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izerimea atu) rraertrei oluloase 

Dedic această carte, fiind-că ca 
este lumina și civilisațiunea vii- 
"toare a țării noastre, 

ATHANASIAD,



CĂTRE CITITORI: 

Depunend această carte la disposiția cititorilor, recunosc mo- 

destia sa. Fii nam făcut altceva decât am adunat un material 

Zentru alții cari vor voi să complectese și să îmbogălească 

această carte. | 

Cel-ce vor citi-o şi vor voi a dice o vorbă asupra acestei lu- 

crări, îi rog să fie drepţi în judecata lor, bine-voind a se des- 

brăca de orlce considerații carl ar trece peste sentimentul 

dreptălel. 

Jurnalele cotidiane, notite din şcoală ale copilăriei mele, 

Precum şi cercetarea diferiților autori streini, declar că sunt 

îsvoarele cari vaii servit a da da lumină această carte. 

ATHANASIAD.
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„Tin libertâ n'a jomais aids a 
fonder d'tdifice politique durable. 
elle la courroner quanu le temps 
Pa consolide, 

Nipolcon II. 

PREFAȚA 
  

Causele carl aii provocat pe Români la adoptarea legei 
„ Constituţionale. 

Omul se naşte cu sentimentul libertății, adică de sine stă- 
tător. - IE | 

Această libertate a omului, dilnic cu crescânda sa viață, se 
desvoltă şi dobândește mai mult dreptul la neimpiedecarea | 

„exerciţiului ei, dând individualităţii ce o exercită toate foloasele 
„produse de ea, Ă . PE 

- Şi aceia cari s'ar încerca să răpească această libertate şi în- 
dependinţă a omului, sunt judecaţi de civilisațiune ca « Ziraui 
Și Zemerari> | - e | . ... Dacă omenirea întreagă se bucură, fără nici o împiedecare, 
de atâtea bunătăţi, fruct al progresului, aceasta este graţie 

- numai liberei activității a omului sub. toate privirile. , 
Căci această liberă activitate ne dete proprietatea, care nu 

este alt-ceva de cât resultatul muncei omului. . SR 
Ne dete dreptul d'a ne întruni şi a ne consfătui asupra di- 

feritelor interese comune tutulor; sfaturi din cari proprieta- 
tea câștigă. a , Ie | 
„Ne dete libertatea religioasă, care ne întăreşte credința în 

esercitarea acestei libertăţi, şi a îmulțirei productivităței noastre. 
Ne dete libertatea presei cu ajutorul căreia ne manifestăm 

„cugetările noastre—Ast-fe] mergând înainte cu activitatea so- 
cială, libertatea omului se întemeiază și se desvoaltă. mat mult
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sub scutul solidarităţii colectivității sociale, împotrivindu-se dis- 

trugătorilor libertății. 
Și dacă circumstanțe ne-prevădute, ne-calculate ar provoca 

reducerea ori pierderea libertăţii, un atare fapt nu poate fi de 

cât trecător, pentru motivul că natura omului fiind liberă ea 

necontenit *] împinge către revendicare. 

Şi aceea ce se petrece cu individualitatea, este acelaşi lucru 

cu societatea, cu naţiunile din care se compun societăţile. 

Aceste reguli naturale aplicate la noi Românii, ca naţiune, 

ca corp politic, de la origina statului nostru a avut o orga- 

nisare politică, independentă, şi de sine stătătoare. 

Nu recunoștea nici o autoritate, de cât pe a Suveranităţel 

sale proprie, ne administrându-se de cât prin legile sale 

propril. | 
Tratatele vechilor Domni Români încheiate cu Turcii, do- 

vedesc aceasta. 
Statele libere şi independente tot-d'a-una ai administraţia 

şi legile lor proprii. 
Cât despre legi, iată ce citim în cartea mult regretatului M. 

Cogălniceanu, «Istoria Daciei», tipărită în limba francesă la 
Berlin 1). : 

«Legile, dice învățatul istoric, nu erai coduri scrise. Obice- 
iurile pământului și ordonanțele Domnilor, aveai puterea 
de lege. . 

<Monarchia Românească nu fu întemeiată ca cele-l'alte sta- 
turi de către şefii barbari, cari venea din ţările barbare şi 
cari de o cam dată nu cunoșşteaii alte legi de cât pe acelea 
da se aședa pe locurile cucerite cu forța armată, şi a se apăra 
în contra inamicilor. Principatul Valachiei fu întemeiat de un 
Domn şi oameni civilisaţi, cari veneaii dintro ţară unde civi- 
lisaţia” era Cunoscută. Acest întemeetor al Principatului, aşedă 
Cl ani ție regulată așa în cât în acest Principat tot. sis- 

c guvernământ durabil și civilisat fu statornicit d'un 
Bile om; pe când în alte țări precum este Francia, deose- 

itele ramuri ale administraţiei 
fructul mai multor secol | , ale finanţelor, armelor, etc. fură 

«Dreptul scris, dreptul positiv, ce a d it aci | | > , omnit aci, a fost tot-— 
da-una SA repet al lor naţional; « Dreptul Roman» legile cu -a cetatea eternă, regina i . ternă când 't-a îmfipt la Dunărea cerășilor,, Roma Sempi 

  

1) Se i sa aa ed Cap. «Despre viaţa publică, religioasă şi privată a Munte- XV 1>, p. 240, Aceleaşi lucruri se petreceaii și pentru Moldova.
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Istoria dară întreagă a Românilor, resbelele lor, sunt mar- 
tore a independenţii și libertăţii lor. 

Soarta însă care dispune de bine ca şi de răi, făcu mai 
în urmă pe Români să îndure un șir de ani îndelungaţi, pier- 
derea exerciţiului libertăţii lor; îndurând jugul str&inului, şi. de 
aci naşterea luptei pentru revendicare care nu se realisa în- 
trun mod complect şi desăvârşit de cât la 1877. 

Fără însă, să intrăm în aprofundimea istorică, vom lua 
numai epoca din urmă, care să poate numi adevărata epocă 
a căderel naționale şi care făcu mai mult pe Români a se 
gândi să'şi aproprie o lege mat dulce şi mai. umanitară, este 
epoca numită a Fanarioţilor! . 

Aşea aii fost timpi în cari Românii nu aveati nici Domnil lor, 
adică pămenteni; sai de eraii pământeni, le ereaii impuși de 
străini, și nici legi făcute de ef, ci făcute de străini s. e. Re- 
gulamentul Organic. 

Saii aveai Domni pământeni, dar legile lor erati făcute de 
străini. s. e. Domnia lui Bibescu şi Știrbei cu Regulamentul 
Organic de la St-Petersburg|... 

In toate cadurile în această din urmă epocă începută cu Fana- 
rioții Românismul era înlăturat, de la esercitarea Suveranităței sale. 

Această cădere a simțului naţional manifestată atât de crud 
în anii Fanarioţilor, pare a fi provocată încă mai dinainte, 
abusându-se de faptul că țăranul Român se găsea legat .de 
proprietatea pe care să găsea domiciliind şi pe care o. lucra. 

Țeranul Român fu legat de proprietate el nu se putea muta 
pe altă proprietate, nu se putea duce a munci unde-i ar fi fost 
mai util, şi nu putea munci de cât pe acea proprietate; fapt 
care dete naștere clăcel, clacă, care în timpii Fanarioților ajun- 
sese un instrument fatal și scandalos în mâna proprietății. Atât de 
mult arendașii Greci știau, prin clacă, să stoarcă toată forța ţăranu- 
lui, numai în folosul lor. Această clacă am putea dice că începe 
cu epoca lui Mihai-Bravul, care în entusiasmul s&it de a răsplăti 
victoriile iluştrilor săi generali, le dete recompensă pământuri, 
împreună cu toată lumea ce se găsea pe pământ, căci de la origina - 
Statului întregul teritorii Românesc a aparținut Statului; și mai 

în urmă puțin câte puţin Domnii fâcură din el donaţiuni, fie boe- 
rilor, fie monastirilor. etc. Toate uricalele vechi glăsuesc cam ast- 
fel: «Noi N. N. cu mila lui Dumnedei, dăruim boerului nostru 
N., pentru credincioasele și eminentele sale servicii, Satul N. 
cu toate cele ce se țin de dânsul, ape, păduri, câmpii,etc. 1) 

Este adevărat. că în mod expres hrisoavele vechi de dona- 

  

1) G. Misail. <Originele legislaţiunei Române», tipărită 1865, Bucuresci, pag. 5
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ţiuni ale Domnilor către credincioşii lor nu legaii pe ţărani de. 
“satul dăruit; dar cum el aveai case și tot confortul lor în 
satul dăruit, eraii nevoiți a priimi în localitate, veri-ce condiție 
de muncă spre a nu se mai strămuta aiurea. Na 

Această imposibilitate mal în urmă deveni „un obiceiii al 
pămentului, obicei care în timpul fanarioților ajunsese o vexa- 
țiune prin stoarcerea muncel săteanului. Acest obiceiit în fine 
în timpului Regulamentului Organic sub pretext că indulcește 
asprimea fanariotă care trecuse peste abus cu acest obiceiii, 
fu transformat în lege scrisă, fără ca abusul să înceteze. 

De la Munteni claca trece la Moldoveni sub Vodă Vasile Lupu. 
Faptul resplătirii cu pământuri a vitejilor ţărel în sine este 

măreț, căci încuragiază meritul, se stimulează virtutea, şi se 
recompensează devotamentul. Donatorii de pământuri aveai 
un ideal când făceaii aceste donaţiuni, aveai nevoe de suilete 
devotate intereselor ţărei, Mihal-Bravul voia independenţa și mă- 
rirea ţărel. Şi dacă din faptul rămâneri locuitorilor pe locurile 
dăruite, s'a făcut mal în urmă clacă şi această clacă mat târdiă 
s'a transformat într'un flagel pentru țărani, aceasta nu e culpa 
autorilor donaţiunilor ci a acelora cari aii abusat cu rea voință 
de clacă. Donaţiile erai date resplătiri pentru serviciile aduse 
țărei spre a o ridica din căderea er. 

Acest adevăr rare se vede din marea adunare a tuturor 
boerilor acelui timp la Banu Manta unde depun cu toţi jură- 
mentul că vor fi uniți cu Viteazul lor domn Mihai pentru câş- 
tigarea independenţei şi a unirei tuturor Românilor. 

Să ascultăm dar vocea acestut mare patriot, care fără nici 
o genă ne arată cum erai sentimentele colegilor să de pe a- tunci, și apelul săi către tinerime. 

Așa dar Banu-Manta vorbeşte ast-fel: ?). 

<Râii se încuibă străinul în ţară, badeo Cre? 
Suspină vechiul Manta, mult s'a. szricat doerii fa. Ce moliciune mare în Dumnea-voastră tineri !., Pe când eram că june şi ulesărăm cu toții Din Afumaţi pe Radu, când Paşa din Nicopolii Venea ca Beiă al ţări, cinci bătălii tot una Avurăm cu păgânii și înfrînserăm trufia Spurcatului Mehmet-leiii ce făcu iar pe ţară i Cadiu în tot oraşul !... 'Turcime în tot Şatul ! , Jungieri şi pradă mare 1... Eraii turbaţi păgînii, _ Junimea Boerească, p'atunci avea sînge ;. Cu MIC Cu mare ţara era în arme toată . Și mi-ţă făcea pe Turcul, să ne respecte dreptul. ca Și ct cât I0aze, dorfaşă, suferiţi trîntori ? 

s ! toţi în toată țara 21...» Do a i 
3) Meliade. <Miheiada»,



Nobilele intenţiuni însă ale marelui viteaz Mihat mai în 
urmă se pierdură împreună cu el. în lunga tăcere a veacurilor 
ce urmată, şi claca se transformă întrun Ziczi de :foc pentru 

„ muncitorii rurali după cum se esprimă energicul condei al-ma- 
relui publicist Cesar Boliac în neuitata şi incomparabila sa poe- . 
sie numită <S7/a»>.: | - - 

Subiectul acestei poesii scrisă pe la 1847 este: La curtea 
unui boer, stăpânul moșii era nuntă mare a uneia din fetele 
sale, și se aduna din sat fete și neveste cari ştiaii să lucreze, 
ca să facă lucrurile miresei. 

Dorobanţii după atunci cari strîngea lumea: să: facă clacăla . 
curte, ia și p'o copilă cu sz/a, căci se împotrivia a veni, fiind- 
că mama și tatăl ei erai bătrîni şi bolnavi şi nu "i putea lăsa . 
singuri. Dusă la curte, ca stă acolo trei dile d'a rîndul de lucru. 

Reproducem aci numai trei strofe din această lungă şi .ener- 
gică poesie, în cari se oglindește întreaga societate. de la. 1846, 
epocă în care claca făcea încă ravagele er. 

Așa dar Boliac dice: 

<Trei dile biată fată nimica nu aflase 
De tată-stii cel bolnav pe care îl lăsase 

Flămând și chinuit. 

<Și când scăpă micuța, veni în nerăbdare... 
Nemeţi-i cotropise şi casă și intrare, 

Abia a-nemerit.... - 

Luptându-se cu iarna să intre isbutise, | 
Dar, tată-săă, ca ghiața,—de mult înțepenise 

Şi mumă-sa muria, 

Pe frate-săii îl dase aleșii la oştire, 
ȘI singură, orfană plângea în zăpăcire : 

Și păru își smulgea. 

Sufla în peptul măsi ca doar s'o încăldească, 
li căuta cojocul..... Dar unde să-l găsească, 

Căci e la Arendași 

D'odată cu căldarea luată zălog în silă 
P'o oarbă datorie !.... O doamne!... fieţi milă 

De rob și de clăcaşi!.... 

Și aşa ca această fată, plângea toată populaţia rurală din 
"România, toată plingea, toți amicii populațiunei rurale şi. se . 
rugaii de Dumnezei să aibă milă de rob şi de clăcași; până 
ce plânsetele lor ajunse la Cer abia la 1864, fâcendu-l liberi 
Și ne-clăcași.
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Claca. demuralisase pe popor într'atâta, în cât "1 răpise li- 
bertatea și independenţa, căci pierderea libertăţii la un popor, 
nasce lipsa dorului de patrie şi a apărărei drepturilor er; fiind-că 
apărarea unel ţări de sclavi, n'are putere ca apărarea facută 
de oameni liberi! : 

Tratatele vitejilor domni Români încheiate cu Turcii și în cari 
suveranitatea Românilor era menţinută, fură lăsate în desue- 
tudine, saii — mal bine dis — din cauza slăbiciunei Românilor, 
fură călcate în picioare de Turci, 

Cu această slăbiciune, Domnii Român! în loc să se aleagă 
de nație, se impuneai de Turci. — Această impunere era la 
rîndul ei şi ea cumpărată cu bani. Cine da bani mai mulți, 
acela venea la domnie. 

Cumptrătoarea aceasta mai târditi degeneră în atâta, în cât 
domniile începură a fi puse la mezat, din care causă Domnii se 
făceati mai răi şi mal răpitori de cât natura lor poate, fiind- 
că ei trebuia să scoată banii cumpărării domniei, să aibă lao 
parte bani cu cari să lupte, la împrejurare cu noi pretendenți 
la domnie și în fine, conform dicătoarei Românesci, «bani aldz 
pentru dile negre». Să le rămâie ceva şi pentru el. 

Un tabloii mat dureros ca acesta, nu se poate....... 
Concurența pe la 1711 ajunsese la desfrânarea cea mat ne- 

măsurată, ținend tot ast-fel până la 1821, numindu-se această 
perioadă <Epoca Fanarioţilor», sati epoca de jale şi tînguire 
Românească, pentru ambele țări române neunite pe atunci, 

Sa numit fanariotă, de la numele străinilor Domni; cărora 
li se dicea <Fanarioţi». 

