue competenţa ei. Competența, este 
determinată parte prin natura afacerilor, parte geo- 
grafic, prin regula generală, că fiecare autoritate poate 
procede numai în teritoriul cireumseripției sale.. Autori- 
tățile stint obligate, a observă din oficii „competenţa 

1) Lemayer, Apologetische Studien zur Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Grinhuts Zeitschrift, XXII, p. 335, Şc. u, ! 
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lor. Ivindu-se în urma obligațiunii acesteia diferenţe 
între autorităţile concurente, se nasce un conflict de 
competență. Conflictul de competență, este positiv, dacă 

„ambele autorități reclamă pentru sine competența, şi 
_megativ, dacă ambele o. deneagă. 

Il se numesce conflict de Jurisdicțiune, dacă se 
iscă, între doue judecătorii sau doue autorități admini- 
strative, iar conflict de atribuţiune, dacă. se nasce între 
o autoritate administrativă, și o judecătorie 1). Conflie- 
tele. de jurisdicțiune între judecătorii se judecă de 
cătră tribunale, dacă au loc între doi judeciitori de 
pace din circumscripția aceluiași tribunal, de curtea, 
de apel. dacă se întâmplă între judecători de pace, sau: 

, 

tribunale ce sânt supuse aceleiași curți de apel, și de . 
"curtea, de cassaţie și justiție, dacă se nase între jude- 
cătorii subordonate altor curţi de apel ?). Analog con- 
flictele de competență între autoritățile administrative 
se regulează de autoritatea administrativă, supra: 
ordonată ambelor autorități concurente, “și în ultima 
linie de consiliul de miniștri. Iar conflictele de atribu- 
țiune între autoritatea administrativă şi cea judecă- 
torească se decid conform legii din 9 Juli 1866 de 
curtea, de cassație ?). În cas de conflict negativ de 
atribuțiune, particularul are stă' stărue asupra, regu- 

- lării, urmărind pe calea judecătorească chestia, până la 
curtea de cassație, -a căriia decisiune este obligatorică LOrICĂ 
ȘI pentru autoritatea administrativă, Dacă însă, se nasce - 
un conflict positiv, tratând judecitoria o chestie consi- 
derată de administrativă, atât părțile interesate, cât și 
prefecții și miniștrii pot cere trimiterea afacerii la 
autoritatea competentă. În' cas că judecătoria respinge 

  

1) Dissescu, |. e. p. 8%, Ș. e. n. 2) Art. 262 şi 263 proc. civ. 
3) Vedi și art..130 al Const. ! -
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cererea, sau o admite, dând aplicaţie contra hotărîrii 
sale, autoritatea administrativă poate să se adreseze la 
curtea de cassaţie pentru a. cere regularea conflictului. 
Termenul pentru cererea aceasta, este de o lună de la 
notificarea hotăririi de respingere sau a actului de apel 
înainte. Curtea de cassație, ascultând pe procurorul 
general, statuează de urgenţă 1). | 

III. Autoritatea competentă procede din oficiu, 
„când realisareâ unui interes este direct ordonat de 
lege, sau la cererea părților interesate, când acțiunea 
administrativă, este în favorul particularilor. Parte 
interesată în sensul mai larg este fiecare persoană, 
care se adresează autorităţii, deci și denunciantul; în 
sensul mai strict se numese părți interesate persoanele, 
cari pretind de la autoritate un act oficial în interesul 
lor 2). Autoritățile administrative, chiar când intervin 
prin reclamaţiuni la alte autorități, nu se presentă ca 
părți interesate, ci remân, deși totodată susțin inte- 
rese publice, autorități, exercitând atribuțiuni publice. 
Părțile interesate instrumentează sau în persoană, 
precum la alegeri și recrutări, sau prin representanţi, 
procurori, advocaţi, precum persoanele Juridice şi în 
multe casuri minorii și femeile. Ca să: poată instru- 
“mentă însă, ele trebue să fie personal legitimate. 
Asupra legitimării -personale, legile administrative cu 
technica lor puţin desvoltată de rând nu stabilesc norme 
precise, În genere se observă principiul, de a consideră. 
de activ legitimate și de a admite la o acțiune admini- 
strativă toate persoanele, ale cărora interese se ating 
de acțiunea cutare. Dacă acțiunea administrativă atinge 
şi drepturi subiective de ale unui particular, acesta se 

1) Art, 4 al legii din 9 Iuli 1806. 2) Tezner, 1. e. p. 87.
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consideră și de pasiv legitimat, și trebue chiar chemat 
de autoritate să asiste la procedura administrativă. 

Intervenţia părților interesate urmează sau în scris, 
sau. prin rost,. Intervenţia în scris este obligaţorică 
numai acol6, unde o prescriu normele anume, ptecum 
la, cererile relative la, beneficiile acordate prin legea 
pentru încurajarea industriei naţionale !), sau unde 
obligațiunea aceasta, resultă din natura lucrului, precum 
la depunerea conturilor de gestiune la curtea de con- 
tură din partea contabililor mânuitori de bani publici 2). 
De alta este lăsat în diserețiunea părților interesate, 
ori de vroiesc să intervină în scris sau prin rost, În 
tot casul însă intervenţia trebue să determine exact 
scopul şi să urmeze în limba română, nefiind obligate 

S
o
 

autoritățile române, a primi scrisori sau declarații în 
alte limbe. Scrisori, al cărora original este dresat într”o 
limbă străină, au deci lipsă de o traducere autentificată. 

"IV. Constatând autoritatea, că ea este competentă 
și că particularii pasiv legitimaţi sânt avisaţi, iar parti- 

_ cularii intervenienți activ legitimaţi, ea procede la 
„constatarea factelor necesare pentru disposiţia ei. Mij- 
loace spre scopul acesta sânt interogatoriul păr- 
ților interesate, ascultarea martorilor, votul 
experţilor, cercetări la faţa, locului şi consul- 
tarea documentelor. Jurământul Judiciar, 
fiind o instituție proprie judecătorilor, şi lipsind o lege 

„specială, care să-l întroducă în dreptul administrativ, 
nu este admis în procedura administrativă, 5 

Interogatoriul părţilor urmează după pla- . 
cul autorităţii administrative sau în domiciliul lor sau 

  

| 1) Art, 4 al reg, din 29 Iuli 1877, M, o. Nr, 93. 2) Art. 29 al legii 
din 29 Ianuar 1895, M. o. Nr; 938, 3) Lăning, Lehrbuch: des deutschen 
Verwaltunusrechtes, p. 825. o
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în localul auţorităţii. Spre scopul interogării în localul - autorităţii, părțile cari nu ze înfăţişează înseși, se pot . cit. Forma, citațiunii nu este „regulată prin norme spe- 
ciale; în lipsa lor se pot aplică analog disposiţiunile 
cuprinse în art. 7Î până 75 ale procedurii civile. Opli- 
gaţia părţilor:citate, de a se înfățișă, resultă din pu- 

-terea de a ordonă a, autorităților administrative. În virtutea, aceleeași puteri, autoritățile administrative pot 
emite și mandate de aducere. Părţile presentându-se, 

„ autoritatea, trebue mai ântâiui să constate în mod po- trivit identitatea, lor, după care le întreabă despre toate 
factele relevante pentru disjosiția ulterioară,. fără să 
fie obligată a observă forme speciale. Asupra depune- 
rilor se dresează un proces verbal, decâte ori afacerea. . 
din chestie recere documentarea factelor depuse de 
părțile interesate. Procesele verbale se iscălesc de per- 
soana interogată şi de funcţionarul interogant şi nu 
sânt supuse unor forme speciale, decât unde legea o 
ordonă, expres, hotărind și forma, precum la infrac- | 
țiunile vamale ?). Refusând interogatul iscălitura, aceasta . „se observă în procesul verbal. Într acelaşi mod se pro-. 
cede și la citarea și interogarea martorilor. Și obligaţia, 
de a se înfățișă ea, martor, resultă din ascultarea dătorită 
ordinelor autorităților administrative. Seutiri sau exemp- 
țiuni, analoge celora, ale procedurii civile sau criminale, 
nu există pentru martorii în procedura administrativă, 
deoarece ei nu: depun jurământ și deci nu se pot : 
astringe a dice adevărul. Interogatoriul părților intere- 
sate și a martorilor se poate face sau direct de autori- 
tatea ce are lipsă de depunerile lor, sau prin delega- 
țiune de autoritatea administrativă a domiciliului. 