Ei se numiaii ast-fel, fiind-că locuiai o suburbie a Constan- 
tinopolei, numită Fanar, 

Această suburbie, Fanar, e locuită și adi ca Şi atunci d'o adu- 
nătură de străini dintre cari unii se pretind a fi Greci, dar în realitate sunt niște refugiați Greci; cari nu mal aveati senti- mente nici pentru Greci și nict pentru stăpânii lor cari-l tri- miteai Domni în România și Moldova. 

Sentimentul lor era pentru banii Românilor, necesari a se menține pe tronul domnii lor!l....,. 
Fanariotismul acesta ținu 119 ani, timp destul de lung ca să aibă vreme ca oraşele Române să se poată umplea de străini aduşi de Grecii din Fanar cu ei, s. e.: Armeni, Tatări, Serbr, Bulgari, dar mat mult Greci ca er... | 
„Toate dregătoriile țărei erat ocupate de Greci—saii Greco: fili—aşa .că totul era în mâna acestor r&i oameni, s.e.: Admi- nistrație, Armată, Judecătorii, Școală, Biserici și limba chiar...
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Era de onoare pe atunci a se vorbi numai grecește, și era 
taxat de mojic acela care nu ştia această limbă. 

Până în atâta Grecismul era la putere, în cât chiar micul 
comercii se întrecea a vorbi grecește; şi a 'şi creşte copiii în 
limba Greacă. 

Toţi aveai de fală a'și tăgădui Românismul și a trece de 
Greci. 

Privilegiurile și boeriile cum se diceai pe atunci, nu se 
acordaii de cât Grecilor sai Greciţilor; adevărații boerl Români 
erai puși la index!..... Distribuirea acestor boerii cari se vindeait 
pe bani şi cu prețuri foarte bune, ajunsese la un grad de des- 
voltare atât de mare, că dificil se puteai deosebi cei ne-boe- 
riți — ca adi cei ne-decoraţi... Aşa că— pe d'o parte limba 
greacă, pe de alta boeriile ajunsese că Românul nu ştia de cine 
să se mai dea. 

Dacă întrebai pun Român, boerit dar grecit ce este 
cl, dânsul răspundea în grecește că este, <Bugenis>... adică 
nobil. 

Trebuia .dară să știi grecește, de voiai p'atunci să fii nobil! 
Iară de întrebal pun altul ce nu era Fugenis dară simpatisa 
fanariotismul, aceştia răspundea într'un grecismii stricat, «272 
cristianos >... (sunt creştin).: | 

Nu erati deci pe atunci în ţara Românească de cât Eugr- 
iți și Creștiul. 

Sai dacă ar fi răspuns cineva că e Român, cuvântul acesta 
era pronunțat cu mare sfială de frica persecutorilor Românis- 
mului, și nu era pronunțat de cât de către Boeril scăpaţi de 
corupția grecească și de către săteni. 

Invasiunea aceasta a str&inismului în ţările Române, pare că 
crescuse și mat mult cu începerea resbelului Ruşilor contra 
Turcilor de la 1806 și tot crescând până la 1812 şi de atunci 
adăogându-se necontentenit, până la 1821. 

' Resbelul de la 1806 se fâcea de Ruși sub pretestul apă- 
rărit popârelor Creştine de sub Semilună, a independenţei Grecii 
de sub TurcI.voind isgonirea Turcilor din Bosfor. | 

Resbelul se termină, fără ca aspiraţiile să se poată realisa. 
Spiritele agitate rămân însă sub o continuă clocotire pro- 

vocând  merei la arme elementul grecesc de. sub Turci, 
prin neîntrerupte propagande; escitând mal cu seamă pe Grecii 

din Moldova şi România, hotârând în aceeași vreme isbucni- 
rea acestei fierberi la 1821. i a 

Organisatoril acester mișcări cu scopuri oculte, aveaii orga- 
nisate comitete în toate provinciile din Moldova şi România, 

căci aci erati mal mulți Greci şi Grecofili. Hotarârea lor
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era ca cu „toții ridicându-se să trecă în Turcia pentru eman- 

ciparea Cristianismului, ce-l puneaii înainte ca drapel!... 

Spre atingerea acestul scop se şi pune în fruntea acestel 

mişcări care începea din Rusia, un Grec din armată Rusă 

numit Ipsilante; despre care se dice că avea grad de General 

în armata Rusă. 

Armata cu care Ipsilante plecase din Rusia se compunea 

dintro mână de oameni străini, înrolați numat pentru jaful 

şi urgia populaţiei pe unde avea să treacă, iar nu pentru sânta 

şi marea cauză a emaniceperi Cristianismului. 
Din Rusia în fine Ipsilante cu puţinii săi oameni, dară răi, 

trece în Moldova, înmulţindu-și aci armata sa cu lepădăturile 
de străini de Armeni, 'Lătari şi Greci ce găsi în Iași prin 
concursul ce-i dete Grecii din localitate. , 

Ajutat de toate părţile acest Grec, şi chiar de Moldoveni 
unii amici Grecismului iară alții al Rușilor, cu mare facilitate 
reușește d'a se substitui Domnului ţărei şi fără nici o formalitate, 
Domnul ţărei este înlăturat şi Ipsilante veneticul "1 ia locul. 

Cu această putere în mână Ipsilante 'şi face muniţiuni de 
resbel, adună bani şi oameni, și se pregăteşte a trece în Muntenia. 

Pe când Ipailante în lași se ozupa a-şi aduna necesariile 
întreprinderei sale, trupele sale se dădeai la tot felul de 
urgii, jafuri, şi desonoruri asupra populaţiei leșene fără deose- 

ire. 
Toate aceste miszrit ale oamenilor lut Ipsilante nu se pot 

descrie mai bine, de cât dănd atenţiune următoarelor dou& 
versuri ale Vornicului Alexandru Beldiman, martor ocular al 
tutor acestor crime, esprimându-se ast-fel: : 

«Bucuria era toată pentru Jidovi şi Armeni 
Lâcrimele și durerea numai pentru pămănteni>. DI] 

Cu aceste suveniri lugubre lăsând Ipsi i Ig psilante Iașiul despre el 
părăseşte. Moldova grăbind ca să ajungă în Bucurescl, care avea 
cunoştinţă de cele petrecute la Iaşi. , 

Această barbară hordă Ipsilantă cu şeful ei în frunte, în Ro- 
mânia avu cu totul o altă s6rtă ca în Moldova, căci aci' se: născu 
un alt 1821; fiind ast-fel doul 21 ă aa 1821! cari veneaii a se lupta 

Un 1521 venea din Rusia cu Ipsilante în cap, culte Şi otrăvitoare pentru Români, şi un alt 1821 venea din € enia cu Cluceru Tudor Vladimirescu în cap cu scopuri pe aţă şi dătătoare de viață Românismului. 

cu scopuri o- 

  

1) Eteri 1, scrisă î 4 ) Eteria de la 1S21, scrisă în varsuri de Vornicu A. Beldiman.



a — 195 — 

decide a da pept cu Ipsilante, răsturnândi'cu această "ocasie 
Domnia Fanariotă, redând tronul ț&rei Domnilor pământeni. 

Inspirat de dorința a daţărei vechile sale drepturi, comunică 
dorul săi tutor Românilor din Oltenia şi aceasta fiind dorința 
tutulor, întreagă Oltenia se ridică ca un Singur om, împresurând. 
cu dragoste şi entusiasm pe Cluceru Vladimirescu supuindu- 
se cu toţii voinței lui pentru apărarea câuzel “naționale. 

- Cu acest dor Vladimirescu cu af sef ajunge în Bucuresci spre: 
a se mesura cu inamicii Românismului, ridicând Vladimirescu: 
pentru prima oră în țară drapelul revoluţiei pentru independență. 

- Intriga însă şi ne-mulțumirea care nici odată: nu-și găsește 
satisfacțiune, face ca în mod hoțesc Vladimirescu să cadă în 
mâinile lui Ipsilante și să fie omorât pe ascuns în temniţă. 

* Cu moartea valorosului Tudor Vladimirescu numai avea cine: 
conduce drapelul naţional. 
Lumea se linişteşte, armatele turce chemate de boeri intră 

în țară și pune pe fugă pe Ipsilante cu ai set, care cu mare 
pericol al vieței, abia el putu fugi în Braşiov. 

Politica Română însă cîştigă un pas spre bine din ' această: 
„amărăciune, căci Domnia pământeană veni la locul et. 

- Liniştea aceasta nu fu însă de cât trecătoare, 
Revenirea Domniei pământene nu fu decât începutul eret.. 

de reorganisare Românească, îmbărbătată de sîngele Clucerului 
Vladimirescu, vărsat la 1821. 

Visul Românilor însă nu era a se opri numat la alungarea 
Grecilor de pe tronul Românilor ei voiai încă ne-atârnarea | 
țărei d'odinioară,. voiaii conducerea destinelor prin ei însă-și; 
şi ast-fel.ne-liniștea și ne-mulțumirea nu încetează a se agita. 

- Pe timpul acestei noi ne-mulțumiri un noi resbel isbucneşte: 
între Ruşi și Turci. Rusia cu această ocasie intră în ţară și. 
Domnii Români, Sturza din Iași și Ghica din Bucuresci, sunt. 
siliți a se retrage de la domnie, înlocuindu'1 cu guvernatori 
Ruși, 

Resbelul se termină printr'un tratat făcut la Andrianopole la: 
1829 prin care Rusia dobăndea un măre ariestec în afacerile 
interne ale ambelor țări Române. 

Aşa, s. e: numirea şi . destituirea Domnilor, să nu 'se facă 
de Poartă fără consimțimentul Rusiei. Ă 

De a ţine zălog țările Române până la integrala plată a chel- 
tuelelor «de resbel din partea . Turciei, în sumă de: 10,000,000: 
galbeni. . i 

In basa acestei condiţii aii stat trupele Ruseşti şeate ani în: 
țară, până la definitiva achitare a acestei sume: 

E Intenţiile Ruseşti. fură ghicite de Tudor Vladimirescu și se
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In acest interval de ocupație Ruşii dedese ţărel o nouă orga- 
nisare, făcând în Petersburg o lege numită <Regulamentul Or- 
ganic> şi impus ț&rei a'l practica. Pe 

La eșirea lor din ţară după trecerea celor şease ani, im- 
puse Turciei să recunoască această lege, ceea ce se și făcu și care - 
domni în ambele țări Române până la Convenţia din Paris, de 
la 1859. | 

Acest Regulament Organic după ce fu adus din Petersburg, 
fu dat în ţară unel comisiuni de boeri Români a'l revizui; aceasta 
spre a nu se dice că e o lege străină. Revizuirea aceasta însă 
fu numai de formă. . „ 
După acest simulacru-revizie, la 11 Noembrie 1832 Regula- 

mentul Organic fu dat ţărei a'l. aplica şi priimit de Turci 
printrun tratat încheiat la Petersburg la 1834. — Una din 
condiţiile cele mai prejudicioase ale acestul Regulament Or- 
ganic era, că el nu se putea modifica fâră consimțimentul Ru- 
siei. Legea dar era Rusească, cră nu Românească. | 

Pe lângă aceasta, el accentua şi mal bine privilegiile pe 
cari le aveai numai clasa numită a. boerilor, şi cari aveati 
numai Zrepluri fără datorii, r&mâind datoriile. fără drepturi 
numai clasei ne-privilegiate. Ma 

Cet d'ăntâii nu plăteaii nici un fel de contribuţie către ţară, 
ei nu puteaii fi luați în armată; ori de intrati, et aveai de în- 
dată grad superior, | 

Denșii nu puteaii fi pedepsiți pentru ori ce efracţiune a legii 
penale, cât de mare ar fi fost ea,-.de cât cu închiderea vino- 
vatului într'o mânăstire, dupe porunca Domnului. Şi aci în 
mânăstire ei nu trăiai ca nişte. osîndiţi, ci tot ca la el acasă: 
cu deosebire că ei nu puteaii eși afară din mânăstire. 

- Sarcinele toate ale ţărei, se susținea de clasa ne-privilegiată. 
Cu alte vorbe acest: Regulament Organic divisase societa- 

tea Română în dou clase, unii numai cu drepturi şi fără da- 
toril şi alți! numai cu datorii.şi fără drepturi 

"astă dată se dusese Grecii lui. Ipsi! ” i i | " ante x însă 
sub o altă formă rămăsese pe loc. i - » Veaţiunea, însă 

Regulamentul Organic pe . lângă că er oge. străin: . că era „străi 
țară, dar mai era încă asupritoare. la esces. Destin i 
mare parte a țărel; aceste două lucruri făcea ca să nu fe su- ferit de Români, și suvenirile lut 1821 îi ținea pe toți atenţi la fâstigarea independințel şi libertății omului | asSn ceas i e împrosnătea,ă În ieue aa: Rog as acorință a lul 1821 se împrospătează la 1848 când Românii din noă ridică st i i a îma 
privilegiilor, îngropârea pesta La Libertăţit cerend . dărimarea 5 » Ş rea, ntru xyeci i &i : amestecului străinilor în afacerile t&ra legilor străine şi a.
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Nici. de astă. dată însă soarta nu duse ţara la binele 
căutat. 

Rușii cu dreptul de protectori, Turcii cu acela de Suzerani 
intră în țările Române, şi la 1549 la Balta Liman aceste dou& 
puteri să împacară între ele pe spinarea Românilor, şi cu con- 
diție: 

Ca Domnii Români să fie numiți prin consimțimentul am- 
belor puteri. 

- Să se numească o comisie de boeri cari să revizuiască Re- 
gulamentul Organic. 

Se reservă “Turciei dreptul a intra în țară când se va ivi 
vr'o răscoală, numindu-se în aceeași vreme Știrbei Domn în 
Muntenia și Grigore Ghica în Moldova. 

De şi acești Domn! păreait mai atențioşi către dorul ţărei, 
totuşi odihna nu era în spiritul populaţiunei căci Domnii erati 
tot impuși, şi acest fapt lăsa încă să 'se vadă în destul aspi- 
raşiunile cuceritoare Ruseșşti. 

In adevăr după acest fapt, Ruşii din noii caută ceartă Tur- 
cilor, făcendu-le noi cereri. “Turcii sprijiniți de puterile Apu- 
sene refuză pretenţiile Rusiei, lucru ce împinse pe Ruși, la 
1853 să ocupe ţările Române. 

Europa la rândul ei susținând pe Turci, se asociază trimeţănd 
armatele ei contra Ruşilor la Turna-Malacov, unde după o 
luptă de doul ani Rușii cedează. : | 
După învingere se încheie la Paris la 1856 o pace, prin 

care se oprea Rușilor în mod absolut a se mai: amesteca în 
afacerile Românilor.: 

" In acest timp patiioţiI. Români din: ambele. principate nu 
încetează d'a: lucra şi pleda cauza Românilor la puterile Apu- 
sene, cerendu-le: : 

Să scape ţările : de amestecul Rusesc, permiţându le a se 
administra singuri fără: nici o: intervenţie străină; ca și odi- 
nioară. 

La 1856, când s'a incheiat. tratatul din Paris se împlinea şi 
termenul de șeapte ani ai Domniei lui Stirbei și. Ghica, căci 
huma!” pe această perioadă ocupatii” el: tronurile- -ţărilor.: 

După aceşti șeapte ani în locul lor se numeşte câte o .căi- 
măcămie; Alexandru Ghica: în-. Bucureşti şi Vogoride. în Iașii 
care puţin în urmă muri și Theodor. Balș î1 urmă. 

Cu numirea acestor Caimacani se numi de Europa şi câte 
un Divan Ad-hoc, care 'să consulte dorinţele poporului din am- 
bele ţări Române. 

Triumful era mare, seninul începe a se. face,. vădându-se 

prin el ilustrul viitor al Românilor, căci la 1850 se făcu uni-
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rea Moldovei cu România, alegend poporul singur şi fără a- 
mestecul străinilor un singur Domn peste ambele țărel; pe Co- 
lonelul Cuza, cu titlu de < A/erardru Joan J». ” 

- Asemeni. reușesc - Românii să aibă Adunarea.lor.; proprie, 
aleasă. din sînul lor. | 

Toate aceste mari câştiguri, Românii le făceaii în puterea 
convenției încheiate la Paris la. 1858, între puterile Europene, 
cari câștigase bătălia de la Malacov. 

Această convenţie coprindea toate drepturile şi - prerogati- 
vele 'de cari trebuia Românii să se bucure politiceşte, și care 
le era dată ca lege fundamentală a statului. lor şi înlocuitoa- 

“rea Regulamentului Organic. 
Această situaţie politică are o aparență oare-cum satisfăcă- 

toare, cu toate astea mai. trebuia încă mult ca să limpedească 
ajungerea complectului ideal Românesc, 

- Unirea era făcută, dar legea conducătoare ţărilor, unite era 
străină. Această lege-convenţie de. la 1858 ţinu până la 1864 
care fâcu lovitura de stat ce înlocui disa convenție de la Paris. 

- Acum avem statutul lui 1864, o lucrare curat Românească. 
„ Acest statut printre -altele adusese marea şi progresista lege 

a împroprietăririi ţăranului pe pămenturile ce sai găsit lu- 
crându-le ca clăcași. | 

- Depărtă limba Greacă: din Biserica Română. 
Luă averile din mâinile călugărilor Greci, şi mat presus de 

toate desființă toate rangurile şi privilegiurile claselor, chiămă 
cu alte vorbe vechia înfrățire între Români; care se pierduse 
cu totul prin privilegiurile Regulamentului Organic. 

- Această operă așa cum era făcută la 1864, părea a fi mat 
mulţămitoare de cât toate înbunătăţirile dobândite până atunci, 
şi că numai rămânea de cât ca fie-care să se puie la lucru 
pentru realisarea prosperității interne și externe a statului. 
cpu, toate astea. Au această situaţie nu avu lungă viaţă, căci 

voința și baioneta unu Sinai € pa junel, ci era "Mpus de 
vernului săi. Sur om, a suveranului şi a gu- 

Această ne-mulțumire provocă mi 
strinse pe Români marca Adunare” matinal la 1560 tră Statul Romă pe — care înzestră 
înaint legi cu Constituţia, chemând pe toți Românii egal 
datoriile. să ŞI împărțind frățește între er toate drepturile şi 

ante Amine BSE, jrunetură de ochi asupra. trecutul ri adi formează un singur Stat, se poate vedea clar cau i aă 'sili â î i stituţia. zele cari ai silit pe Români a îmbrățișa Con-
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Nesiguranţa Statului era continuă, fiind când la discreția, 
Ruşilor, când la a Turcilor, când chiar la a Austriei. | 

Umilirea națională era mare, căci Domnii erai străini, sai 
chiar de erai pământeni dar impuşi de străini, având legr 
străine, şcoli grecești, limbă grecească și de loc Românească. 

In afară umilință națională, în interior brigandagiurile cele 
mal îngrozitoare, desonoruri fără sfîrşit. 

Nesiguranța persoanei, a averii, împărțirea Românilor între 
apăsători și apăsați, erai destule. cauze ca să determine pe 
Români a se scutura cu vigoare de legile trecute, apropiindu-se 
de altă lege care să fie mai aproape de sentimentele strămo- 
sești ale acestei țări, care de la origina sa n'a fâcut de câta 
respira aerul democrației și al libertăţel. 

Și această formă de guvern asemănătoare nature! Români- 
lor, nu este alta, de cât Conszz7uzia. 

  32
/9
,
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GENERALITĂȚI 
Lege. — Puterea d'a face legi. — Propunerea legilor, — Discuţiunra. — Votarea. — Sancţiunea, —Promulgarea.— Esecuţiunea. —Abrogare. — Efect Retroactiv. — Ce este "Dreptul. - Isvoarele științei Dreptulut. — Divisiunea, Dreptului. — Diferitele forme de guvern. - 

Lege. Voim să știm ce însemnează cuvântul lege, ce în- 
telnim la fie-care pas al. vieţei noastre practice. IE 

Cuvântul «Lege», derivă din latinul lex, format din legere, 
a citi şi însemnează, în sensul cel mai general, expresiunea 
raporturilor necesarii, cari derivă din natura lucrurilor. Așa, 
avem: legile atracțiunri, — legile greutăţii, — legile mișcării, — 
rejleziunei, — legile refracțiunei, — legile lumintă, — legile după 
cari se fac combinaţiunile corpurilor, —legile spirihilui aan, 
legile lui Repler, — legile naturei, legile constante cari regulează 
ordinea lunii fisice. | 

In. sensul moral, legea insemnează o regulă eminetă de la 
" autoritatea. suverană; care ordonă, permite suii opreşte; aceasta, 

se numeș'e şi lege naturală. [a cuprinde în sine senti mentele 
și principiile de Justiţie şi de 'cacitate, fără de care societăţile 
umane nar putea exista, şi pe cari Provedinţa le-a im primat 

în in ma tuturor oamenilor. a , 
- „Legea: naturală ne opreşte d'a face. altuia, ceea-ce n'am voi 
să ni se facă nouă. A iubi pe aproapele tâii, pe părinţi, a fi 
recunoscător bine-făcătorilor săi; sunt legi nat:irale. Leyeu veche, 
lege ce D-deii a dat Ebreilor prin intermediul lui Moise. 
In acest limbagiii al scripturii, legea se ia de multe ori simplu, 
în sensul acesta: Cărţile legi,— Doctorii legi— Profeţii. 

; Legea nouă, sati legea graţiei, — legea lui Crist, — legea
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creştinilor,— legile umane,— legile stabilite de oameni, pen- 

tru menţinerea, ordinei societăţilor. , _ _ 

"Legea, naţiunilor, legile internaţionale, legile cari regulează 

raporturile popoarelor între ele. A 
Legile resbelului, regulile ce naţiunile aii convenit să ob- 

serve intre cele în „stare de resbel. 
Intrun Stat considerat individual, se numeşte lege, orl-ce 

regulă emanată de la autoritatea suverană, care ordonă, saii 

oprește ceva. , , 

A propune, — a „discuta, — a vota, — a sancţiona, — î 

promulga,— a publica o lege,— a deduce o lege, — a modi- 
fica,— a abroga o lege, — a se supune legilor, — a observa, 

sai a executa o lege,— a înlrânge ori a elude legea, — a 
face să se respec:e legea, — a invoca o lege. 

Această lege a cădut în disuetudine. 
Acest obiceiii a, trecut în lege. El are putere de lege. A 

studia, legile. , | 
Legea fondamentală a unui Stat se: numesce aceea care 

regulează natura, întinderea şi exerciţiul puterilor guvernului. 
Legi politice, acelea cari aii de obiect conservarea, Statului. 

făcând abstiacţiune de societăţile şi individii ce el cuprinde, 
Legi.organice, acelea cari aii de obiect regularea modului 

şi acţiunea instituţiilor saii stabilimentelor, al 'cărora prin- 
cipii a fost consacrat de legea constituțională. - 

Lege -de excepţiune, aceea, care deroagă momentan de la legea 
constituţională a, Statului, sati de la vio'altă lege generală. 

Legi civile. Acelea cari regulează, raporturile cetăţenilor. între 
denşii. E E ME a 
--Legi criminale, sunt -acelea cari. definesc: infracțiunile la 
lege şi determină modul d'ale urmări și pedepsele cari le 
sunt aplicabile. i - 

Legi penale, acelea cari pronunţă vro pedeapsă. 
Vorba lege, în semnificaţiunea sa de lege: positivă a:unui 

Stat, este adesea însoţită de un calificativ, 'care face a se cu- 
noaşte obiectul “particular al acestei legi, s. ex. Lege muni- 
cipală, fiscală, de bursă, lege agrară, marţială, anonară (pentru .- 
cumpărătoare de grâii), lege scrisă. . Maia 

Fig. — a face le 
ritatea unei legi. | 9 

În limbele vechi, se dicea, despre legi, Usul face lege, Au- tonitatea lui Aristotel a făcut mult timp lege în școli. “A face, 

Acesi oma osie ag comanda, a ordonă cu autoritate. EI pretinde a îi $ că, lege pretutindenea unde se află. 
p a ne impune legea. El. "și-a făcut o lege să nu 

ge, —-a ţine loc de lege, — a avea auto-
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bea nici o dată vin. Alexandru arangiă tâtă Asia sub legile sale, a suleri legea, învingătoiului. - Legea, celui iai forte. Adică a suferi exercitarea puterii ce- lui mai forte, asupra celui mii slab. Da 
Se mai dice incă, dar aceast. de ordinar la plural, despre unele reguli, despre unele obligaţiuni ale vieţei civile, Legile 

onoarei, legile datoriei, ale amiciţiei, politeţei, ete, .  ---. 
Inc. — Vorba lege nu semnifica la inceput şi nu semnifică 

până adi în limba ordinară, de cât un comandament Și o 
oprire care se -adrescză în numele unei autorități oare-car$,. voinței unei fiinţe libere. Insă din ordinea morală, socială și 
religioasă unde era ăntâiii închisă, ştiinţa transportă, această ' vorbă în sfera generală a științei și a cugetănii. BI: 

Din acest moment usemeni i s'a atribuit o semnilicaţiune 
superioară și mai generală. Ast-fel că acceptaţiunea sa primitivă, 
a devenit un cas particular al semnificaţiunei sale celet nou. 

„__ Montesquieu este cel dăntâiii care a dat o definiţie a legel, 
în celebra sa formuli cu care incepe «spiritul legilor». * 

«Legile, în semnificaţiunea, cea mai întinsă, sunt raporturile 
«necesarii, cari derivă din natura lucrurilor». 

Franck asemeni defineşte legea. Ordinea constantă ȘI gene- 
rală după, care se indeplinesc faptele, și ar trebui să se inde- 
plinească ele când depind de voinţă. a 

Această secundă, definiţie, nu e de câto traducere a celei 
d'ăntâiă, numa! că se introduce o distincţiune între legile cari 
guvernă fiinţele lipsite de libertate și acelea cari se adresează 
fiin'elor străine. -- 
„Ast-lel concepută ideea de lege, se aplică dar la toate-ra- 

poartele cărora le putem constata esistenţa, și după natura 
lucrurilor ale cărora raporturi le considerăm, puter distinge 
trei mari clase de legi; adică: — Legile lumii fisice, legile lu- 
mii metafisice și legile lumii morale. , 
— Când un fapt pe care Vum observat destul de mult, dice 

Franck, se reproduce invariabil în aceleași circumstanţe, când. 
el însoţeşte întrun mod inevitabil alte fapte oare-cari, noi'le 
comparăm îndată unui act, care ar fi fost prescris de mai na- 
inte și pentru tot-d'a-una, unei ordine care ar fi fost însem- 
nată naturei lucrurilor de o putere superioară; îi dăm nu- 
mele de lege. — Ast-lel privim ca o lege a materiei, că cor- 
purile se atrag în rațiune directă cu masele lor și în rațiune 
inversă cu pătratele distanțelor lor. - a 
Numai prin metoda inductivă, omul se poate ridica la cu- 

noştinţa legilor luinei fisice. — De altă parte tot-ce știința 
califică cu acest nume, nu are aceeași valoare. |
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Legile fisice și naturale sunt cu atăt mal mult legi, cu cât 

caracterul lor e ma! general, şi la rigoare faptele cari ai un 

caracter de universalitate ar permite singure să fie aşa nu- 

mite: Așa, s. e: Legea atracțunii. saii a gravităţii. | 

Când o lege ni'are acest caracter, nu putem să ne preva- 

lim de densa, ca să ne intindem vederile — dincolo de sfera 

faptelor din cari am dedus'o ; și nu putem afirma universali- 

tatea ct —de cât după ce am supus'o la toate mijloacele de 

verificare cari există în putere. — Deci, primul lucru de 

făcut, când voim să verificăm o inducţiune, este a căuta so 

intindem la casuri pe cari la început nu le aveam în vedere. 

Să variem circumstanţele în cari causele lucrează, ca să.ne 

asigurăm dacă acţiunea lor e geneulă, şi să impingem aplica- 

ţiunea, legii la casurile estreme. | | | DI 
O observare importantă, ce n'o putem trece cu vederea, 

este aceasta: - : , , 
Nu trebue să confundăm. în studiul lumii fisice, căutarea, 

legilor și a causelor. 
Prima e cu totul independentă de secunda. . 
In fenomenele fisice legile singure sunt accesibile mijloa- 

celor noastre d'a cunoaște, căci: o lege nu este de cât expre- 
siunea unui raport constant de succesiune saii de simulta- 
neitate între două saii mai multe fenomene; și aceastu o pu- 
tem constata tot Ma-una. 

Nu e tot aşa îu privinţa causelor proprii dise- — In ade- 
„văr, o causă adevărată este o. putere, insă noi nu cunoaştem 

causele de cât prin efectele lor. — De aci se. nasce tendinţa 
niturală a spiritului nostru, se multiplică puterile în proporţie 
cu multiplicitatea, efectelor observate de noi; pe când obiectul 
sciinței. este să reducă numărul lor. 

Marea dificultate a sciințelor naturei, zice Nezwlon, constă în 
a găsi prin fenomenele ce cunoaștem, puterile ce natura, între- 
Dbuinţează. a 

Ast-fel ştim care este legea. flucsului şi refluesului mării, 
pentru că putem calcula mai dinainte mişcările lor, însă nu 
iacem de cit să presupunem -că ele aii drept causă; puterea 
atractivă a, lunei și a. soarelui. | , . 

Agenţii de cari se servește natura ca să lucreze asupra 
corpurilor materiali, sunt nevidibili, şi nu. se manifestă de 
cât prin efectele lor. — Căldura . dilată, materia, cu 'o putere 
neresistibilă. — Dar ce este căldura? Nu știm încă. — Un curente de electricitate care curge daluagul unui fir de fer, 
pune in mișcare un ac aședat la o distanţă imensă, — insă, 
afară de efect, nu qărim nici o diterenţi în firu de fier, fie că
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dă, fie că nu dă trecere fluidului. — Nici chiar nu aplicăm 
numele de curente electricităţii de cât numar pentru că sub 
oare-cari raporturi ea ne aminteşte ceva analog cu ceea-ce 
presintă un curente de aer saii de apă. 

Tot așa este cu Luna: Vedem că ea se'nvârtește împrejurul 
pămentului, şi pentru că ea în ochii noștri nu este de cât o 
masă solidă, pentru că mam vădut nici vre un corp de 
specia aceasta învârtindu se în jurul âltuia, afară de'nu a fost 
reținută de vro forţă, saii: conţinut prin vre-o legătură, con-— 
chidem că este o forţă, că este un mod de legătură între lună 
și pământ. 

Care să fie acest mod? 
Nu avem nici o ideie despre aceasta.. . 
Nu putem nici chiar concepe, cum o așa forță poate să 

lucreze la distanță prin văz; sait cel puţin printr'un fluid 
nevisibil. — De aceea in științele fisice intâ!'nim adesea două 
teorii, câte-odată chiar mai multe; cari se para esplica egal 
această, serie de fenomene naturale. 

Şă. luăm tot căldura de exemplu: Unul o consideră, ca ma- 
terie fluidă, extremă de subţire, care pătrunde toate corpurile, 
și poate chiar să combine himericește cu dânsele. - 

Altul din contra n'o priimește de cât ca o mişcare vibră- 
toare saii rotătoare, imprimată moleculelor constitutive ale 
corpurilor încăldite. 

Același lucru are loe, în respectul luminet. 
Unul voește a dice că este datorită unor particule adevărate 

cari emană de la corpurile luminoase. a 
» Un altul o priimeşte ca resultatul unei mișcări vibrătoare 
imprimate moleculelor corpurilor luminoase, și comunicată 
unui mediii eteric extrem de subţire, cu totul elastic, um- 
plend spaţiul întreg, și care e adusă ochiului, precu sunetul 
urechii, prin ondulaţiunile aerului. 