  

1) Art. 179 al legii din 45 luni 1874, M. o. Nr, 130.
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Interogatoriul trebue să urmeze prin delegaţiune, când 
persoana de interogat își are domiciliul în circumscripția 
altei autorități administrative, deoarece, competența 
autorităţilor administrative fiind restrinsă, la circum- 

„seripția proprie, autoritatea, respectivă nu are dreptul, 
de a ordonă unei persoane domiciliate alocurea. Despă- 
gubiri din causa înfățișării în localul autorității admini- 
strative nu se cuvin nici martorilor, nică părților citate, 
de oarece legea nu prevede atari taxe. Pe terenul 
procedurii administrative există deci obligaţia generală 

„de a: se înfăţișâ, la interogatorii. oficiale, fără corolarul 
unei despăgubiri pentru cheltuelele drumului și timpul 
perdut. Aa 

Votul experţilor, autoritatea administrativă 
„îl poate cere, de câte ori îl află necesar pentru infor- 
„marea ei. De rând 'se“consultă experţii ce se află deji 

-“ în serviciul statului, precum medicii publici, inginerii 
statului, comisiile tehnologice. etc. În unele casuri, 

"legile obligă pe partea interesată, de a procură dejă 
anticipativ votul unui expert și de a-l presenti în- 

„formă de planui, proiecte, ete. Afară de casurile 
acestea, pazticularii nu 'pot fi obligaţi, a consultă în- 

„ȘiȘI experții sau a plăti spesele consultării lor din 
partea autorității administrative, lipsind o atare normă 
generală, încât autoritatea, dacă află de trebuință a. 
consultă un expert neoficial, trebue să 'plătească din 
fondurile proprii cheltuelele expertisei. a 

„Cercetările la faţa locului sânt parte obli- 
- gatorice, aşă în cas de calamități, epidemii, epizootii etc., 
parte lăsate în voia autorităţii disponente. Ele urmează 
pe cheltueala autorităţii şi se îndeplinesc sau de titularul 
autorităţii și auxiliarii lui, sau de organele executive, 
îndeosebr de gendarmii “rural, | |
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«Documentele în urmă sânt sau publice sau 
private. Publice sânt documentele liberate în formă 
originală de o autoritate publică în cadrul competenţei, 
ei şi îndeosebi rapoartele şi notele autorităților admini- 

strative; toate celelalte sânt private. Probă absolută 
până la proba contrarie fac între documentele publice 
numai actele stării civile, procesele verbale, dresate de 

gendarmi !) și de agenții financiari, însărcinați cu 

constatarea contravenţiunilor fiscale ?), mai departe în 
privinţa censului singur rolurile de contribuțiune, 

chitanțele şi avertismentele 3). De alta puterea proba- 
torie a celozlalte documente, precum și în genere -a 
depunerilor făcute de părțile interesate şi de martori, 
a voturilor experţilor și a factelor observate la fața 
locului sânt lăsate de tot în apreciarea autorităţii 
disponente, care judecă . după convingerea ei liberi, 
fără a fi legată de oareși-cari regule. 

Usul mijloacelor diferite de informaţiune este dictat 
“de regula generală, de a consideră din oficiti toate 
momentele cari privese interesele publice, și de a lăsă 
inițiativei părților interesate toate momentele ce privesc 

numai interesele lor particulare. Procedura administra- 

tivă se basează deci pe o combinație a maximei ofi- 
ciale cu principiul disposiţiei părților interesate. Maxima 

„oficială resultă din obligaţiunea supremă a administra- 
ției, de a realisă interesele publice, principiul disposiţiei 
părților din libertatea individuală, limitată numai prin 
interesele publice. 

V. După constatarea tuturor factelor relevante, - 
autoritatea administrativă consultă legile în privinţa 
dictatelor stabilite sau a limitelor trase de ele, își dă 

1) Art. 60 al legii din 1 Septemvre 1893. '2) Art. 192 al lezii din 

15 luni 1874. 2) Art. 63 al Const, ' 
a .
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seamă de utilitatea și de oportunitatea actului inten- 
ționat și dispune apoi. Disposiţia poate fi sau generală, 
sau specială. Prin disposiţiile generale, autorităţile 
administrative statuează o dir&etivă—pentru—actele şi 
omisiunile autorităţilor sau ale particularilor, Astfel de 
disposiții se numesc. regulamente sau ordonanţe. Prin: 
disposiţiile speciale, autorităţile administrative sau docu- 
mentează un fact oarecare, precum la actele stării civile, 
sau ordonă a face, prestâ, omite sau suferi ceva, sau acordă 

o autorisare, sau decid asupra existenței unui drept. 
Pentru forma, în care au-să urmeze disposiţiile 

autorităților administrative, nu există o regulă generală, 
Conform naturii lucrului și normelor positive, docu- 

S
i
a
 

mentările, în deosebi în oficiul stării civile 1), trebue - 
să se făcă în scris. Forma sorisuală este mai departe. 

e o expres prevădută pentru regulamentele ce au să fie 
obligatorice pentru întregul public, având ele spre 
scopul acesta lipsă icarea prin Monitorul oficial. opul acesta li de ublica ea prin lo itoru oial 
În seris trebue să urmeze și actele, prin cari se 
acordă 'o autorisare sau se decide asupra existenţei 
unui drept, deoarece au de scop legitimarea autorisa- 
tului sau a îndreptățitului şi cuprind deci în sine şi . 
o documentare. În urmă se fac în scris şi disposiţiile, 
prin cari se, ordonă sau se opresce cevă, când legea, 
precum la cererile adresate gendarmeriei, o dictează 
anume. De alta este lăsat în voia autorităţilor admi- 
nistrative, de a, alege forma potrivită şi de a dispune 
deci în scris, sau prin rost. , 

În our ce cas, disposiția are să urmeze în 'limba 
română, fiind aceasta singura limbă oficială în întregul 
teritoriu al României. ” 

1) Art, 10 și ii ai reg. din 3 Decemvre 1866, M. o. Nr. 265. 

'
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„Ce se atinge de cuprinsul disposiţiei, aceasta 
trebue să indice “totdeauna persoana, sau complexul de 
persoane la care este adresată și să, determine obiectul 
asupra căruia se dispune. Luându-se disposiţia în seris, 
se amintesce şi autoritatea disponentă şi data actului. 

Disposiţiile cari constitue o decisiune asupra existenței 
unui drept trebue să fie afară de aceea motivate, precum 
d. e. decisiunile asupra annulării coneluselor consiliilor 
comunale !), asupra scoaterii din listele electorale 2) ete. 
Întrucât decisiunile se basează pe propunerile părților 
interesate, neconcurend interese publice, cuprinsul lor 
“nu poate-trece peste petitul părților. 