Ast-iel dar, în studiul fenomenelor naturei, singură CUNOȘ- 
tința legilor este care constitue știința, cunoștința causelor ; 
fiind și tot-d'a-una necesar. ipotetic. îi 

II. — Pe când nu ajungem de cât prin o cercetare perse- 
verantă la descoperirea legilor lumii lisice. — ajungem ime- 
diat prin simpla intuiţiune ; la, legile lumii metafisice. 

Așa, s. e.: când considerând două fenomene din care secun- 
dul urmează constant și nevariabil pe cel. d'inteiă, constat 
nu numai acest raport de succesiune nevariabil, dar încă de- 
clar că primul e cauza secundului, de unde scoatem ideea, 
acestul raport de causalitate, care nu e nici de cum dat de 
lenomene; și care cu toate astea se impune spiritului meit ?
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In principiul cauzalităţii, principiă in același timp necesar si 

universal și care constitue o lege din ordinea , meta ISIcă. î; 

semeni cum ajungem la aceste idei absolute şi universale. e 

Ja necesar în oposiţiune cu continginte, de la, atribut în opo- 

siţie cu substanța, de timp şi de spaţii în oposiţie cu eter- 

nitatea şi cu imensitatea, infinitul in oposiţiune cu finitul ?... 

Cum, fiind superioare fenomenelor, aceste idei se pot revela 

imediat spiritului nostru cu ocazia acestora 'din urmă, (leno- 

-menelor) și a se impune în mod invincibil credinţei noastre, 

dacă, apercepţiunea. raporturilor ce ele esprimă este condiţia 

însă 'ȘI a cugetării noastre. , , | 

Ast-lel dar, legile metafisice esprimă ra norturile termenilor 

mecesarii şi absoluţi,. din cari unul nu sar putea concepe 

fără cel-Palt și represintă ast-lel condiţiile supreme ale esisten- 

ței şi ale cugetării. i , , 

Să încerce cine-va, dice un filosof contimporan, să suprime 

aceste raporturi, și va suprima dintro lovitură tot ceea-ce 

este, şi tot ce spiritul nostru poate concepe. Cici ceeace 

nu este nici finit nică infinit, nică substanţă nici atribut, nică 

cauză, nică efect, nu este absolut nimica şi nu răspunde nici 

unei idei posibile. Nu admitem, dice acelaşi filosof, o ordine 
distinctă pentru legile cast 's2 numesc logice, adică pentru 
condiţiunile judiciului și ale raţionamentului, făcând abstrac- 
ţiune de ori ce obiect determinat; căci legile cugetării nu se 
pot separa nici de cum în fundamentul lor de legile asisten- . 
ței. Să luăm de es. două legi. Ori-ce- predicat presupune 
un subiect, despre acelaşi subiect nu putzm afirma două pre- 
dicate, cari st esclud reciproc, saii din cari nu poate in ace: 
lași timp să fie şi să nu fie. Vom avea dous principii meta- 
fisice, ori-ce atribut se rapoartă. la o substinţi, orl-ce sub- 
stanţă esistă sub condiţiunea unitiţii şi a identităţii. 

Legile matematice cari esprim raporturile mărimelor și 
cantităților şi se deduce în mod logice din formele şi din di- 
mensiunile necesarii ale întinderii, trebue să fie apropiate de 
legile metafisice. Ele nu pot fi absoluţ clasate împreună cu 
acestea, căci ele nu se aplică la totalitatea fiinţelor ; însă de 
o parte ele presintă ca și cele Miintâiii un caracter de nece- 
sitate și de altă, parte, ele nu pot fi rânduite printre legile 
fisice ; fiind că sunt curat abstuacte şi nu derivă din nici un 
principii material. 

cotă ne ae best s reia pana Numa prin Tecile ie 3 t 3 esenţial e legile fisice și de legile netafisice. 
sein de ali sp im raporturi de putere oarbe, fără con- 

: ele însăși și cari nu pot nici odată si se depăr-



teze de un scop determinat. Pe lingă aceasta ele ar subzista, - chiar atunci când omul n'ar esista. 
Legile metafisice mai esistență de cât relativă 'cu omul, cu 

toate astea: ele sunt necesarii, ȘI omul nu se: poate sustrage 
de 'a densele. a 

Legile morali asemeni nu esistă de cât relativ cu omul, insă 
el poate să se sustragă de la aceste leoă; cu alte vorbe el poate 
răsturna, raporturile naturali cărora ele sunt espresiunea. Le- 
gile morale apoi se disting de cele-Palts, despre'câră ani vorbit 
până aci, prin modul prin care ajungem la cunoștința lor. 

Astfel pe când cunoaștem legile fisice prin înducțiune, le- 
gile melafisice prin întuițiune toate mijloacele : noastre de a 
cunoaște sunt necesarii ca.să ajungem la cunoștința com- 
“plectă a legilor din lumea. morală. 

Legile se divid natural, în trei masi clase, după cum con-: 
siderim raporturile cal esistă de la om cu sine. însuși de la 
om cu Dumnedeii și de la om cu semenii săi. 

Toate legile obligă pe om in foru conştiinţei sale. Sapienţa 
divină dice: «prin mine guvernează. Suveranii, și tot prin 
mine legiuitorii daii dreptate». | 

Slintul Paul dicea Romanilor: «Nu e putere care să.nu vie 
de la Dumnedeii». | NE 

Legile sunt paza, statelor, fără, de cari ele nu pot trăi, lesile 
sunt fundamentul libertăţilor. Si ascultăm pe elocintul Cice- 
Tone, ca să ințelegem și mai bine cuvântul libertate, El dice: 

Libertatea este inventată pentru salutea cetăţenilor şi a ce- 
tăţilor, pentru repaosul și fericirea tutulor. Raynal și Potalis ai 
dis ci, legea naşte din abus, ca și jurământul care se naște 
din perfidia omului. Iară 'Tacit a, dis că cu .cât Republica se 
corupea, cu atâta legile se inmulţeaii; cu alte vorbe legea 
se naște din trebuințele sociale. Legea dispune numai pentru 
viitor, fără putere retroactivă. „Judecătorul care ar relusa să 
judece sub pretext că legea este obscură sai insuficientă, poate 
î urmărit pentru tagă de dreptate. Nimeni nu poate ignora le- 
gea, nu e nevoe a cunoaște termenii chiar cum sunt scrise legile, 
ci e destul a cunoaște puterea ei, - veritabilul inţeles al legii. 

Russeau, în contractul săii social, vorbind de lege, dice că 
este <o voinţă generală care statuiază asupra, unei naterii 
generale». E 
Avend în vedere definiţia dată de Montasquicu și Russeau 

Sar putea, dice că legea este «spresiunea publică a voinţei 
generale, conform cu raţiunea, — statuănd în mod generul, 
impunând îndatoriri și obligaţiuni asigurătoare, — printr'o 
sancţiune justă și determinată.
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Aceste raporturi cari derivă din starea necesară a, lueru- 

ilor despre care Montesquieu vorbeşte definind legea, face 

ca legea să primească difer te numiri, după obiectul la care 

legile se aplică, ; ast-fei avem : , . 

Legi Civile, Criminale și Comerciule. 

Asemeni. după caracterul lor legile se impart în legi Con- 

stituțiunale, Politice, Legi de gnranţie şi de ordine publică. 

Cele Constituţionale sunt acelea, cari regulează natura și 

competinţa diverselor instituțiuni, destinate a. face aplicarea 

exerciţiului  Suveranităţii. Ele determină condiţiunile esen- 

ţiale ale acestui exerciţii, în ceea-ce se atinge de intervenţia 

cetăţenilor. , 

“Legile Politice proclamă și garantează deosebitele libertăţi 

inerente naturi! omului, s. e.: libertatea individuală, a con-: 

ştiinţei, a, intr..nirilor, a presei și altele pe cară le vom vedea, 

mai la vale. 
Legile de g.ranţie și de ordine publică, sunt, acelea cari re- 

gulează, statutul personal al cetătenilor, ranorturile lor cu so- 
cietatea, în general, — capac'tatea ori incapacitatea, persoanei 
in sinul societăţii. — Se numesc ast-fel, fiind că interesează, 

societatea și nu se pot schimba prin voinţa părţilor con- 
tractante. | 

Fie-care lege trebuie să căprindă, următoarele: 
Subiectul, obiectul și formureu că. 

_ Subiectul legii este omul social saii societatea. 
-- Obiectul legii este binele moral și material al omului in 
societate; adică a crea cea mai mare fericire pentru fie-care 
membru al unei societăți. i 

Formarea legii, sunt formele exterioare. cari trebuie să în- 
suşească legea, spre a avea |uterea d'a comanda și a i se 
supune. . | | 
Din cele expuse, legea regulează drepturile oamenilor în 

raport cu societatea, cu individul şi cu lucrurile. Efectul legii 
este, d'a comanda, corige, pedepsi. Felul pedepsei şi execuţia 
pedeapsei să fie ast-fel ca să obţie corigerea condamnatului. 

Pe lângă, atâtea denumiri ce am vădut că se poate da unei 

legă, ea nai este. incă, de amnistie şi interpretativă. 

iti AS pin derivă, in grergte car nem 
ficuto dun ȘI a ne e unei legi pe care Trasybolu a 

pă expulsarea celor trei-deci de tirani ai Athenel 
a cărei coprindere era a se da uitărei tot ce se petrecuse în. 

rn N ” Ş țara de naştere a, amnistiet: este vechia Athenă; şi care-și 
piistră caracterul săi ertător până adi chiar. e



Amnistia se inspiră din regiunile filosofice, ea cogrinde 
in sine puterea a, şti, a erta șia, erta pentru tot-V'auna celor 
greşiți, care este una, din cele mai mari virtuţi ale omului în 
marele ocean al omenirii, în care este angajată lupta pentru 
existenţă. 
“Amnistia este forţa judecății omului, a şti să se puie mai 

“pre sus de toate pasiunile omenești, u erta pe acea, contra, 
cărora este îndreptată ura şi asprimea, legei!. 

- Toate legile a format din amnistie o prerogativă a per- 
soanei care represintă Suverenitatea, unei naţiuni, şi care este 
şelul Statului. 

In regimul constituţional amnistiu. este foarte căutată, 
foarte mult practicată; lăicend asemenea parte din pre- 
rogativele Coroanei, ca o măsură bine-făcătoare pentru îndul-. 
cirea, spiritelor și a armonii ce trebuia să existe tot-d'a-una 
intre ele şi Puterea.. 

Din cele expuse resultă că, amnistia este o putere Surc- 
rană al cărui obiect, este d'a uita și șterge din minte ori-ce 
crime şi delicte politice. 

Bxerciţiul acestei puteri il dă unii jurisconsulți esclusiv nu- 
mai şefului Statului, iară alţii cer să ia parte și Cumera la 
acordarea amnistiei. Adică, să se facă o lege anume la care 
să ia parte şi șeful Statului, cum ia la toată formarea tutor 
celov-l-alte legi. | 
Amnistia însă în sine și în: mod general nu e relativă de 

cât la crimele şi delictele politice, ea, dară coprinde în sine 

un act de înaltă politică. o Se 

Ca atare intrebuințarea amnistici poate să ceară urgenţă, 

scopul amnistiei este pacificarea; fiind-că, e vorba da . uita 
Și .erta. e o 

Dar Camerile sunt închise, și urgenţa lucrului nu . poate 
adăsta convocarea lor. 

Afară de acestea: 
Cum se pote pune o atare chestiune în discuţiunea mal multora? 

_ Diseuţiunea deci in Cameră poate provoca atâtea multe, 

varii şi vecheminţi discuţiuni, cari în loc de pace, din con- 

tă ar vivifica mal mult mânia, ar ţine discordie în ţară şi 

ar paralisa, tot binele pe care lar face un act de clemenţă, 
aplicat la timp oportun. 
-* Amnistia dară este mult mai bine. şi ma! eficace lăsându-se 

a fi un act personal și esclusiv al Suveranului, fără ameste- 

cul Camerei sai al veri-unei altul chiar. N 

Amnistiile mar în general se acodă după mari revoluţiuni, 

după mari sguduiri politice întrun Stat, care regulat pro-
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voacă url şi persccuţiuni violente. Amnistia vine de toarnă 
balsamul vindecător a vulnerilor politice, aducând înapol Îra- 
ternitatea prin uitarea trecutului. Ea se ucordă încă la mari 
şi solemne cireomstanţe. 

Amnistia este generală saii parţială. Cea d'intăiii este atunci 
când e acordată fără, nici o restricţiune. Mai toate amnistiile 
fac excepţiuni cu șefii de partide, saă cu oameni a cărora in- 
fluenţă ar putea produce noi turburări. Contra acestor per- 
soane urmăririle chiar sunt mai mult niște simulacre, căcă 
peste loc nu poți turna unt-de-lemn. 

Amnistia dileră” de grațiere, care de asemeni e un drept 
esclusiv al șelului Statului. ! | 

... Graţierea e o ertare ce se acoardă numai celor condamnați 
„în crime ori delicte ordinare și nu politice. i 

Graţierea iartă pe vinovat numai de constrângerea corpo- 
rală, iară în ce priveşte despăgubirile civile, Var exista, ele se 
plătească de condamnat către partea ce a câștigat. 

Graţierea nu cere urgenţa amnistiei, ea se poate acorda 
veri-când. 

«Amnistia se acordă când o instrucțiune este 
graţierea se acordă după condamnare». 

Legea interpretativă. Această lege 'se deosibeşte de cea re- 
troaci.vă. Cea, d'inttiii nu face de cât explică o lege anterioară 
care în exercițiul ei a dat loc la, oare-cari nedomeriri. .Fa p- tele intâmplate mai târdiii, se aplică tot după, legea veche. 

Din toate cele arătate până aci se poate conchide că, legea 
se lormează prin unirea la un loc a mai multor fapte deter- 
minate, care concurg la săverșirea, ei. .: 

Aceste fapte sunt: 
Iniţiativa. — Discuţiunea.— Voluren. — Sancțiunea şi Promul- garcea. 
Puterea du 

legiuitoare. 
Această, putere este representată prin naţiune, și numai națiunea are puterea, d'u face legi. ” Cu toate acestea, ea admite alături ca densa, tului a lua part» la contecţionarea legilor, 

putere să compune din doi factori, națiuni 
Dacă națiunea ar fi 

4 

incepută, 

face legi. Legile nu se fac de cât de puterea 

sa, şi pe șelul Sta- 
lor, și de aci, -această 

A, juca și șelul Statului, 
vepresentată da Cumeră şi Senat atunci sunt trei factori, cu toate că ambele aceste corpuri re- presintă, tot pe naţiune, sunt cu toate acestea, consideraţi ca factori separați și Păstrându-și fie-care individualit t i 

1 ltatea sa în ce privește formarea legilor. 
Propunerea legilor sai mițialiva lor. Aceasta sc face de Se- 

3
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lul Statului, de Caineră şi de Senat, din aceşti factori lie- care, în parte, ati” puterea d'a propune. facerea .unci legi, și acest drept al propunerii lege. se numește «inițiativă» 
In regulă generală insă, această propunere a lemci este o prerogativă a Șelului Statului, şi cu toată prerogativa Coroa- ni, 'representaţiunea.- naţională — Camera sai Senatul are la rindul lor, cum s'a, dis, dreptul d'a propune în parte fie-care o lege . A 

- Sunt forme de guvern la. care această prerogativă este es- clusivă a Şetului Statului. SE | „Prerogativa aceasta, în guverne democratice, Şeful Statului 0 exercitează prin guvernul sii. -  Veri-ce propunere trebuie să fie făcută prin scris de pro- puitorul ei, trebuind pe scurt să arate: obiectul legi şi de- punându-se pe biroul Camerei printrun act scris de șetul sta- tului, numit «decret», - 
Camera este datoare ca mat nainte de toate să delibereze în secţiuni oportunitatea legei. Daci Camera găsește că trebuie a se ocupa, de legea propusă, fixcază o dia se pune în deli- berarea ek. La diua fixată propuitorul legei, este dator să des- volte principiile generali ale legex propuse. . 
După aceasta legea e trimisă la o comisiune ca să o ana- “liseze cu amănuntul, și în «urmă să. facăi.un:raport asnpra de-- liberării ef. Raportul se imprimă şi se distribue Corpului legiuitor spre a lua complectă cunoştinţă, de el, fixându-se în aceeași 

vreme diua. punerei ci în discuţia generală a Camerei. Punerea, 
în discuţie se. face de președintele Camerei. După discuţiune 
vine votarea şi apoi se tree> la cele-ltalte forme cari dă legei 
putere d'a ordona. Da se va face vr'un amendament, el nu este de- 
finitiv, până nu se pune pe biroul Camerei și până nu trece prin 
toate formalităţile prin câte trece însăși legea spre a fi complectă,. 