Ca disposiţiile autorităților administrative să fie 
__lucrătoare, este. de nevoie, ca persoanele la cari se 

adresează ele, să fie însciințate de dinsele, deoarece 
ori ce act autoritativ există abiă în momentul în care 
ajunge la cunoscința adresatului. Condiţiunea aceasta 
se consideră însă dej de împlinită, dacă adresatul 
a fost pus în posiția de a ave cunosoinți de actul 
autoritativ, deşi în realitate nu a luat cunoscință. 
Astfel la, disposiţiile generale și la câtevâ disposiții 
speciale, precum la compunerea listelor electorale, 
pentru ca, ele să devie existente, este de ajuns publi- 
carea. lor; fiind aceasta perfectă, nime nu se poate 
scuză cu necunoscința lor. La, disposiţiile speciale, cari 
nu se publică, este de nevoie însciinţarea individuală; 
luându-se disposiția prin rost, însciințarea se face 'prin 
aud, are deci de premisă presența adresatului. Când 
ea urmează în scris, însciințarea, recere întimarea actului. 
O regulă, generală pentru intimirile actelor administra- 
tive nu există; în lipsa ei nu remâne, decât a aplieă 

1) Art. 39 al legii com. 2) Art. 39 al legii elect.
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analog normele procedurii civile, contorm cărora inti- +, îsi 
marea se efectuează numai în qile de lucru la mâna - 
adresatului sau în domiciliul seu 1), de domiciliu 

considerându-se la procedura relativă la constatarea 
contribuţiunilor directe inmobilul supus recensemân- 
tului. Dacă agentul administrativ nu află la domiciliul 
adresatului pe nime, el predă actul de intimare unui 

vecin, iar în lipsa unui vecin, el îl lipesce pe ușa sau 
pe poarta adresatului, încheind “despre aceasta un 

proces-verbal *). Intimările incumbă în comunele 
rurale primarilor, iar în cele urbane agenţilor poliţiei. 
Asupre intimărilor perfecte, aceştia iau dovedi de 
primire, decâte ori constatarea factului sau a dilei inti- 
mării este de lipsă. Despre intimarea prin. posti nu SI 
amintesc legile române. : -: 

 Disposiţiile intimate se pot reformă parte de autori- 
tatea: disponentă, parte de autoritățile supraordonate. - 
Fiecare autoritate administrativă are dreptul, de a 

retrage sau modifică disposiţiile proprie, afară de sin- 
gurul cas, când prin dispoşiţia autorităţii o parte a 
dobândit dejă un drept subiectiv. O abatere .de la 
regula, aceasta are loc în casul unei revisiuni: 
Revisiunea, se admite la, cererea unei părți interesate, 

“iar nu. din oficii, de însași “autoritate disponentă, i 

are de scop delăturarea completă a disposiţiei de mai 
înainte și înlocuirea ei prin o disposiție Tuată pe basa 

unei proceduri noue. În cas de revisiune, autoritatea 
disponentii hotăresce mai întâiti asupra, revisiunii, şi 

apâi, după ce o a admis, âncă odată asupra meritului 
afacerii. Admițându-se revisiunea, cu disposiția delă- ... 
turată înceață firesce și toate drepturile particulare, 

D'Art, 73 proc. civ, 2) Art, 74 proc. cir.
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constituite eventual de ea. Revisiunea încape însă numai 
sub condițiuni anumite. Lipsind o normă, specială în: 
privința aceasta, revisiunea, conform  disposiţiunilor 
art. 66 al legii pentru curtea de conturi, a căriia pro- 
cedură este analogă procedurii administrative, trebue 
considerată de admisibilă în cas. de „nova reperta“, 
când se produe momente noue sau se recunosc în urmă, 
erori, omisiuni, îndoite sau false serieri, Ori de termenii 
Și - restringerile: prevădute pentru revisiune în legea, 
citată se pot aplică analog și în procedura administrativă, 
remâne dubiu. . a i 

Modificarea, disposiţiilor luate de autorități subordo- 
nate urmează din partea autorităţilor supraordonate pe 
basa dreptului acestora, de a ordonă. Autorităţile 
administrative înferioare, nefiind investite cu indepen-. 
dența judecătorilor, ci direct supuse ordinelor autorită- 
ților superioare, voinţa lor ori când se poate substitui 
prin voința autorităţii supraordonate, fie din capul 
locului, prin instrucțiuni ce prescriu modul procedurii 
şi a disposiției în casuri concrete, fie în urmă, prin 
ingerențe asupra disposiţiei dejă luate. Ingerența re- 
spectivă poate av6 loc sau în forma suspendării, 
sau prin cassațiune, annulare sau reformă. | 

„Prin suspendare, autoritatea supraordonată 
"opresce autorității subordonate de a. îndeplini o' dispo- 
siție luată de dinsa. Ea lasă intactă existența materială 
a disposiţii Iuate, împiedică însă deocamdată realisarea 
ei. Astfel prefectul poate suspendă ordonanţele prima- 
rului, când îi par că contravin legilor şi regulamentelor 

le 1). O dare în fond, deși în formă de recur 
generale). U suspendare în fond, deși în formă de recurs, 
are loc, dacă consiliul judeţean a făcut încheiert ce 

  

1) Art. 70 al legii comunale,



| — 167 — 
vatămă interesele județului. Încheierile remân intacte 
deocamdată, până la decisiunea ministerului, nu se pot 
însă îndeplini 1). 

„: Cassaţiuna este un act al autorității administra- 
tive, prin -care se invaliditează o disposiţie ilegală, 
dară existentă, a autorității subordonate, se nimicesce 
deci voința exprimată de aceasta. Ea are de scop 
delăturarea unei lesiuni a dreptului obiectiv. Diferită de 
cassaţiune, numită în legile române adese și annulare, 
este annularea în sensul strict. Pe când cassațiunea 
tinde la nimicirea, unui act existent, deşi illegal, annu- 
larea se referă, la disposiţii, cari au numai aparență 

„de acte existente, în realitate însă nu există, de oarece 
legea le declară de nule. Nulitatea este sau absolută, 
și se numesce nulitate de drept, dacă actele respective 
nu pot produce efect nică întrun chip, sau relativă, 
dacă declararea ei este lăsată în diserețiunea părţilor. 
Astfel sânt nule de drept conform legii comunale 
deliberaţiunile consiliilor comunale, străine de căderile 
consiliilor sau luate afară de adunarea lor legală şi. 
deliberaţiunile contra legilor şi regulamentelor gene- 
rale ?), pe când participarea unui membru interesat 
de exemplu le fac numai ânnulabile 2). 

Reforma în urmă este o disposiţie a autorităţii 
administrative supraordonate, prin care se nimicesce în 
întregul cuprins sau numai în parte disposiţia autori- 
tății subordonate şi se înlocuesce totodată prin altă 
disposiţie diferență. Ea ave de premisă examinarea, 
întregii procedun a autorității administrative, atât ce 
„privesce formele, cât și. aplicarea. legii și constatarea 
şi apreciarea factelor, pe cară se întemeiază disposiţia 

„1) Art, 95 al legii judeţene. 2) Art. 37 al legii comunale, 3) Art, 231. c.
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autorității subordonate. Autoritatea, supraordonată însă 
nu este restrinsă, la factele constatate de 'autoritatea 
subordonată, ci poate apreciă şi toate factele noue, pro- 
duse în cursul procedurii, deoarece în procedura 
administrativă este permis a produce în fiecare fasă facte 
noue. Aflând autoritatea supraordonată' insuficiente 
factele luate de basă la disposiţia atacată, ea după voia ei, 
„poate sau cassâ disposiţia pentru defecte şi ordonă o 
procedură nouă, sau sanâ prin cercetări proprie defectele: 
constatării și statuâ în merit... e AER 

„ Îngerenţa, autorităţilor administrative supraordonate 
are loc sau din oficiii,; sau la cererea particularilor. 
Îngerenţa din oficiu urmează când S recer interesele 
publice, şi îndeosebi în cas de incompetență, de abus 
de putere, de violare a, legii sau călcare a formei. 

Limitată, este ingerenţa din oficii numai prin drep- 
turile particulare, deoarece controlul autorității supra- 
ordonate față de cea supusă nu poate alteri „jura 
quaesita“, âfară de casurile expres prevădute: de lege. 

VI. Particularii pot pune în mişcare autoritatea 
supraordonată parte prin re clamațiuni, parte prin 
recursuri, numite în legile române și apeluri. Sub. 
reclamațiune se înțelege un act nienit a. invocă 
ingerența autorității supraordonate spre scutul unor 
interese pretinse de violate. Legitimat a reclamă este ori 
cine care se crede violat în interesele sale. Un termen 
anumit pentru presentarea reclamaţiunilor nu există, 
precum nu există pentru denunciaţiuni Şi arătări cari 
au întoemai acceaşi natură, ca, și reclamațiunile, având 
singur de scop, a atrage atenţia autorității administra- 
tive asupra, unei afaceri. Drept aceea autoritatea, invo- 
cată nică nu judecă asupra reclamaţiunii, ci o ia numai 
de ansă, spre a cercetă starea lucrului, Neaflând nimic 

2
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incorect, ea declară de a nu av causă de a procede; 
constatând însă vre o neregularitate, ea, cu toate că 

„este la mijloc o reclamaţiune particulară, procede din 
oficiu, fiind supusă în casul acesta la tot aceleași 
restringeri, ca la ori ce altă procedură din oficiu, 

Din contra recursurile au de premisă un drept 
subiectiv violat. Legitimat a face recurs este deci 
numai particularul, al căruia drept acordat de lege 
se atinge de disposiţia atacată, Asupra recursului, 
autoritatea, supraordonată cercetează starea lucrului, 
și sau respinge recursul, sau, aflându-l motivat, îl aprobă și cassează sau reformează disposiţia atacată, 
fără să fe restrinsă în acţiunea ei prin drepturi 
acordate de disposiția cutare, deoarece acestea, find supusă disposiţia recursului Și lipsindu-i dect carac- 
terul- definitiv, nu sânt „Jura quaesita“. Procedura, în - „casuri de acestea este de tot analogă apelului jude- 
cătoresc. Recursul : deci firesce, în interesul stabili- sării referințelor, trebue să fie supus, - ca și apelul, unui termen preclusiv, Atari termene le prevede și dreptul administrativ, așă un termen de 10 qile pentru recursurile părților interesate și ale prefecţilor în contra decisiunilor consiliilor de igienă publică în afaceri de industrii: insalubre 4), un termen de 15 qile pentru recursurile în contra, decisiunilor prefecţilor şi ministeru- lui de interne relative la annulările deliberațiunilor consiliilor comunale 2) şi la refusul aprobării coneluselor amintite în art, 40 al legii acesteia 3), un termen de 3 septămâni la, recursurile numite reclamaţiuni în contra listelor electorale î) etc., iar în mai multe casuri legile, deşi admit recursul, nu presoriu pentru el nică un termen, 

  

- 1) Art. 144'al legii sanitare, 2) Art, 37 al legii comunale. 3) Art. 4 Le. ) Art. 4 al legii elect. 
" 

Dreptnl administrativ român. 
12



— 170 — 
așă la recursurile în contra. mâsurilor pentru salubri- 

tatea locuinţelor !), în contra decisiunilor consiliilor de 
revisie ?), în contra preţuirilor din partea comisiunilor 
amintite în art. 155 al legii veterinare, în contra ho- 
tărîrii expertului sau a. consiliului comunal, relative la 

evaluarea accisei 2), în contra statuării delegaţiunii per- 
manente asupra repartisării cheltuelelor comune în cas 

de concurență a mai multor comune rurale *). Întro mul- 

țime de casuri în urmă, legile române, deși este vorba, de 

interese evident particulare, precum de exerciţiul medi-. 
cinei, de pensiunile militare, de premiile agenţilor 

financiari, de despăgubirile în cas de epizootii ete., nu 
numai că nu prevăd nici un termen de recurs, ci nici 
nu amintesc măcar de el, în cât conform legilor în toate 

casurile acestea „respectivele drepturi particulare sânt 
lăsate de tot în scireaașanumitei proceduri graţioase 
a organelor locale, fără remediu legal în contra arbi- 

“triului acestora. Lipsa aceasta de scut pentru cele mai 
multe interese vitale, cari pătrund adânc în sfera 

libertăţii individuale, este uriul din defectele cele mai 

simțite în administrația română şi un isvor principal 
pentru nemulțiimirile continue. Spre a delătură răul, 
ar fi de lipsă, de a regulă materia, până act cu de- 
savirşire neglijată a procedurii administrative, îndeosebY 
ce se atinge de recusaţiune, de citaţiuni și intimări, de 
legitimarea personală şi de representare, de pertraetarea 
protocolară și schimbul scrisorilor, de ascultârea mar- 
torilor și a. experţilor, de cercarea actelor, de motivarea 
disposițiunilor, de puterea lucrului judecat, de remedii 
și de termenele remediilor, în urmă de efectul „suspensiv 
al vemediilor și de modalităţile execuţiunii. 

1) Art. 153 al legii sanitare. ?) Art. 34 al legii pentru recrutarea armatei. 

3) Art, 7 al legii pentru constatarea veniturilor comunale, 4) Art. 145 al 
legii comunale. . . - AR
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Justiţia administrativă. 

pi |. Diterită de procedura administrativă este justiţia administrativă, adică activitatea care are de scop a constată în casură conerete, întrucâţ. acțiunea admini- strativă a vătămat. drepturi particulare, Experiența adică a probat, că administrația, accentuând firesce pururea interesele publice, nu oferă garanţii. pentru respectarea drepturilor particulare, 'că controla parla- mentară și clausula generală a responsabilitații mini- - Șteriler nu: ajunge pentru scutul drepturilor acestora în detail, ȘI că respectul drepturilor particulare se poate realisă numai, supunând administraţia unui eon- trol legal, exercitat de organe judecătoresci, inde- pendente -de ierarchia, administrativă, Tendenţa, de a constitul un scut. eficace pentru drepturile particulare față” de puterea statului, a avut de efect în statele civilisate ale Europei constituirea unor curți admini- strative, chemate a exercită un fel de „Judieium finium regundorum“ între staţ și particular și a constată, întrucât acţiunea administrativă a 'vătemat dreptuuă particulare. Activitatea, respectivă este de tot analogă - activității Jurisdicţiunii ordinare şi constitue Justiţia - administrativă. . În România,. Justiţia “administrativă există aşișderea, însă numai pentru un cerc restrins de afaceri, şi fără organisare sistematică. Fa se exercită „parte de organe speciale, parte de curtea “de contusi, parte de judecătoriile ordinare. | | „IL. Ca organe speciale pentru Justiția adminiştra- „tivă funcţionează pentru constestațiunile vamale co mi- siunea de ex perți de pe lângă ministerul financelor, iar pe terenul birurilor directe comisiunile de
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apel ale recensemântului general, instituite 
prin “articolul 32 al legii din 29 Mai 1893. Comisiunea 
de experți decide la cererea făcută în scris de comer- 
ciantul ce se crede nedreptăţit prin qualificarea marfei 
sale la perceperea vamei. Ea nu are o procedură spe- 
cială, mici nu ascultă părţile, ci hotăresce pe basa 
unei monstre a marfei. Decisiunile ei au puterea lucru-: 
lui judecat pentru afacerile respective; ele sânt. obliga- 
torice atât pentru autoritate, cât și pentru particulari 1). 

Comisiunile de apel ale recensemântului 
general judecă asupra apelurilor presentate în contra, 
constatărilor comisiunilor comunale de -recensemânt. 