„ Dacă amendamentul se primeşte tot, sai parte din cl, a- 
semeni se trimita: uncl .comisiuni care este ditoare, să pro- 
sinte' Corpului legiuitor redacţia definitivă. 

Proposiţiunea adoptată, de Cameră, se numește lege. | 
-. Resultatul deliberărit Camerei este proclamat «de Preşedinte 
în următorul mod : - A 

Camera adouptă, dacă legea e primită. 
Camera respingr, ducă legea a cădut. A 

: După adoptarea unci legi de Cameră, guvernul, printr'un 
mesagiii al Şefulul Statului, o trece la Senat care trebue 
să treacă prin aceleași forme ca și la Cameră, - , 

Legile din iniţiativa Şelului Statului, vin la Corpurile le- 
giuitoare printr'un decret al Qisului șef. :
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Şi atât cu legile din iniţiativa Șefului Statului cât și cu a- 
celea. din iniţiativa parlamentară saă iniţiativa privată, se în- 
trebuinţează aceleași forme spre a putea dobândi putere 
de legi. A 

- Pentru o lege“care se: retusă, Camera nu trece nimic în re- 
gistratele „sale. Iar pentru cele primite se face o minută sem- 
mată de Preşedintele Corpului legiuitor și unul din Secretari. 
depunindu-se în arhiva Camerei ; făcându-se apoi după aceasta 
o -copie semnată de aceleași persoane și dusă prin guvern Șe- 
iului Statului spre sancţionare. | 

Disonţiunea. Veri de cine fie propusă o le-e, ca trebue să fie 
în mod liber şi ne influenţat, de nici o forță străină, de cât 
de voinţa, conştiinţa legiuitorului, discutată şi amendată de va 
îi nevoe; lără să fie dator lepiuitorul să dea socoteală cut-va 
de ce velusă sait primește o lege, sait de chipul discuţiunei 
sale în Cameră. Da | Do 

Această,  nertspundere a: legiuitorului "și are origina în li- 
bertatea individuală a, legiuitorului și a interesului formării 
unor bune legi. spre a putea, lumina cestiunile puse in desbatere, 
și de aci facerea unei bune legi, și descoperirea adevărului 
care coprinde în sine utilitatea. pentru care legea să crează. 

.. Diseuţia, cu alte vorbe, nu este de cât critica ce se face unui 
prosct de lege. Sa 

Această discuţie se poate face sati pentru fond saii pentru formă. 
Când se face pentru fond avem a observa cestiunea prea- 

labilă, adică aceea care se pune în Cameră da se şti; dacă 
proectul de lege ce se propune a, discuta, este ori nu folositor, 
precum și dacă bine este a se deschide discuţia asupra lui, 
adică dacă este oportun. | 

Pentru formă, este a se observa ca legea să treacă prin 
toate fazele hotărite, singure care-i dă putere de lege. 
cuția e de două feluri— secretă și publică, - NE 

Votarcu. Votul este taptul prin care legiuitorul își manifestă 
opinia, sa, dorinţa șa, voinţa sa, asupra unui „proiect de lege ; 
prin care primeşte ori respinge aceast proect. 

Votul, cu alte vorbe, mai este adesiunea liber 
Huenţată a legiuitorului de nici o forță exterioar 
libertatea conștiinței sale ce e chiemat 

In acest scop, ca: să se garanteze și mai bine formarea 
unci legi, . este scutit legiuitorul a da socoteală de chipul cum 
el înţelege și voește AȘ da votul săi. | ME 

Ca, sancţiune a acestei garanţii a libertăţii votului, legea 
opreşte ca forţa armată să stea împrejurul 'localului Corpuri- lor legiuitoare, sait chiar în apropierea, lor. | 

is- 

ă şi ne in- 
ă, de cât de 

să dea asupra, unei legl.
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Alt-fel, Corpurile legiuitoare ar lucra sub impresiunea fricei 
sait a temerii, conștiința lor ar fi viţiată căci vot il lor ar fi 
sclavul teroaril 6r nu liberul arbitru al votatorului. 
. De asement este incompatibilitate între mandatul do de-— 
putat ori de senator cu ori-ce luncţie salariată de guvern. 

Și dacă am voi să fim sinceri cu adevărul şi să ne a- 
aropiem de idealul către care spiritele drepte şi. oneste tind, 
ar trebui să întindem mai departe această incompatibilitate, 
hotărind ca ori-ce funcţiune, in mod general, fie retribuită de 
Stat, judeţ comună saii veri ce altă instituție cu amestec al 
guvernului. 

Mandatul de deputat orisenator care cere . o libertate prea 
mare, la un loc cu o funcţie salariată care cere din contră o. 
pasivitate mare, nu se poate, acestea din contră sunt. două lu- 
crură cari se esclud unele pe altele, ne putând ambele stu 
la un loc; ar fi ca. conștiința legiuitorului să fie vecinic in- 
iluenţată de aceia de la cară primesce salariul lor pentru luncţia 
ce ocupă. . i 

Votul se poate manifesta prin mai multe forme exterioare; 
așa s. e. prin sculure suă ședere, prin ridicare de rhâini, — 
apelul nominal și votarea cu bile' negre şi albe, ? 
„Cele. ulbe represintă admiterea legi, și cele negre res- 

pingerea. - 
Votarea poate fi publică, saii secretă, ca și discuţiunea. 
Suncțiunca. Este aprobarea dată de Şetul -Stutului -unei 

legi ce i s2 presintă de către ininiștril săi, pentru acest scop.— 
Această sancțiune constă în formalitatea d'a se scri pe. lege 
cuventul caprobut» și semnat de Șelul Statului. 

Aceasta va să dică că legea a primit adesiunea celui din 
“urmă factor care irebue să concure la formarea, el. , 
Aceasta va să, dică că legea este bine făcută, este utilă, și 
că se asociază, şi Șelul Statului la, opera legiuitorului, dându't 
fiinţă de lege. . 

l'ără indeplinirea acestei forme, legea, este incomplectă. Drep- - 
tul acesta al' aprobării sai refuzului unei legi, face asemenea 
parte din prerogativele Coroanei. Precum are drept Șeful Sta- 
tului să aprote o lege, tot asemenea poate să și refuse.o lege, 
tot asemenea are dreptul să recuse, acest drept face parte din 
prerogativele Șefului Statului, fără această sancţiune legea ră- 
mâne pentru tot-d'a-una în stare de proiect. 

Sancţiunea unet legi am mai putea-o numi, ultima reflec- 
siune a celui mar. suprem judecător — pe care Suveranitatea 
naţională 71 a instituit magistratul suprem al prosperității Sta- 
tului ce represintă. : ti
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Relusul d'a sancţiona o lege este de două feluri, suspensiv 
şi absolut. , | a 

Este suspensiv atunci, când nu ridică legi cu totul carac- 
terul stii de lege, ci o lasă la o parte pentru un timp oare- 
care; spre a o presenta a doua, oară la sancţiune. — Cu alte 
vorbe, este. o amânare a sancţiunci pentru o altii ocasie, ŞI de sigur pentru o.mai matură chibzuire asupra ei... Refusul ab- solut e atunci, când dispare cu totul legea. 
„Spre. a nu ajunge aci,! legea trebue să aibă de țintă, jus- tiţia, şi adevărul, bunele exemple și 'morala ce legea trebuia să aducă, societății. 

» Sancţiunea, are în fine două sensunt: , 
Mai întâi ea, esprimă faptul prin care puterea, executivă vine să adereze la un proiect de lege; dându-i perfecţiune ! Acesta: este sensul Constituţional: 

AL doilea este disposiţia Venală, 
sait neexecutarea, legii. — Acesta, est 

P,omu'garea. Promulgarea, este 
legi, lorţa da comanda și toți a i 
cea din urmă formalitate ce tr 
ca.ea să poată avea viaţ 
supunere. 

Formalitatea, aceasta, constă 
«Monitorul oficial» şi prin oră- 
du-se a avea cea mai mare 
ajungă în mod satisfăcător 

care pedepsește violarea, 
e sensul penal. 

actul prin care se dă unei 
sc supune. — Aceasta este 

> trebuia, să însușească o lege, 
ă şi autoritate d'a comanda, Și a cere 

n faptul publicării legii prin 
co alte mijloace chiar, făcân- 

publicitate posibilă, ca ast-fel să i la cunoştinţa tutulor esistenţa, legii, spre a" da cuvenita, ascultare şi supunere. — Numai de.. la, data, acestei publicări, legea, capătă putere de lege, adică devine obligatoare pentru toți și: răpind tutulor cel mai mie pretext d'a “dice că n'a avut cunoștință, de existența ei. “De la data acestă publicări sia născut şi maxima de drept că,: eniminui nu-i este permis, a ignora «sistența unei legi»... 
Lzecularea. Este punerea. legii în aplicație, şi care - se lace îndată dup promulgare ei de către. autorităţile che- e a ace să se vadă, foloasele unei legi ; Saii poate și mai 
Abrogarea. Este atunci când efectele unei legi se stine „când legea încetează a mai 

E a- 
, ază avea putere; în resumat, este scoa- terea ci din serviciă, 

Abrogarea. uney legi este actul unei putei superioare, este „atributul autorităţii care a făcut legea ce se abroagă. AADLOgarea € anularea unei legi sai a. unei; ordonanțe, printro lege sati printi”o ordonanţă posterioară, şi: fiind-că
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abrogarea esto un act de suveranitate, ea nu poate emana de cât tot de la puterea suverană. 
Ast-fel, în guvernele representative concursul corpurilor le- 

giuitoare şi al Suveranului, sunt necesarii pentru abrogarea unci legi. | 
Abrogarea este espresă şi tacită. Espresă este atunci când literalmente este pronunţată printr'o nouă lege. . Tacită este atunci când o nouă lege. venind, se pune în executare fără, ca vechea lege să fie abolită, ŞI având ca noui disposiţiuni cu totul contwarii celei vechi; fără însă ca, or: dinea, publică și interesele private să sufere. 
Abrogarea este încă totală și parţială. Este totală, când noua, lege înlocueşte pe cea veche, in toate disposiţiile sale. Parţială atunci când noua, lege pronunţă anularea numai a unei părţă din disposiţiile leget precedente; lăsându-X restul în vigoare. In acest din urmă cas abrogarea se apropie de derogare, care lasă să se substitue legea. anterioară, saii cel puţin nu - aboleșie de cât o parte. a _ Se distinge însă de aboliţiune, care nicl-odată nu poate fi parţială și care se face mat bine prin voinţa legislativă . dă cât prin desuetudine. 
Lect retroactiv. Tste cualilicativul dat unei legi care merge: 

cu aplicarea, ci înapoi la, epoca, când ea nu exista. ” 
Eiect retroactiv va să dică că are putere d'a comanda pe: 

trecut, când nu avea ființă, nu exista. 
Măsura, aceasta, este vexatoare. e 
Dreptatea cere ca, o lege să, n'aibă putere de cât pentru vii- 

tor, incepând de la data promulgărei sale, și nici-odată pe trecut. 
A hotări alt-fel este a nu mai avea nicio siguranţă în so- 

cietate, nici o siguranţă, în afacerile publice și private, ordinea 
publică necontenit ar fi turburată prin venirea unei not legi 
care în loc să se uite inainte se uită înapoi dărimând drep- 
turile câștigate prin legea, anterioară. , , i: 

Aceasta se numeşte anarhie. & nu ordine publică... - 
Ce este dreptul ? — Dreptui este resultatul judecăţei omului 

născut din necesitatea raporturilor sale cu semenii săi. 
Romanil sunt singuri! carl ai cunoscut mal . înaintea, tutu- 

lor și în mod regulat, ce va să dică dreptul: Aşa dic ey: 
«Jus est ars boni et acqui.» Adică: Dreptul este arta da ca- 
noaşte binele și echitabilul. De aci, arta nu este de cât o adu- 
nare de reguli prin concursul cărora ajungem a; cunoaște, ce 
este binele și echitabilul. a 7 
„Pe lângă acestea mai sunt și alte înţelesuri ale cuvântului 

jus, — şi ajungând cu toate la următoarele conclusiuni. 
«Justitia est conslans ct perpelua volunias, jus sim cuiquae 

3
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tribuendi». Adică: Justiţia, este o virtute care constă în voinţa 
Wa. observa cu fidelitate drepturile fie-căruia, ca pe ale sale. 

Se cere dară în această definiţie ca voinţa să fie constantă, 
adică, ne strămutată în hotărirea, sa, de a nu ataca pe nimeni 

“în drepturile sale, dând fie-căruia, ce e al stă. 
- Se mal: cere.ca această voinţă să fie perpetuă, adică con- 
stanţa sa. de = da, dreptate să nu fie ceva accidental; ci a-: 
ceeași în tot-d'a-una,. ” , 

„ Mergând mai departe cu analisa cuvântului drept, Romanii 
mai dic: | , 

«Jurisprudenta. est divinarum atquae hunanarun uotitia justă 
aique în justi scientia». 
: Justiţia este cunoștința lucrurilor divine și umane, spre a 
putea :determina justul și injustul. 
„. De aci. principiile dreptului sunt: 

: Honeste vivere. — Alterum non laedere, — Suum cuique tri-. 
buere, -care însemnează a trăi onest, a nu vătăma pe ni- 
meni în drepturile sale, şi a: da, fie-căruia, ce este al săi. 
__Isvoarele științei dreptului. — Ca, ştiinţa, dreptului să poată 
fi. înţeleasă “mat bine, şi -ca, principiile acestei științe să se 
poată pune în practică întrun mod mai matur şi mai util, 
este necesar a cunoaşte d'aproape isvoarele: din cară știința 
dreptului se adapă pentru practicarea justului și injustului ca: 
să nu vătămăm pe nimeni în drepturile sale. Aceste isvoare sunt: 

Piilosophiu, Historia. și Iiconomia Politică. 
Philosophia. Este derivaţia a, două cuvinte Greceşti ros 

câre însemnează iubire, şi capia înţelepciune, și combinându- 
le impreună, avem iubirea, .:de înţelepciune sai Philosophia. 
Numirea, aceasta are: aceeași vechime ca şi a omului, căci 
studiul. philosophic are de obiect studiul legilor naturale și a 
cauzelor fenomenelor pe cari ni le presintă întregul univers. 
ȘI ca'omul să poată avea forță ca să judece aceste cauze 
ale fenomenelor universului, se cere fermitatea sufletului care 
pune pe. om in viaţa practică mai pre sus de pasiuni, de 
accidentele vieţei, și de opiniile falşe ale vulgului. 

De la, creaţie şi până, adr: Philosophia, n'a, încetat de a fi îs- vorul înţelepciunei, de la care toate judecăţile, toate raţiona- 
mentele se vor adăpa în toată Viaţa omsnirei. Philosophia 
dară este scaunul sapienţei propuiadu-și a ridica, spiritul u- man la lonină şi prudență.. ă 

Philosophia este arta, d'a cunoaște justul și înijustul căci nu- mai ea, ne ajută a ne îndrepta spir 
etărilor cu care. tot:dauna tre 
rept, aduse înaintea noastr 

, 

itul către maturitatea cu- 
uesc judecate -cestiunile de 

ă spre a-fi resolvate, 

+



Dreptul positiv dat spre aplicare oamenilor, cu atât va fi 
mai perfect și mai just aplicat, cu cât principiile sale vor fi 
mai mult basate pe morală și Dreptul Divin. 