Apelurile respective trebue să se presente până la 
15 Noemvre a fiecărui an, deoarece. de: alta, se judecă 
tără chemarea interesenților. Ele se adresează: cassie- 
rului general, care până la deschiderea comisiunii 
fixează termenele de judecată și remite apoi apelurile 
presidentului comisiunii; după deschiderea, comisitunii, 
presidentul ei fixează termenele. Pentru apelurile făcute 

până la 1 Octomvre, termenele de înfăţişare nu pot 
fi mai scurte de 30 dile; după 1: Octomvre, termenele 
pot fi mai scurte ?), 

Asupra apelurilor presentate se remit pinţilor ape- 
“lante țidule cu însemnarea termenului fixat, iar pentru 
apelurile primite prin poştă sau făcute de fisc, contri- 
buabilii se chiamă prin mijlocirea autorităţilor admini- 
strative, Comisiunile de apel ale recensemântului ge- 
neral încep a, funcţionă la  Octomvre şi lucrează până 
la, finea, lui Decemvre î). Ele ţin ședințe publice în 
toate dilele de lucru %). Causele, se chiamă în ordinea 

înscrieii lor în registrul de termene. Părţile au drept 

1) Art, 89 al legii din 15 luni 1874. 2) Art, 33 al legii din 29 Mai- 
1893, M. o. Nr. 45. 3) Art. 34 l.c. *) Art, 35 Lc,
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a se întățişă în persoană sau prin procurator. Ele pot 
să-ȘI trimită întimpinările şi prin memorii scrise, -la cari 
se alătură actele potrivite a servi la judecarea, causelor 1). 

„ Presidentul deschide ședința chiamă causa şi dă 
pe rEnd cuvântul părților, ca să-si expună drepturile 2). 
Spre a. constată, factele relevante, comisiunea de apel 
are drept să facă veni ce descinderi Și cercetări locale; 
ea poate asemenea însăxcin, pe unul din membrii sei 
sau alt funcționar publie, a. face cercetări 3), După 
constatarea factelor, . comisiunea deliberează, ŞI-și dă 
decisiunea motivată. Membrul remas de osebităi părere 
motivează părerea, sa: în josul decisiunii majorităţii 4), - 
Decisiunile se notifică contribuabililor cari mau fost 
faţă la judecată, în extract, prin mijlocirea admini- 
stației 5). Ele sint definitive ȘI se pot atacâ numai 
cu recurs în cassațiune pentru exces de putere, necom- 
petență și violare de lege %). Recursul se declară la 
cassieria generală până la 10 Ianuar și se trimite până. 
în 3 dile împreună cu menioriile părților și dosarul 
causei prin ministerul financelor curții de cassație, a 
căriia secţie a, doua le judecă fără intervenţia părților ?). 
Dacă curtea de cassație aprobă apelul cu trimitere, 
causa se înapoiază aceleiași comisiuni “de apel spre 
a se judecâ din nou. Comisiunea este însă obligată, 
să se conformeze decisiunii curții de cassație în ceea 
ce privesce punctele supuse cassării. Decisiunile date. 

„în conformitate cu hotaririle curții de cassație nu mai 
sânt supuse recursului 8), Decisiunile . comisiunilor 
de apel se. aduc la îndeplinire de cătră serviciul de 
constatare, care întroduce în matricole toate modi-. . 
ficările prevădute de aceste decisiuni. 

  

1) Art, 361. c. 2) Art. 371.c. 9) Art39 Le, 3) Art, 38 |. e. 5) Art. 40.1]. c. 5) Art4t le. 1) Art. 431.c. 8) Art. 461. 

>
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Curtea de conturi, în însușia de corp judecă- 
torese, cercetează, judecă și statuează în prima şi 
ultima instanță asupra tuturor conturilor de venitună 
şi cheltuele -publice, asupra conturilor de materii, - a 
gestiunii corpurilor de trupă și serviciilor armatei, cât 
şi asupra delapidărilor constatate, iar într'a doua și 
ultimă instanță asupra apelurilor adresate ei de primarii, 
consilierii şi perceptorii comunalt în contra încheierilor 
autorităţilor însărcinate cu verificarea conturilor, de 
perceptorii fiscali, judecaţi în prima instanţă de cassierii 
generali, de epitropiile bisericesci din comunele urbane, 
reședințe de judeţe, în contra încheierilor consiliilor 
comunale, și de contabilii și perceptorii diferitelor 
administrațiuni în contra încheierilor sau decisiunilor” 

„ administraţiunilor respective î). Justiţiabili . de curtea 
de conturi sânt toți contabilii mânuitori de bani publici, 
de valori şi de materii brute sau confecționate și de 

„eonsumaţie, mai departe toți econonii de internate, de 
spitale și în decomun de aşedămintele întreținute de : 
stat, judeţe sau comune, toți funcţionarii administrativi 
ce nu au justificat sumele de bani avansate lor pentru 
îndeplinirea unui serviciă, în urmă, însă numai în ce 
privesce întărdiarea în depunerea conturilor şi nere- 
gularitățile constate, . directorul” constabilității generale 
a 'statului, șefii contabilităților diferitelor ministere, 
precum şi toți contabilii administraţiilor speciale 2), 
Toţi contabili puși sub jurisdiețiunea curții de 
conturi siint obligați, să depuie la greta curţii cel 
tărdiu tei: lunt după finea anului financiar sau 
încetarea din funcţie contul gestiunilor.  Omiţând 
ei obligaţiunea aceasta, ei se chiamă înaintea curții, | 

  

1) Art. 24 și 25 ai legii din 20 Ianuar 1895, M. 0, Nr. 238, 
2) Art. 97 Lc.



care sau prelungesce termenul sau îi condamnă la o 
amendă î), ” | 

Conturile depuse se verifică mai ântâiui de refe- 
rendarii curţii. Aceştia redactează asupra fiecărui cont 
un raport motivat, pronunțându-se asupra încărcărilor 
și a scădemintelor, cart după părerea lor presenţă dife- 
ritele articole, asupra, conforuităţii  primirilor cu nor- 
mele respective şi a cheltuelelor cu creditele deschise, 
în urmă asupra validității actelor justificative 2). Presi- 
dentul secțiunii primesee raportul xeferendaiului şi-l 
încredințează unuia din consilieri, care esște ținut, să 
verifice, dacă referendarul a făcut singur lucrarea, şi 
defeetuositaţile constatate de el sfint fondate, și să | 

" examineze singur actele relative la câtevă articole, spre 
a se asigură, că referendarul a lucrat cu îngrijire î). 
Actul astfel lucrat se aduce la şedinţă. - a 

„ Ședinţele se ţin în absența contabililor, afară de. 
casul, că presența acestora coste: necesară din causa unei 
lămuriri, şi se inaugurează cu' presentarea raporturilor 
făcute de referendari şi revădute de consilieri. Refe- 
rentul îşi dă avisul seu consultativ, consilierul raportor 
desvoltă opinia sa motivată, și parchetul expune con- 
clusiunile sale. Apoi se ia votul fiecărui consilier 

„după rendul -numirii, începând de la cel mai nou 
numit, şi în urmă se încheie un proces verbal, iscălit 
de toți membrii, după care presidentul pronunță, con- 
clusul î. Conclusul se  numesce decisiune, când 

“este vorba de examinarea gestiunii unui contabil 
mânuitor de bani, şi declaraţiune, când se verifică 
contul unei administrații... Aflând gestiunea în regulă, 
curtea achită pe contabil, pronunță descărearea lui 

1) Art. 29—3i1.c, 2) Art. 481.c. 3) Art, 52lc, 4) Art, 551, e.
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definitivă, şi, dacă el a încetat dejă din funcție, ordonă - 
restituirea cauțiunii. Dacă află însă, că, dătoresce vre 
o sumă, ea îl condamnă a plăti dătoria constatată până 
cel tărdiu în trei luni 1). Constatând un defect în con- 
turile administrative, curtea, declară, ori de este 
vinovat contabili, în care cas ea denunță faptul gu- 
vernului, sau oră de defectul privesce pe ordonator, în . 
care cas ea stabilesee călcările de legă și le notifică 
ininistevului” respectiv, iar relativ la miniştri şi secre- 
tarii generali ministrului financelor, care trebue: să 
supună deelarațiunea adunării deputaţilor ?). 
„Pe basa, decisiunilor date asupra conturilor indi- 

viduale ale cassierilor, curtea, prin declarațiuni speciale, * 
constată, concordanța decisiunilor sale cu resultatele 

„cuprinse în resumatele: generale, primite de la direc- 
țiunea contabilităţii generale a, statului și de la diferitele 
administrații. Adunând apoi toate declarațiunile speciale 
de conformitate, date de curte, precum asemene, și 
toate actele justificative, ea asupra referatului consilie- 
rului-raportor şi după ascultarea, parchetului confirmă 
acordul decisiunilor sale, date asupra conturilor indi- 
viduale, cu operaţiunile corespundetoare, cuprinse în 
contul general al administrațiunii financelor și în con- 
turile speciale ale fiecărui ministru în parte, pronun- 
țând anual doue declaraţiuni generale de conformitate, 
Și anume una asupra contului de gestiune al admini- 
strației financelor și cealaltă asupra, contului de exer- 
cițiu, şi înăintând declaraţiunile acestea ministrului | 
financelor, ca să le publice în Monitorul oficial și să . 
le comunice adunării deputaţilor, Declaraţiunilor li se 
alătură și un memoriu, care cuprinde observările curţii 

  

x 1) Art, 57 1. e. 2) Art, GIG4 Lc.
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asupra conturilor ministeriale, cât şi vederile curții 
pentru reformele: şi îmbunătățirile ce ea crede de 
trebuință a. se întroduce -în diferitele părți ale conta- 
bilității publice 1).- Declaraţiunile și deecisiunile curții 
se redactează de referendarul-raportor, se semnează de 
el şi de consilierii-votanți şi se remit apoi grefierului 
care grijesce de copiarea. şi expedarea, lor ?). | 

Atât decisiunile, cât şi deelarațiunile curţii de 
conturi sint supuse revisuirii și recursului în cassaţie ; 
numai decisiunile date asupra apelurilor. nu 'se pot 

„atacă, decât prin .recurs în cassație. Revisuirea, se în- 
deplinesce de însași curte de conturi.: Ea se admite 
de curte sau din oficii, sau la propunerea procurorului 
pentru eroii, omisiuni sau false înscrieri, cunoscute în 
urmă, sau după cererea contabilului, făcută până în 
șase luni și basată pe. acte justificative, pe cară curtea 

“nu le-a avut în „vedere la pronunțarea ' decisiunii. 
Cererea de revisiune se poate face numai odată din 
partea contabilului interesat. Curtea, admițându-o, pro- 
nunță o decisiune nouă în fond. | 

Recursul în cassație. se face în termen de trei luni 
la curtea de cassaţie și justiție pentru violarea legii sau 
călcarea formei și nu- are efect suspensiv 5), . 

Judecătoriile ordinare în urmă intervin 
numai în unele afaceri speciale, anume prevădute de 
lege. Astfel legea electorală, și legea asupra camerilor 
de comerciui şi industrie prevăd în articolii 45 şi 9, în. 
contra decisiunilor consiliilor comunale, relative la 
înscrierile și omisiunile în listele electorale, un apel la 
“tribunalul de județ. Apelul în afaceri electorale gene- 
vale trebue presentat în 5 dile, cela în afacery electorale 

  

1) Art. 75—80 1. ce. 2) Art, 56_L. c. 3) Art, 65—74 |,
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ale camerilor de comerciii în 15 dile de la publicarea 
listelor rectificate sau alcătuite înainte. Decisiunea 
tribunalului în afaceri de ale camerilor. de comereiă 
este definitivă, iar în cele electorale generale este su- 
pusă unui apel la curtea de cassaţie, care se presentă 
în termen de dece dile după pronunțarea hotăririi 
tribunalului. Curtea de cassație hotăresce, fără a pute 
retrimite causa în nouă judecată 1). În afacerile elec- 
torale generale, tribunalul decide și în cas de refus al 
cărții de alegător; hotărirea sa, ținând conform art. 61 
locul de cartă, este evident inapelabilă. 'Tribunalele,: 
precum s'a amintit mai sus, intervin așișderea şi în 
cause de expropriațiune din consideriri de. utilitate” 
publică, pronunţându-o, după ce utilitatea publică s'a 

„constatat şi declarat sau de corpurile legiuitoare sau 
de organele administrative, şi sau îndicat totodată pro- 
prietățile ce au să se exproprieze. Hotăririle tribuna- 
telor în cause de expropriațiune stint libere de oposițiune 
şi apel şi supuse numai până în opt dile de la intimare 
recursului în cassație din motiv de incompetență, exces 
de putere şi viţiuri de formă ?). În cas de contra- 
venţiuni în contra legii monopolului tutunurilor, contra- 

"venientul poate apelâ faţă de decisiunea condemnatvare 
a. direcțiunii regiei monopolului acestuia în termen de 
douedeci de dile la tribunalul locului unde s'a constatat 
contravenţia. În. contra hotăririi tribunalului încape 
“numai recursul în cassațiune, care are să se presente 
curții de cassație în termen de trei luni ?), “Totaşă şi 
la condemnările civile în afaceri de vamă și de aceisă, 
părțile condemnate pot apelă în contra decisiunilor 
aprobative ale administrației vamale superioare și ale 

  

1) Art. 40 al legii din 24 Ianuar 1861. 2) Art. 13 și 21 ai legii din 
20 Octomrre 1864, M, o.:Nr. 934. 3) Art. SS și 90 1. e.
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consiliului comunal până în cinci dile de la intimarea 
decisiunii înainte la tribunalul * de prima instanță, 
respective în comunele rurale la judecătorul 'de pace, 

"ale cărora sentențe nu se pot; atacă, decât prin recurs 
în cassaținne, făcut în termen de o lună de la pronun- 
țarea, lor 1). N | 

În contra măsurilor de urmărire ale consiliilor 
comunale şi cassierilor generali în afaceri de contribu- 
țiuni şi în contra condenmnărilor pronunțate de direc- 
țiunea generală în afaceri telegrafo-postale, interesați 
pot apelâ în termen de dece dile de la. notificare la 
tribunalul districtului, care judecă în ultima instanță, 
de urgență, fără drept de oposiție şi prin derogare la 
art. 151 din procedura civilă?) 'Tribunalele mai 
judică asupra reclamaţiunilor de stare civilă în contra. 
hotăririlor consiliurilor de revisitine în afaceri de reeru- 

„tare %) și asupra apelurilor în contra refusului autori- 
sării de comerciă ambulant 4. Reclamaţiunile și ape- 
lurile aceste nu sânt legate de un termen fix, ŞI 
tribunalele statuează de urgență, fără apel.: Preserisă 
este intervenția tribunalelor şi la destituirea, mijlocitorul 

„de schimb, -având ele a statua prin hotărire asupra 
părerii de destituire a comitetului bursei 5). Hotărirea 
respectivă este definitivă, servind: ea de basă pentru 
intervenţia ministerului de comereiti spre pronunțarea . 
destituirii, 3 - 

Cu drept de apel -intervin judecătoriile comunale - 
la reclamaţiunile făcute în contra. estimărilor primarilor 

  