“Și omul cu atâta va fi mal aptu înţelege principiile Drep- 
tului Divin, cu cât mai mult mintea sa se va inspira de la 
Philosophie, care este arta cugetărilor, - 
Găsim în istoria, philosophei un celebru philosoph numit 

Philon, de religie Mosaică, născut în Alexandria pe la anul 
30 înainte de Isus Cristos. EI a seris un mare număr deu- 
vrage asupra Sânică scripturi a, philosophică şi moralei. EL era 
numit de contimporanii să «Platon Ebreu». Philosophia sa, 
este un fel de sincretism de neo-platonism “fundat pe con- 
Știință şi concilierea dogmelor lui Platon cu Sânta Scriptură. 

Toate uvragele sale. philosophice ne arată că philosophia 
este știința a se cunoaște omul pe sine însuși. și când omul va 
avea putere a se cunoaște pe sine însuși, atunră poute po- 
seda arta cugetărilor ce am arătat?o mai sus cu concursul că- 
reia, poate resolva toate cestiunile, poate descoperi adevărul. 

Istoria. Pe lângă alte multe definiţiuni ce poate primi 
historia, se mai poate dice despre ea că este oglinda în care 
ne uităm, spre a ne pregăti viitorul. - 
. Ea este un tesaur în care' generațiunile păstrează avutul 
or, : „i 

Ea, este un martor puternic, care ne atestă: diferitele fase 
de progres și de regres prin care -a trecut -spititul: uman. 
„Prin concursul istoriei dară aflăm diversele fase;- prin câte 

a trecut dreptul. i o 
Mai aflăm asemenea, și diferitele punte controversate ale 

dreptului, de cine, în ce epocă, în ce mod, -şi cu ce metodă 
aii fost deslegate, e ae o 
- Spre încheerea acestei cestiuni, mat putem  adăoga că is- 
toria pentru Drept, este, an tesaur de monumente Juridice, pe 
care viitorimea “] va utilisa, tot-W'a-una, pentru progresul știinţel. 
:- Economia politică. Acesteea i-am putea cice că este a știință 
Vogăţiei», saii mai bine ştiinţa, care ne învaţă a găsi mijloa- 
cele strângerii bogăției, necesară atât interesului public cât și celut 
privat. IS . PSR 

: Toată această știință a, prosperității, avuţii constă în fa- 
„cerea, diferitelor legi sati giisirea, diferitelor mijloace, spre a, 
putea ajunge „la, realisarea, bogățiilor. e 

Spre a putea dar ajunge la formarea, acestor legi inavuţi- 
toare, ne servim de Economia. politică, ca să vedem care este 
utilitatea .creerei: unei legi. -. | a | 

Divisiunea. dreptului. Acum că :cunoaștem '-știinţa, dreptului



ce însemnează, și mijloacele cari ne ajută a înțelege mai bine 

această, ştiinţă, vom trece a vedea, diferitele sale divisiuni şi 

scopul ce fie-care din ele *și propune a atinge. Așa avem: 

Dreptul natural. Acesta este singurul care a fost cunos- 
cut mat inaintea tuturor celor-P'alte drepturi, fiind-că origina 
dreptului natural este nascerea, omului. 

ul este fări margini şi al tutulor fiinţelor cugetătoare. Toţi 
simţ necesitatea a se apăra contra atacurilor dirigiate contra 
lor, acest simţ a se apăra, este efectul dreptului natural. 

Dreptul natural este unirea tutor regulilor naturei, puse 
de D-deii în inima oamenilor. Acest drept dar, este în natură 
de unde chiar "Şi-a luat numele de «Drept natural» şi sădit, 
în inima fie-cărul om, de naturu care aduce pe om în lume; 
de unde apoi şi-a luat și numirea de «Dreptul divin». 

„ De: aci, legile naturei sunt singurele cari inspiră și ajută, 
pe cele-l'alte ;legi, la. formarea lor. | - 
 Cele-Palte legi toate nu sunt de cât consecinţe ale drep- 
tului natural, niște reguli făcute de oameni între ei şi pen- 
tru ci şi de aci între popoare între ele și pentru ele. 

Omul are dreptul a se apăra contra agresorilor săi, fără 
ca nimeni să poată ai discuta acest drept. 

Copilul, cât de mic fie el, încă poate a 'şi exercita acest 
drept, fără ca să fi avut timpul a fi invăţat de la cel ce "l 
împresoară cuventul de .«drept>. Animalele încă, fac şi ele 
resistență, contra - agresorilor lor, fără să fi putut învăţa de 
undeva, dreptul de apărare, de cât de la instinctul lor; de la. 
sentimentul lor de conservare care le împinge a se pune 
„sub scutul dreptului de apărare.. 

Din preceptele acestui drept, se nasc toate cele-Lalte drepturi, 
Drephul positiv. Este o concordanță a preceptelor drep- 

tului natural, unite cu necesităţile oamenilor, născânde din 
raporturile dintre că. 

Acest din urmă drept, se poate numi și dreptul pri- 
vat, fiind-că se ocu 

persoanelor pă do drepturite private și positive ale 

„_ Drephul public. Acest drept se ocupă de drepturile pu- 
blice ale Statului, precum şi de raportirile litite ale die 
ritelor State între ele. Pronunţând cuvântul de drept pu- 
blic, imediat ne vine în minte întrebarea: Să fie oare mal 
multe feluri de drepturi, unul cu caracter public şi altul 
privat?! o 

Atunci dreptul este divisibil 2 -



Dară suveranitatea nu e de cât una singură, cum ar putea 
dreptul să fie divisibil, când obiectul săi e indivisibil 9 

teptul în sine, considerat ca, ştiinţă socială, din ori-ce 
punct de vedere privit, e indivisibil. 

Considerat însă, dreptul ca obiect de studiii, ca metodă la în: 
vățămont, dreptul e divisibil, şi avem: 

reptul care tratează, “despre organisarea societăţei și con- 
stituirea suveranităţei, numindu-l Drept Constituţional. 

Dreptul care tratează, despre acţiunea şi competinţa, puterei 
executive, numindu-se Drept Administrativ. Di 

Intre aceste două drepturi e o intimitate din cele mal mari, 
ambele merg impreună și lormând același obiect. Cu toată 
fusiunea lor, încă există caractere distincte între ele. Așa 
dreptul constituţional e creator, și organisatorul dreptului ad- 
ministrativ, născut spre a executa numai. De aci prioritatea 
dreptului constituţional, ca. studii, asupra dreptului admini- 
strativ. 

Dreptul public mai este: dreptul public întern, şi dreptul 
public extern. 

Dreptul public intern. Se ocupă de raporturile publice 
ale persoanelor în interiorul Statului lor, din care i+ naştere 
dreptul Constituţional și Administrativ. . 

Dreptul public extern,” Se ocupă de regularea raporturi- 
lor politice ale diferitelor State intre cle, : şi se împarte în 
dreptul internaţional şi dreptul ginţilor. - =. 

Dreptul. înternaţional. (inter-nationes). Se ocupă cu regu- 
larea. conflictelor dintre deosebitele legislaţiuni, precum şi ra- 
porturile reciproce ale :supușilor dileritelor State. 

Acest drept, la rândul stii, se imparte în drept internaţional, 
public și privat. | 

Primul se ocupă cu regularea raporturilor publice ale di- 
feritelor State între ele. 

Secundul, cu regulavea conflictelor dintre deosebite legis- 
laţiunt, precum și raporturile reciproce ale supușilor diteri- 
telor State. 

Acest duept se deosibește de dreptul civil, care regulează 
raporturile private ale persoanelor între ele și în interiorul Sta- 
tului lor. Se deosibeşte asemenea și de dreptul .internaţional 
public, care regulează raporturile Statului între ele. , 

Dreptul Ginţilor (Jus gentium). Acest drept în acceptaţiu- 
nea sa, cea mai veche și mai răspândită, este un “drept lun- 
dat pe usagiul general şi consimţimântul tacit al națizuulor. 
- Acest drept nu regulează, numai ra orturile naţiunilor între 
ele, dar încă şi pe acelea ale individilor în -ceea-ce priveşte
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drepturile și datoriile lor respective; și cari aii pretutindeni 
același caracter şi același efect. Na 

Acest, drept: după autori, coprinde în el, două părţi distincte : 
LE Dreptul umanităţei în general, şi drepturile și datoriile 

ce Statele suverane recunosc individilor, cari nu sunt supuşi 
autorităţii lor. , 
„II. Relaţiuni direct existente între naţiuni, între State, şi 

Suverani între ei. 
În lumea modernă această din urmă parte a, primit exlu- 

siv, numele de Dreptul Ginţilor. 
Această parte sar fi ..ut numi mal bine <Dreptul public 

Ezlern» prin oposiţie cu « Dreptul public Intern» al fie-cărui stat 
particular. 

„ Aceustă parte a ştiinţei determină numai oare-cari drepturi 
ale omului în general şi relaţiunile private cari sunt privite 
ca fiind sub tutela naţiunilor, ea a fost tratată sub denuini- 
rea de « Drept înternational privat». 

Dreptul Canonie. Este o colecţie de precepte culese din 
Sânta Soripturi, din Concilii, din deosebite Decrete şi Con- 
stituţiuni Papale, din. cărți pastorale ale deosebiţilor sfinţi pă- 
rinţi bisericești, precum şi. a, culegerilor. obiceiurilor și tra- 
diţiunelor. i | 

Canon este o vorbă Greacă care însemnează regulă. disci- 
plină, şi cu care ne servim spre a arăta regulele și deciziu- 
nile Bisericești, fie asupra Dogmelor fie asupra, disciplinei. 

CAPITOLUL II; - 

Diferitele forme de Guvern. — Guvern Patriarhal. — 'Theocraţie. — Mo- 
narhie absolută. — Aristocraţie.. — Monarhie Constituţională. — De- 
mocraţie representativă. — Republică. — Oxolocraţie, ă 

„Diferitele forme de Guvern. Când vom vorbi despre Suvera- 
nitate, vom cunoaște marea deosebire între putere și forina 
după care se exercită această putere. ” 

entru ca să se reguleze și să se asigure stabilitatea, a- 
cestul exerciţii s'a simţit necesitatea, d'a se crea nişte insti- 
tuţiuni determinate şi a li se da autoritatea necesară; pentru a și putea. îndeplini misiunea, lor. 

Forma unui guvern se compune din totalitatea instituţiu- nilor şi de raporturile lor prin care se exercită, acţiunea ge- nerală a Suveranităţii. 
__De la această formă, depinde măsura dreptăţii - cetăţenilor in societate, regulile după care se. determină, intervenţiunea
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acestor cetăţeni în exerciţiul Suveranităţei; în fine raportu- 
rile lor positive cu societatea. | 

Aceste instituţiuni dar, cari sunt -create pentru exercitarea 
Suveranităţei și cu cari vom face cunoștință în dreptul Ad- 
ministrativ, se pot considera din deosebite puncte de ve-: 

ere. 
Așa, se pot considera între ele, în ele însăși, și in. for- 

ma. lor. E 
Considerate instituțiile între ele, se află întrun raport de 

libertate şi independenţă una către alta, ast-fel în cât fie- 
(9 din ele lucrând în sfera lor determinată, să nu poată 
găsi obstacole în drumul lor din lucrarea unei alte institu- 
țiuni ; care lucrează asemeni in sfera ei determinată. 

Considerate instituțiunile în ele însăși, ne presintă o ierar- 
hie de unde decurge raporturile de superioritate, subordo- 
nanţă, respectul între oameni sai chiar intre deosebitele in- 
stituțiuni aşedate pe diterite trepte ale scărei ierarhice una 
către alta, | | 

Considerate din punctul de vedere al formei, este reunirea 
la un loc a tutulor formelor unei instituţiuni, constitue mo- 
dul după care actele se preferă, se lucrează, se săvârşesc 
și se constată. 

Aceste forme sunt regulate sai după legile fundamentali 
ale unui stat, sai chiar de legile accesorii, și presintă un 
mare interes, fiind-că garantează atât pe cetăţeni cât și pe . 
funcţionari. 

Garantează, pe cetățeni, apărendu-i de arbitrariul la care 
mai adesea funcţionarismul este aplicat. 

Garantează pe funcţionari, apărându-i de acusările nedrepte 
că ar fi abusând în veri-ce mod de puterea, publică ce deţin 
în mâini. E | , 

Aceste forme pot fi diferite, după societate, după localitate 
și după gradul de civilisaţiune. SE 
„Guvern patriarhal. La începutul vechei omeniri, nu existaii 
de cât triburi de oameni fără averi, fără pământ şi fără nici 
un fel.de organisare pentru conducerea lor, nu aveaii, de 
cât pornirile instinctului de a se stringe cu toţii la un loc, 
muncind pentru colectivitatea lor și a trăi în comun. , 

Pentru atingerea acestui scop, colectivitatea recunoștea unuia, 
dintre ei, autoritatea de a le fi șef. , 

Cu acest șef in frunte, el umblaii din loc în loc, fără in-— 

tenţie de stabilire, lucraă pământul pe care se. aședaii, îl de- 
țineaă, şi 7] stăpânea pe timpul cât e! îl ocupaii, ca pe o 

„dreaptă şi exclusivă proprietate a lor;. respingend cu forțe
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chiar pe cei cari sar fi încercat a, le viola drepturile lor de 
proprietate. , a 

Cireumstanţele şi nevoile timpului forțase triburile a se 
constitui în .familil mai mari de cât erai triburile născându- 
se în aceeași vreme la ei ideia de stabilitate, numindu-se gu- 
verne Patriarhale. 

Părintele unei familii împreună cu toți membrii familici 
sale forma o societate, al cărui şef era el, căci toți conve- 
neaii a recunoaşte autoritatea şi al da ascultare. 

In profundimea anticităţii, găsim o mulţime de atari so- 
cietăți administrate de patriarhi. Istoria. sacră abundă, cu 
uverne patriarhale: adică mici societăți de familit conduse 
"un şef numit patriarh. | 
Aceste guverne, mat în urmă dete nascere guvernului mu- 

nicipal sait municipiile şi şefi acestor municipii se numeaii 
Duumviri. Aceştia, se alegeaii pe fie-care an, de adunarea de- 
curionilor.- 

Aceste municipii! semănaii mult cu stărostiile române din 
timpul  Regulamentului-Organic şi șefii lor cu starostir. 
- "Pe la începutul erel: creștine, municipiile pier; ideia, de 
societate. regulată începe a pătrunde in omenire, prin influ- 
enţa 'religiunei, micile societăți de familii se alipesc între ele, 
luând genericul nume de cetate. 

In anticitate, găsim pe Socrate partisan al aristrocaţiei și 
democraţiei, și a cărei democraţie se basa-pe morală și 
philosofie. 

- Politica lui învăţa: pe lume să cunoască și să iubească, 
patria și apoi să intre în lupta politică, spre a servi patria....... 

Dupe Socrate vine Platon, spirit vast al anticităţei, de la 
care ne-a rămas operile sale: Politica, Republica şi Legile. 

Politica, lui Platon este virtutea, și d'aci politica sa, se con- 
fundă, cu educaţiunea. El nu chiamă la cârma Statului, de 
cât pe moraliști. | 

Toate principiile lui Platon, toate regulile după cari tre- 
buiaii să să conducă afacerile Statului, sunt basate pe mo- 
rală, De aci toți agenţii puterei publice, sunt nişte practi- 
canţi ai moralei. ! 