1) Art,.90 şi 91 ai legii din 15 Iuniu 1874, M.-o0. Nr. 130 și art, Sal legii din 20 'ebruar 1887, M. o, Xr. 956. 2)” Art, 20 al legii din 24 Marte 1877, AL. o. Nr. 1245, și art, 113 al legii din 19 Iuliu 1892, M. o. Nr. 87. 3) Art. 41 al legii din 5 Marte 1876, M.o. Nr. 5i, 1) Art, 10 al leşii din 17 Marte 1884, M. o. Nr. 275, 5) Art. 16 al legii din 4 'Iuli 1881, Mo. Nr. 75,
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în materii de toemele agricole 1) judeciitării de pace la 
reclamaţiunile făcută în termen de o lună în contra 
hotitririlor consiliilor comunale pentru prestările căilor 
de comunicaţiune ?) și mai departe tribunalele, judecând 
asupra restituirilor taxelor de înregistrare 3). Hotărtrea, 
asupra contestaţiunilor ăcute de administraţia timbre- 
lor faţă de evaluările moștenitorilor este însă definitivă 2, 

| Reserv ată curților de apel ste jurisdicțiunea în 
ce privesce apelurile în contra decisiunilor comisiei 
pentru regularea: drepturilor de pensie ale funcționarilor 
civili 5), annularea înscrierii ilegale în tabloul advo- 
caților 6), oposiţiile în: contra cererii de schimbare a 
numelui patronimie ?),' şi exercițiul acţiunii disciplinare 

i în contra, unui magistrat inamovibil de la prima în- 
= stanţă. Apelurile în casul dintâi trebue să se pre- 

+. “sente în termen de o'lună. În contra hotăririi încape 
recursul în cassație așișdereu în termen de o lună. 
Termenul pentru acţiunile de annulare a, înserierilor 
nu este fix, iar hotărirea se poate atacă prin recurs în 

„cassație până în trei luny. Oposiţiile în contra schim- 
birii numelui trebue să fie presentate până în treidecă 
de dile după publicarea edictului al șaselea, iar deci- 
siunea este inatacabilă 5), 

Curtea de cassaţie în urmă hotiresee asupra recur- 
surilor de cassaţie, admise în ceasurile amintite, mai 
„departe asupra atacurilor făcute: din inițiativa ministe- 
rului publie pentru rea interpretare a legii %) și asupra 
acțiunilor disciplinare, îndreptate în contra, consilierilor 

  

1). Art. 31 al legii din-30 Marte 1868, M. o. Nr. 75. 2) Art. 27 al 
legii din 28 Mai 1293, 31. o. Nr. 44. 3) Art, 46 al legii din 31 Iuli SL 
M. 0. Nr, 97 1) Art. 491. c. 5) Art. 90 al legii din 10 Mai 1890, 
Nr. 30. 6) Art. 3 al legii din 8 Luni 1884, M. o. Nr. ăi. 7) Art, 0 zi 
legii din 18 Marte 1895, M. o. Nr. 277. 8) Art. 418al legii din 1 Sep- 
temvre 1890, M. o. Nr. 193. 2) art 13 al legii din 24 Ianuar 1861.
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proprii, unui magistrat inamovibil al. unei curți de 
apel, unui “tribunal întreg sau unei secţii de tribunal. 

Justiţia administrativă așadară, pe cât -este de 
restrinsă în materie, pe atât de bogată apare ca în 

_ forme, încât este aproape imposibil cetățeanului, de a 
țin€ în' evidență multele ei înstanțe şi diferiții ei: ter- 
meni. Starea actuală nu satisface deci de fel, cu atât 
mai vîrtos, că intervenţia tribunalelor nu corespunde 

„scopului, deoarece se mărginesce la jurisdicție, pe când 
justiția administrativă are .să,. considere Și scopul, și 
că cu tot belșugul de forme, partea Gea mai mare a 
afacerilor administrative este âncă lipsită de beneficiul 
Justiției administrative, fiind lăsată în” scirea proce- 
durii grațioase a autorităților. Scutul legitim al liber- 

- tății individuale recere numai decât crearea unei 
_ instanţe generale pentru justiția administrativă în toate 

individuale Î). | | 

$ 24. 
Execuțiunea administrativă. 

I. Sub execuțiune se înțelege activitatea, autorită- 
ților ce are de scop realisarea voinței autoritative ŞI 
stabilirea conformităţii între. cuprinsul voinței și reali- 

„tate. Voința, ce se realisează prin execuţiune trebue să 
fie pururea voinţă autoritativă, nu particulară; ca 

“atare ca poate, fi însă 'sau voința legislatorului sau 
voinţa unei autorități. Pentru execuțiune, momentul 
silei nu este indispensabil; el are loc numai, unde 
voinței autoritative i se opune voința particulară. Spre 

  

1) Vedi în privința aceasta Onciul, reforma administrației, în Ne, 9. 
al Convorbirilor literare din anul 1599. 

/ casurile, în cart acțiunea administrativă atinge dreptunt' /
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a birui voința particulară opusă, autoritatea are lipsă- 
de oare-cari mijloace de putere. Mijloacele acestea stint 
parte psichice, parte fisice. 

II. În mod psichic se combate resistența prin 
pedepse. Acestea pot fi expiatoare sau . executive. 
Pedepsele expiatoare, cari se dictează abiâ, după ce . 
a devenit existent factul neascultării, combat numai 
indirect -neascultarea,, prin - mijlocul teroarii ). * În 
momentul dictării, pedeapsa nu mai are scopul, de 
a împiedică neascultarea, ci singur numai de a expiă 
răul comis. 

În legislaţiunea română, pedepsele acestea întră 
în cadrul dreptului penal, deoarece și contravențiunile 
poliţienesci şi financiare se urmăresc de judecătoriile 
ordinare, încât nu există o „procedură administrativă 
penală. | 

„Pedepsele executive din contră combat direct 
„ measeultarea, ele 'se amenință sau se dictează numai 

cu scopul expres, de a înduplecă pe particular, a 
corespunde . unei obligaţiuni concrete, positive sau 
negative 2). Îndată ce particularul a corespuns obliga- 
țiunii sale, pedeapsa, executivă nu se mai poate dietă, 

-deși dreptul de a o dietă ar fi devenit existent în 
intervalul între nascerea, obligaţiunii şi împlinirea ei. 
Pe de altă parte, pedeapsa executivă se poate repeţi 
şi mări pentru acelaşi fact de neascultare, până ce 
scopul urmărit se realisează. “În ori ce cas ea are 
de primisă o autorisare legală. O atare autorisare dă 
de exemplu art. 30 al legii din 29 Ianuar 1895 curţii 
de conturi pentru a astringe pe contabili justițiabilr 
să-și trimită conturile lor. IE 

  

1) Rosin, Das Polizeiverorânungsrecht in PreuBen, p. 67. 2) Tezner 
6.405. - E
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III. Mijloace fisice de. execuţiune stint 
torţa brachială față de persoane şi de obiecte 
şi sequestrarea averii. Forţa brachială 
față de persoane, care poate să se desvolte până 
la nimicirea lor, se întrebuințează în cas de resistenţii 

cu putere în contra ordinelor autorităţilor. Forma ei 
extremă este intervenția puterii armate. Aceasta se poate 
pune în mişcare de toate autorităţile administrative în 
cas de rebeliune, sedițiune, atrupamente tumultuoase 
sau alte evenemente neprevădute cari ameninţă ordinea: 
publică sau siguranța persoanelor şi a proprietăţilor ?). 
Îngerența organelor administrative în ceasuri de aceste 
se mărginesce la requisiţia puterii armate și la primirea 
raportului arătător despre cele sevîrşite. în operațiunile 
militare ele nu au drept să se amestece, ci comandanții 
forţei publice sânt -singuri responsabili de inăsurile 
necesare ?). Întrebuințării armei au să-i „preceadă, însă 
somările legale. Acestea nu au loc, când gendarmii 
apelează la armă în cas de legitimă apărare. 