Dupii Platon urmă elevul săi Aris'ot, pentru care Statul 
este o asociaţiune naturală; din causa asociabilităţei omului. 
„Elevul lui Platon încă nu se depărta de morală ca con: 

diţie a politicei sale, cu toate astea, este o deosebire intre - 
CĂ, ŞI anume: 

Aristot pune politica d'asupra mo vale, pe - când Plai 
pune morala asupra potiticel. > p laton
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Politica propriă disă a lut Aristot, se basează pe observa- 
rea și analisa faptelor, ci nu pe niște dorinţe aproape abstracte 
şi imposibile de rcalisat. 

Politica lui Aristot, privește pe cetăţeni ca pe niște por- 
soane libere. 

Cu această, morală, virtuţi și libertăţi, îmbibată anticitatea, 
de la părăsirea vieţel patriarhală, trecând la, cetăţi, ea trecu 
mai ăntâiii prin forma guvernului theocratic. . E 

Guvern Theocratic. Cuventul de Theocraţie vine de la Gre- 
coscul Zhicos,. care însemnează Dunnedeii și Craton care va să 
<ică Stăpânitor, Judecător. 

De aci șefii Statelor, cu această formă de guvern, eraii în 
aceiași vreme şi șefii religiunoi. 

Clerul mai cu seamă in puterea ce aii d'a representa Pu- 
terea Divină, credeaii că lor se cuvine mal mult de cât ort-cui 
a avea, comanda în. virtutea, acestei puteri venite lor de sus. 

Lor se cuvinea, să aibă autoritatea, asupra societăţiei civile 
și a Bisoricel. ţinând Crucea, și sabia, căci ca representanţi 
ai Divinităţit, ei ai adevărata putere de la care emană toate 
cele-Valte forţe ale societăţei. 

Această formă de guvern este una din cele mai pericoloase 
şi prin urmare netrainică, fiind că Puterea coborându-se de 
sus făcea ca ori-ce discuţiune cu cea de jos să fie imposibilă. 

Unde nu e discuţie nu este lumină, nu este adevăr, căci 
discuţia este facla, progresului și a civilisațiunei. 

Este ne-trainică,. fiind-că legea naturei împinge totul îna- 
inte, și omul prin urmare de natura sa este pus în necesi- 
tate a lupta spre a se emancipa, Lupta, omului dar va găsi re- 
sistență in Theocraţie. 

Dar lupta, popoarelor pentru dreptate şi adevăr fiind mai 
forte de cât veri-ce resistență a guvernelor, face ca, guvernul 
Theocratic să-i Qicem că nu poate fi trainic. 

Monarhie Absolută. Această, formă de guvern constă în con- 
centrarea tutor puterilor în mâna unei singure persoane. 

Monarhie, cuvint derivat din grecescul Monachus, care în- 
semnează singur, este guvernul în care Şeful Statului numit 
Monarh are concentrat în mod absolut în mânile sale toate 
puterile, ne priimind nici un control în administraţia sa, ne 
voind a impărţi cu alţii puterea sa. Voința monarhului, e 
voinţa, tutulor, este norma de conduită a supușilor sti. Mo- 
narhia. absolută are aceleași. reguli și principii cu 'Theocraţia, 
și care ca. și Theocraţia, nu poate avea șeausă la dragoastea 
opoarelor. Căci de la voinţa unei singure persoane, cât de mult 
ine voitoare fie ea către poporul stii, cât de inteligentă, activă
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și experimentată fie ea in. conducerea, afacerilor Statului, totuși 
nu poate corespunde atâtor exigenţe ale Statului ce conduce; 
Pe lângă aceasta, o putere prea mare dată în mâna unei 
singure persoane mai uşor ar face din putere un instrument 
al abusului, decât al unei bune administrații. ” 

Nu e bună încă această formă de guvern, fiind-că nu este 
conformă cu natura omului aspirante a merge tot inainte 
spre a împărți dreptatea egal cu semenii săi. N 

Un tutore asupra unui pupil lăsat singur fără nici o cau- 
țiune şi fără nici un consilii de familie, mai adesea, va risip: 
averea, pupilului, negligindu-i și averea și persoana sa. 'Puto- 
rele cu control va fi cu totul alt-fel. : 

Monarhia absolută ne admiţend nici un control, nu are 
prin urmare nici o responsabilitate, şi acolo unde responsabi- 
itatea lipsește, nu poate fi nici împlinirea datoria. 

Această monarhie este heriditară, lucru ce o face să fie și 
mai periculoasă, 
:Ventul civilisațiunei însă suflend pe faţa, omenirei, dărimă 

fără greutate guvernele cari nu priimesc control Şi responsa- 
bilitate, fiind-că ele sunt desgrădite de dragostea popoarelor, 
alungate departe de controlul intereselor lor. ” 

Guvern Aristocratic.—Cuvântul Aristocratie derivă din două 
cuvinte greceşti, Ariston care însemnează cel mai bun şi 
Craton care însemnează judecător, stăpânitor. De aci, Domnia 
celor mai buni, celor mai capabili, guvernul în fine care nu 
admite la putere de cât persoanele cele mai inţelepte şi mai 
luminate, mai virtoase şi invăţate.. - | 

Forma, aceasta de guvern coprinde în sine recunoaşterea 
unei clase priviligiate intelectualminte, chemate la conducerea 
destinelor Statului. o ă 

Și când dicem cei mai buni, în calitatea. bun trebue să in- 
tre inteligenţa, un studii întins, și mai cu. seamă morala. 
suma virtuţilor care le deschide porţile guvernului Aris- 
tocrat. | : 

Guvern Oligarhic. Această formă de guvern Sar părea că 
este un resumat al guvernului Aristocratie, căci în Oligarhie 
Suveranitatea se exercită numai de câte-va persoane, d'un 
număr foarte restrins de bărbaţi distinși de tot prin meritele 
lor recunoscute de popor. 

Oligarhia ca, și Aristoeraţia. nu admite la cârma, Statului, de cât meritul și virtutea, cu toate acestea, “Oligarhia mai exigentă cu recunoașterea meritului, dintre cei meritoși: alege încă un număr restrins pe cari  onorează cu cârma, Statului, ce nu pe toţi meritoșii. Dintre Oligarhie. și. Aristocraţie ad-
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mitem pe cea din urmă, fiind-că este mai darnică şi liberală: 
în recompensarea meritului. 

Ozolocraţia. Oxolocraţia, cuvânt derivat tot din greceşte, în- 
semnează impărăţia oamenilor proști, pe cal o mână fatală 
pentru popoare îi duce la putere. 

Aceasta e o formă de guven, ale cărei frâne sunt căzute în. 
mâinele mulţimii inculte și viţioase. 

Şi acestei părţi, din societate “i este reservată onoarea d'a 
guverna, când fatalitatea împinge pe State. 
„ Este o fatalitate, în adevăr, căci acolo unde tronează igno- 
ranța și viţiul, tot-da-una trebue să bată la ușa cetăţii ruina. 
și miseria! ” 

Guceru Constituţional saii Monarhie Constituţională. Aci mo- 
narhul adică Șeful Statului împarte puterea cu poporul săit. 
în conducerea, destinelor patriei lor. Aci monarhul cu poporul 
săii se tratez, egal la egal. . 

Monarhul cu poporul săi, sunt legaţi între ei printrun act. 
numit  Constituţiune, act în care atât monarhul, cât şi po- 
porul săii, aii fie-care stipulat expres drepturi și datorii de îm-. 
plinit; lucrând ast-fel cu toţii egal, pentru prosperitatea inte- 
reselor colectivităţii şi la felicitatea Statului lor. 

Guvernul Constituţional este representantele monarhului pe- 
lângă poporul să, în exercitarea acţiunei, afară de câte-va. 
drepturi, care s'aii reservat ca privilegiuri ale monarhului, 
sub titlul de «Prerogatire». 
- “Isvoarele dreptului publice sunt: Jurisprudența.— Legile. — 
Tractatele. — IeoreteD. — Jurisprudenţa.— Obiceiurile pămin- 
tului. — Natura, lucrurilor. — Imprejurările și mal cu seamă. 
observarea, asentimentului general al publiciştilor, 

Republică. Republică, saii Res și Publica adică lucrul public,. 
un lucru care este al tutulor. 
„ Forma aceasta de guvern, ca formă, se apropie de tot de 
cel Constituţional, căci in ambele aceste forme de guvern 
poporul ia parte impreună cu Șeful Statului la lucrările publice.. 

Deosebirea, intre aceste două forme de guvern este: 
Sub Constituţie, monarhia, este hereditară, sub Republică,. 

Şetul Statului este ales de popo-, pe o perioadă mărginită 
de anl şi cu drept d'a fi reales de va şti să obţie dragostea, 
poporului să. , 

In Republică toate sunt supuse electivităţii. 
" Monarhul în Constituţie încetând din viață, nu se procede- 
la alegere, tronul nu e vacant, căci vine de drept heredele: 
suveranului care a provocat vacanţa. 
“In republică, expirându-i mandatul Șefului Statului pen-
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tru timpul cât cra ales, expiră şi puterea lui + mai comanda, 
tronul ce el ocupă devine vacante, el nu are nici un succe- 
sor, și poporul procede la o nouă ulegere. | 

Sub Constituţie Șeful Statului, poate purta nume de Rege, 
Principe, Imperator, ete., sub Republică el se numeşte Preșe- 
pinte de Republică. 

In Republică toți cetăţeni! ati dreptul a aspira la repre- 
sentarea suveranităţii, din contră în monarhia hereditară, do- 
rinţa aceast de altminterlea legitimă, este stinsă. , 

Monarhia hereditară deşteaptă pretenţiile dreptului divin. 
Republica alungă aceste pretenţiuni ca, necompatibile cu 

educaţia, timpului şi cu libertăţile popoarelor. 
O. atare dreptul divin nu “și poate găsi domiciliul stabil 

pe pământ. 
Republica, cu toate astea cere o dosă mare: de educa- 

țiune aleasă, un sentiment de imparțialitate şi de dreptate 
exemplară a poporului, ca. să poată face a se menţine şi a dura republica, La din contra, va da loc la anarhie, care in- 
cendiază și distruge totul, no mai lăsând în urmă de cât 
ruină și miserie. | 

Acela, dar dintre cetăţenii republicii pe care sorta 7] va alege ca. să poarte pe frunte coroana, suveranității oferită de concetățenii săi, trebue mai înainte să fie împodobită cu toate celelalte bune calităţi cari se resumi într-o singură vorbă 
«meritul d'a primi mandatul de prim cetăţean al Statului 
săi, merit sigilat cu dragostea poporului, a cărul suverani- 
tate represintă. | 

Caracterul distinctiv al Republicii și al tutor Statelor de- 
mocratice (representative) este dividiunea puterilor Statului, 
Numai prin această dividiuna se poate realisa principiul participării tutulor cetăţenilor la. afacerile publice. Adică egali- tatea, tutulor inaintea legii, sati impărţirea, egal între cetăţeni, a drepturilor şi datoriilor, 

-, Acest caracter deosiboşte în aceași vreme statele democra- tice, de cele absolute, cari.din conta concentrează, toate pu- terile statului la un loc. | Guvern provisorii. Acest guvern vine int-a-una în urma unci turburări ivite întrun Stat, s. ex. în România la, 1848, 1866, sait în urma unor evenimente! excepționale, s. ex. 'Căimăcămia din România la 1958, .
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TITLUL II. 

CAPITOLUL III. 

Dreptul Constituţional. — Egalitatea civilă. —- Libertatea individuală. — 
Inviolabilitatea domiciliului. — Libertatea religioasă. — Libertatea 
presei, — Dreplul de asociaţiune şi de reuniune. — Dreptul dea peli=. 
ționa. — Libertatea învăţământului. — Libertatea muncei şi a indus- 
trieI. — Proprietatea, - ” 

Dreptul Constituţional . — Dreptul Constituţional este şti- 
inţa care se ocupă cu desvoltarea principielor de drept natu- 
rai ale omului, : și care coprinde în sine formarea legilor şi a, 
tutulor instituţiunilor chemate la aplicarea legilor. . 
„Întun mod mai larg, Dreptul Constituţional este știința. 
care să ocupă cu principiile organisătoare ale Statului, cu 
torma de guvern, cu fixarea raporturilor politice ale cetăţe- 
nilor, cu atribuţiile diferitelor puteri -ale Statului; precum 
și cu concursul reciproce ce aceste putesi sunt datoare a'și da. 

- De aci dreptul Constituţional se ocupă pe lângă formarea, 
legilor şi de aplicarea lor, adică de” formarea instituţiilor 
chemate a pune legile în aplicare, şi de forma 'lor. 

Din aceste definiţii am putea dice că, Constituţia este 
un codice care coprinde forma guvernului, diferitele puteri 
ale Statului, drepturile și datoriile cetăţenilor; precum și 
garanţiile cetățenilor. în fața puterii și vice-versa. 

Acest codice s'ar putea, incă numi un angajament al cetă- 
țenilor în scopul unirii intereselor lor colective şi a. prospe- 
rităţii lor, angajament care e pactul fandamental al Sta- 
tului lor. | | i 

„ Acest pact'pe d'o parte proclamă drepturile 'cetăţenilor, iar 
pe dalta regulează modul după care are se luncţioneze acţi- 
unea, puterii publice. RR 

Aci acest pact diterește de contractul social al lui Russeau 
şi al altor publiciști, cari se întemeiază pe o pretinsă abdi- 
care a drepturilor naturale din partea cetăţenilor în favoarea. 
unei ființe abstracte «Suverană» care şi dânsa vine să dea 
celățenilor pentru această cedare: o porţiune din drepturile 
sale; asigurându-le însă eficacitatea. ÎN 

Vedând toate acestea, urmează a, ne întreba: cine are dreptul 
a forma o Constituţiune şi cum devine densa obligatoare? 

Răspunsul nostru sigur şi anticipat ește că, națiunea, sin- 
gură este în drept a forma Constituţia: «un popul: dice I. I. 
Rousseau, este tot-d'a-una, stăpân pe sine a schimba, legile.: 

i.
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chiar pe cele mai bune, nimeni n'are dreptul să-l împedice, 
dacă lut "1 place a'și face răi. Dar fiind-că națiunea întreagă nu 
se poate aduna să ia ţarte la discuţie și votarea Constituţiei 
spre a'şi da adesiunea, sa, de aceea recurgem la, o alternativă. 

Saii congresul să lucreze Constituţia și s'o declare obliga- 
toare fiind. lucrată în numele naţiunii, saii să introducă Votul 
Universal, care admite în parte pe toți membrii societăţii să-și . 
manifeste opinia, sa, votul săi la lucrările congresului, 

Lucrarea, congresului dar nu se cade a se subordona ope- 
vaţiei unanime a membrilor societăţii. 

Căci această unanimitate mai nici o dată nu sar putea 
veuni, și lucrarea, nic-o-dată n'ar putea lua sfirşit. 

__ Afară de aceasta, istoria este faţă, și densa ne spune câtă 
“tristă consecinţă ne-a produs chemarea gloatelor la vot. 

Recurgem dar la majoritate, și aci la cea relativă pentru 
reuşita în mod valid a lucrării pentru care este chemată această 
majoritate. : a 

onstituţia este deci un aședămint public întemeiat d'o na- 
iune în virtutea, drepturilor ei de suveranitate. 

Această Constituţie coprinde recunoașterea, drepturilor na- 
„urale ale membrilor societății, raporturile dintre guvern 

Și guvernaţăi ; determinând în aceeași vreme și formele dupe 
caro are să se cârmuiască Statul prin legile întocmite şi prii- 
mite. . 

Constituţia, ocupându-se de drepturile naturale ale cetăţe- 
nilor, se ocupă în aceeași vreme de garantarea liberului oser- 
-cițiii al acestor drepturi precum şi de desvoltarea, lor. ! 

- Și de aci Constituţia se mai poate defini. că este nivela- 
“toarea drepturilor și datoriilor fie-cărui cetăţean, fiind-că le 
egalează între ele. 