Un mijloc coereitiv, analog intervenției puterii. 
armate, este declararea stării de asediu. Ea urmează. 
din partea Regelui în cas de pericol iminent pentru 
ordinea și siguranța publică şi se poate extinde asupra 
unui sau mai multor districte). Declararea stării de 

asediu este împreunată cu trecerea tuturor puterilor 
relative la manţinerea ordinii şi la.poliţie de la autori- 

tățile civile la, cele militare *). 
Autorităţile militare au dreptul, de a face perehi- 

siții ori când şi ori unde cere trebuința, de a depărtă 

pe certaţii în judecată și pe individii cari nu au. 

1) Art. 17 și 33 ai legii din 1 Noemvre 1892 şi art. 80 al legii comu- 

male, 2) Art. Sal regul. din 29 Septembre 1893, M. o. Nr. 135. 9) Art 

şi 2 ai legii din 10 Decemvre „1894, M. o, Nr. 276. 5) Art. 4 le,
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domiciliul lor în locurile supuse. stării de asediu, de 
a ordonă depunerea armelor și munițiunilor şi de 
a procede la căutarea ȘI ridicarea lor, în urmă de a 
opri publicaţiile şi adunările pe. cari ea le crede de 
natură a escită sau a întreține desordinea, 1). - Cerce- 
tarea crimelor și delictelor în contra siguranței statului, 
în contra constituţiei și a ordinii publice se poate în- 
credința tribunalelor militare 2), Fiind liniscea restabilită, 
starea de asediu se ridică iarăşi prin decret Regal 5). 

' Forţa brachială față de obiecte are loc în casuri 
de calamități, de exemplu de incendii, prin libera 
disposiţie asupra apei particulare, sau de epizootii, prin 
închiderea grajdiurilor ete., mai departe în mod pre- 
ventiv la confiscările din causa unor infracțiuni 
vamale. De alta execuțiunea, în toate afacerile ce se 
reduc în "ultima linie la o prestațiune economică se 
realisează prin sequestrarea averii, 

„ Realisării prin sequestrarea administrativă îi 
sânt supuse toate contribuțiunile directe şiindirecte, 
veniturile domeniale, taxele de timbre și înregistrare, 
amendile și îndecomun. toate veniturile statului, jude- 
țelor, comunelor și stabilimentelor publice. Execu- 
țiunea se îndreaptă în contra, ditornicilor cart nu regu. 
lează, obligațiunile lor în termenele fixate de lege sau 
de contracte), și poate ave de obiect numai averea 
mobiliară *), inmobiliile executându-se pe calea jude- 
cătoriei 6), Execuţiunea administrativă cuprinde trei 

„grade, și anume somațiunea, segquestrul Și 
vândarea ?). 

Somațiunea urmează la termenele de scadență 
şi constă din provocarea, de a regulă până în terme- 

nt. 6.l.c. 2) Art. 5. c. 3) Art, 8lL.e. î) Art, 1 al legii din 24 Marte 1877. 5) Art, 3]. c. 6) Art. 14 Lc, 1) Art. 101, e. 
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nul legal dătoria restantă sub amenințarea urmăririi 
“ulterioare. Somaţiunea se predă sau persoanei, sau la . 
domiciliu, sub luare de: dovadă. Dacă la expirarea 
“termenului amintit, debitorul sau contribuabilul n'a 

„plătit dătoria, agentul de urmărire procede la punerea 
peceților și sequestrarea, obiectelor dătornicului până 
la concurența cu suma, dătorită 1), a 

Nu se pot; sequestră paturile, așternutul și îmbră- 
cămintea necesară a dătornicului și a familiei sale, 
doi” trăgători de muncă, o vacă cu lapte sau patru 
capre sau șase” oi sau doi rîmători, după alegerea debi- 
torului, dimpreună cu nutrețul trebuincios pe doue 
luni, precum asemenea semințele trebuincioase pentru 
arătura, sa, carul, plugul şi alte asemene: obiecte de 

„transport și de muncă, cărţile, trebuincioase membrilor | 
profesiunilor” libere până la concurența de 200 lei, 
mașinile, uneltele și acaratele trebuincioase la, exercițiul 
'sciințelor, artelor şi industriilor până la, concurența de . 
șase sau trei sute de lei, stupii cu miere, gândacii cu 
-mătasă și frundele de dud, în urmă echipamentele 
militare. Lefile împiegaţilor publici şi pensiunile de 
retragere, plătite” din bani publici, se pot sequestră, - 
numai pe jumătate 2). | - 

„ Asupra obiectelor sequestrate, agentul de urmă- 
rire dresează un inventar în formă, de proces verbal, 
amintind în el şi obiectele exceptate de “sequestru. 
Procesul verbal se subserie de agentul de urmărire, 
de persoana urmărită şi de ceilalți asistenți, iar o 
copie de pe el se lasă persoanei urmărite, Aşișderea 
remân la persoana urmărită, însă “în deosebi, obiectele 
sequestrate și inventarisate, . 

  

Art 1. 2) Art. 9l.c, 
Dreptul administrativ român, i . 13
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Vânqarea, lor se face după 15 dile' de la data pro- 
„cesului verbal de înființarea, sequestrului şi în temeiul 
unei autorisări date în 94 oare de consiliul comunal 
și în lipsa lui de primarul respectiv, iar pentru veni- 
turile statului de cassierul general 1). 

Spre scopul vânqării, procesul verbal de se- 
questrare, odată încheiat, se publică inmediat în 
cuprinsul localității sau plasei unde are să se facă 
licitaţia, indicându-se diua, oara, şi, obiectele de vân- 
dare*). La termenul hotărit. pentru vEndare, agentul 
de urmărire merge la locul unde se află obiectele 
împreună cu un consilier în comunele rurale Şi cu 
agentul polițienesc în comunele urbane, desface. pece- 
țile puse pe obiectele sequestrate și procede îndată la 
vândarea lor, treptat până la acoperirea dătoriei, 
liberând prisosul obiectelor sequestrate proprietarului 
sau îngrijitorului. Vendarea șe efectuează prin licita- 
țiune publică, şi obiectele se adjudecă asupra aceluia,” 
care la a treia strigare oferă prețul cel mai avantajos. 
Nime nu poate concură, fără a depune mai Ântâiu 
o garanție de cinci la sută din valoarea presumată 
a averii scoase la vândare, | 

Agentul de urmărire subscrie actul de licitaţiune 
chiar în fața locului, constată toți banii produşi din 
vendarea obiectelor sequestrate şi popresce . sumele 
dătorite fiscului, județului, comunei şi altor casse 
publice î). Persoanele acestea au un privilegiu înaintea 
ori cării dătorii particulare. În cas de concurență 
între stat, judeţ și comună, statul are primul rang, 
județul al doile și comuna al treile$). Asupra banilor 
popriți, agentul de urmărire liberează quitanțe din 

  

„DAT di Le, 2) Art, 121.6. 3) Art. (31.c. i) art. Se,



— 187 — 

registrul cu matcă în mâna datorului împreună cu 
prisosul banilor, Debitorul subscrie actul. de licitaţie, 
constatând resultatul operaţiunii și primirea banilor 
ce -prisosese. | 

Opunându-se debitorul, agentul ia doi martori 
dintre persoanele asistente, constată opunerea în josul 
actului și depune quitanţa în archiva primăriei, iar 
restul banilor la cassierul general al judeţului pe seama, 
cassei de depuneri și consemnațiuni, unde stau până 
ce-i' pretinde cel în drept!), | 

Contestaţiunile celor interesați contra măsurilor 
„de urmărire se adresează în termen de qece dile de Ja 
data primirii somațiunii la consiliul comunal,,; respective 
la cassierul general, însoțindu-se de recepisa de 

"depunere a sumei pentru care se face urmărirea, 
Apelul în contra regulării autorităţilor acestora, se 
îndreaptă, până în dece dile de la notificare la tribuna- 
lul districtului care judecă în ultima instanță ?), 

    

1) Art, 44 1, €..2) Art. 201.e, | 
13%
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Sa tipărit la Carol Gorischek in Viena. 
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