- Mai în toate Constituţiile găsim două serii de disposiţiuni. 
. Prima, este mecanismul constituţional. — Adică regula, după: 

“care trebue se funcţioneze puterile publice ale Statului, con- 
form misiunei lor. = 
„Secunda, acele disposiţiuni cari 

-drepturile născute ale cetăţenilor, 
pr această garanție o mat mare 
itică şi a dreptului positiv. PI 
„Şeful caro conduce mecanismul constituţional al unei na-: țiunt,-oste Și el un monarh ca toți cei-l-alţi monarhi,. cu de- 

-osebire că monarhul constituțional. îmoar i arte 
cu poporul săi... a parte puterea, publică 

A onarhie. constituţi Gu ic „Monarhie onală este de două. ivă „şi - Horcditară.. - onaă | ag feluri. Flectivă şi 
pe 

"sI propun a: garanta toate 
și cari: drepturi dobândesc 
eficacitate în ordinea. po-
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„ Cea electivă, este aceea în care monarhul se alege de na- 
ţiune prin vot, la fie-care vacanţă de tron. 

Și cea, hereditară, este aceea, unde electivitatea încetează, la, 
ori-ce vacanţă de tron, și unde puterea este deferită noului 
monarh de drept din tată în fi. 
„Care din aceste doui monarhii este de preferit ? 

„ Cred că răspunsul acestei cestiuni depinde a fi deslegată 
de educaţia politică a popoarelor d'a da preferinţă. uneia saii 
alteia. ia . 

Cu toate ascestea, nu hesităm a.repeta aceea ce am dis mai 
sus că, monarhia constituţională hereditară numa! corespunde 
actualităţii ai căreia cetăţeni imbibaţi cu principiile electivităţii 
nu pot suporta o deviaţie atât de mare la, eserciţiul electivi- 
tăţei, când este vorba mal.cu seamă a, decide: despre tot ce 
este mai important în viaţa politică a unei naţiuni, d'a-ho- 
tără, persoana care să represinte suveranitatea. 

Monarhia constituţională hereditară, după cum am mai dis'o, 
este redeșteptarea Dreptului Divin, instituţiuni putrede şi fără 
viață pentru popoarele. noui,. pentru care nimic nu mai e se- 
orei, pe lume, și pentru cari libertăţile mari și largi este cul- 

tul lor, ” 
-- Egalitatea civilă. La noi Românii, această egalitate civilă 

era necunoscută înainte de 1859. 
„Cu toată Convenţia de la Paris. dată de. puterile Europene, 

ca lege fundamentală a ţărilor române, care venea să înlo- 
cuiască  Regulamental Organic, domnia, acestui Regulament 
Organic continuă incă până la 1864, când întradevăr egalita- 
tea, civilă luă, fiinţă cu statutul anului 1864 și care se accen- 
tua mai bine prin Constituţiunea de la, 1866. 

Urmele privilegielor erai atât de înrădăcinate in România, 
în cât legiuitorii de la 1866 a trebuit să pronunţe categorie: 
desființarea lor pentru tot-d'a-una.: 

- Țările române de la origina lor sai distins trăind întro 
atmosteră, pură democratică. — Ele maii cunoscut nici clase, 
nici privilegiură și nici un fel de nobleţe, fie personală saii 
hereditară. Ginta, latină, origina Românilor, o gintă, belicioasă; 
ea nu a trăit de cât cu armele şi prin cuceriri. Această viaţă 
seste adevărata, nobleţă, fiind-că ea inspiră persoanei, amorul 
de patrie, adevărata .nobleță pe pământ ! | 

Aprodul Purice s'a făcut Movilă. sub Stefan-cel-Mare în lupta. 
de la Războeni cu Polonil.: 

- Aceasta -este noblețea care se cunoștea: în vechime în ţările 
române, alta de cât -aceasta--era necunoscută... . 

Regulamentul Organic, lege streină care nu se interesa de
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drepturile Românilor, pe lângă multe rele ce adusese în ţară, 
a fost și acesta că, a introdus privilegiurile prin lege în ţară, 
împărțind pe Români în clase: intre apăsați şi apăsători. 

ei dănttiii se numea privilegiați şi cei d'al doilea, nepri-: 
vilegiați. ! , , 

Privilegiaţii aveati numa! drepturi -lără nici o datorie de- 
implinit, și neprivilegiaţii numai atorii fără nici un drept. 

ceștia, din urmă, para că ar fi fost niște desmoșteniţi de- 
soartă, de a nu cunoaşte de cât munca pentru susţinerea 
greutăților ţării și a clasei privilegiate 1... - 

a rindul stii şi clasa yrivilegiată era împărţită în deose-: 
bite alte clase cu privilegiuri asemene distincte între er. 

Din punctul de vedere politic, privilegiaţii numal erai ale- 
gători și aveaii dreptul a fi aleși în obșteasca, Adunare, sait 
Camera, de adi. | 

- În materie de imposite, privilegiați nu plătea nimic Sta- 
tului sub ori-ce denumire ar fi fost impositul. 

Din punctul de vedere al pedepsei legii penle, pentru ori-ce- 
faptă condamnabilă ar fi făcut privilegiatul, el nu era. pedep- 
sit de legea, comunei ca, toți cei neprivilegiaţi. 

Pedeapsa lor era o pedeapsă escepționali şi uşor de su- 
portat, pe care n'o putea infliga culpabilului de cât Şeful Sta- 
tului, numit « Vodă». 

„ Tributul sân 
vilegiaţi. | 

România, dar represinta, o monstruositate sub raportul ega- 
lități civilă până la statutul dela, 1864 care puse primele ma- 
teriale pe cani le utilisă moă târditi cu entusiasm Constituţia 
dela 1866 care stabili egalitatea civilă, adică, chemă pe toți 
Românii a se bucura egal de soarele bine-făcător al egalităţii, 
al impărţirii drepturilor și datoriilor între ei do potrivă. 

Egalitatea civilă dar este ștergerea privilegiurilor, desfiin:- 
țarea, claselor și nivelarea, socistăţii române sub toate rapor- 
turile, a, drepturilor și datoriilor. | : 
„Libertatea individuală. Mal ntâii prin cuvintul libertate se 
înţelege puterea ce are fie-care a'şi pune în esecutare voinţa sa. 

„ Această definiţie coprinde în sine două lucruri, determina-: 
rea, voinţei și puterea, Wa lucra: . e 5 Determinarea, voinţel este un: fapt intern, psihologic sai: moral și care este absolut liber. o Nu este. tot așa, cu manifestările. esterne, a voinţei noastre.» Puterea - noastră d'a, lucra, este supusă la o mulţime : de: con- diţit ŞI întolnind.o sumă, de: obstacole sati în-noi, sait în afară 

gelui asemeni nu'l da ţărei, de cât cel nepri-



— 49 — 

din noj. De aceea necesitatea d'a considera, libertatea, internă” 
independinte de libertatea esternă. 

Libertatea internă a omului consistă în facultatea d'a, alege 
între, mai multe lucruri, şi pe această libertate filosofi! o nu-. 
mese Liberul Arbitru când se aplică la lucruri morale ; și când 
e a se face.o alegere, intre bine și-răi, atunci se numeşte. 
particularmente morală. , . 

Libertatea, să nu se confunde cu independenţa. Nu este. 
independenţă, când o fiinţă, nu este supusă nici unel legi. Este 
liberă o fiinţă, când ea are puterea să observe saii să se a-l 
pere d'o lege ce este prescrisă. .. a 

Ast-fel libertatea nu esistă de cât cu condiţia 'unei legi: 
obligatorie, independenţa din contra nu admite nici o lege. 

Prin libertatea individuală dar înțelegem puterea, ce are. 

fie-care a nu se supune nici uni voințe, de cât la a. sa, anu 
fi impedecat de nimeni şi sub nici o formă în eserciţiul- li- 
berei sale voințe; și Waci a usa de această voință născută în 
el, de această proprietate naturală a individului după cum 
interesele sale 7] va. povăţui. Ie a 

- Din punctul de vedere al dreptului Constituţional, prin li-. 

bertate individuală înţelegem, dreptul ce are fie-care persoană 
a nu fi arestat sait deţinut de nimeni, de cât prin ordinul 
justiţiei. Ă 

Acela care va aresta, vro persoană fără acest ordin, este 
pedepsit de codul Penal art. 272 și 273, 

- Această măsură este sancţiunea libertăţii individuale, altfel 

această libertate ar fi fost tot-d'a-una prada, celui mai forte. 
Această libertate. a persoanei a nu fi. arestată ori deţinută. 

de cât prin ordinul justiţiei, este acordată de lege în scop a fi: 

liniştit individul şi stăpân pe e), a nu'! turbura nimeni |i- 

niștea și pacea sa, toţi cei neprivilegiaţi. . 

- Prin ordinul justiţiei care singură are dreptul a ştirbi Ji- 

bertatea cut-va, ori a o răpi de tot, se înţelege puterea jude-. 

cătorească, PR - 

Relativ la arestări urgente 6r.nu ' acelea, cari sar face în; 

virtutea. unor hotăriri definitive, acești membri a! puterei 

judecătorești învestiţi cu puterea a face arestările, sunt. Pro- 

curoril şi Judecătorii de Instrucție; aceștia lucrează în nu-: 

mele Justiţiei de la care ţin puterea d'a aresta: Sie 

Cu tot acest mare privelegiii al libertăţei individuale, - sunt - 

circomstanțe în care acest „privilegiii este sacrificat in intere- 

sul ordinei publice. — . . Da - ra 

Când ordinea publică în interiorul Statului ar fi turburată : 

d'o persoană, ea nu se poate plimba și sfida societatea prin 
4
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faptele sale turbulente, punându-se sub scutul libertăţii indi- 
viduale !. . 

- Int”un asemenea, cas turburătorul pierde respectul legel, el 
cade . sub povara faptelor sale de care este responsabil, și ca 
atare el poate fi arestat, fără ca, să poată protesta cu succes, 
că s'a făcut.un atentat la libertatea, sa individuală. 

Legea îl pedepseşte Wastă dată, căci individul a abusat cr 
nu a, usat de libertatea sa individuală. , 

- Pe lângă aceasta sunt încă multe casurl care aii silit pe! 
legiuitori -să sacrifice libertatea individuală, dând guvernelor 
oare-cari legi escepţionale spre a putea depărta după terito- 
riul lor prin măsuri de siguranță generală oare-cari persoane, 
care de și nu sunt condamnate la nici un fel de pedeapsă, 
presenţa lor. însă este un pericol pentru ordinea publică. 

: Intracest scop sunt legile de espulsare 
- Legi asupra străinilor.în ţară. 
: Paspoarte de liberă circulaţie. 
; Bilete. de legitimaţie.ale comunelor etc. . 
Toate acestea, sunt niște măsuri administrative admise de 

lege, care, restring libertatea individuală din largile sale mar- 
gini în interesul ordinei sociale. . . --- : 

. Căci..pe cât legea.este geloasă de. implinirea. datoriei sale 
da pădi cu sfinţenie nealterarea 'libeităţei individuale, pe 
atât mai mult încă o interesează şi ordinea publică in care 
se cuprinde colectivitatea intereselor societăţii, între interesul 
privat al unei persoane când 'şi-ar pierde exercitarea, - liber- 
tăţiei sale şi a, interesului 'colectivităţei, legea ţine cumpănă: 
dreptăţei a nu se jicni. interesele nimănui și de aceea vedem: 
aceste măsuri restrictive după circomstanțe, a libertăţii 'indi-: 
viduale. a a 

Inviolabilitatea domiciliului. Aceasta este o consecință a li- 
bertăţi individuale, adică .o urnăare a, liniştei unei persoane 
ce trebue să aibă acasă la, ea,. a siguranței acestel libertăţi“ 
că nimeni să nu poată a se introduce în domiciliul unei pur-. 
soane_lără a nu comite o atentare la violarea. domiciliului, 
făcând în. aceeaşi vreme o: faptă pedepsită de lege. - N 

- Aşa, dar, inviolabilitatea demieiliului coristă că, nimeni nu are dreptul a se introduce în domiciliul unei persoane, - fie 
diua, fie noaptea, decât prin ordinul justiţiei. “Adică manda-. 
tarii sai representanții Justiţiei, singuri ai dreptul a se -in- 
troduce în domiciliul unel.persoane, .saii cei. delegaţi: prin or- - 
dine scrise de către acești representanţi, fără ca faptul lor să fie calificat de; violare, Ia |



- Noiptea mai cu: seamă. domiciliul unei persoane este : res- 
pectat și mai mult. ” 
„. Agenţii forţei publice chiar avend ordinile 'representanţilor 
legei a se introduce noaptea în domiciliul unei persoane,. to- 
tuși nu se pot. introduce decât cu mare precauţiune și-cu 
multă, vigilență a nu se produce cea mai mică desordine, fie 
a: ordinet publice, fie: chiar a părţii așupra căreia să exercită 
această măsură. a 

Paza liniştei și ordinei publice este - dată specialminte for- 
jei publice și agenţilor administrativi chemaţi a executa ordi- 
nele mandatarilor legei. 
„Și ordinea publică” nici odată nu poate fi mat susceptibilă 
de turburare, de cât în timpul nopţii. 

. Introducerea în timpul“ nopţei, cât” de mari precauţiuni s'ar 
lua, tot are putere mare a turbura numa! decât pe cetățenii 
care se repausează și cari naturalmente sunt în ui sensibili în 
timpul nopţeli. Această, rigoare a respecta orele -de repaos este 
mal mult susceptibilă lu provocarea desordinei în timpul'nop- 
ţey, decât: dacă s'ar face introducerea. în timpul dilet. - 

Cu multă înţelepciune din partea celor cari, execută voința 
legei, sunt ceasuri in care trebue să se facă şi noaptea, intro- 
ducerea în domiciliul unci persoane, şi unde nu se mal poute 
ţine seamă de susceptibilităţi. Așa în casuri de incendii, inun- 
dare, saii în momentul când o crimă este gata a se comite. 
„In schimbul însă aceastei formale prohibiţiuni, . esecutorii 

justiţii sunt datori să ia măsuri de. precauţiune, s.. e. o im- 
presurare de domiciliă: adăstând diua, spre a se introduce. 
"Cât priveşte insă locurile publice şi puse la, disposiţia pu- 

blicului în timpul nopţei, poliţia are dreptul a se introduce 
până în momentul :când ele sunt deschise. ! 

- Din momentul închiderey lor și retragerea patronului aces- 
tor locuri în forul repaosului săi, el din acest moment este 
protegiat de principiul inviolabilităţit domiciliului. 

In timpul dilei însă nică o restrieţiune. , 
+ Restricţiuni sunt necesari, căci ast-fel lăsată această liber- 

tate a, persoanei în domiciliul săi, ar fi ea, de ordinea publică 
să nu mai poată răspunde nimeni, ar fi ca siguranța celor 
liniștiți și temători de lege, să fie un platonism; ar fi că 
atâtea. legi și regulamente de administraţie publică care toate 
nu se fac de cât pentru buna ordine 'și prosperitatea socială 
să nu fie- de cât o parodie al scopului ce legiuitorii urmăresc 
în momentul confecţionării lor. , a 

: Aşa avem: regulamentele hotelurilor,. birturilor, caselor de



prostituție, contravenţiilor, şi altele, cari cu toate urmăresc 

wespectul ordină publice. | i 

Altfel, nu Sar putea găsi și prinde criminalii și veri- 

ce alţi infractori al egei- penale, nu s'ar putea executa hotă- 

râvile şi nu sar mai putea stringe nică-o-dată, impositele. 

Pentru punerea tutulor acestora, în' ordine și în bună ar- 

monie : cu întreaga societate, inviolabilitatea domiciliului, 

trebue să primescă restricțiuni însemnate. - 
- Sancţiunea, 'acestei înviolabilităţi de domiciliii, este destul 

de maxe, prin laptul-că legea penală pedepsește pe cei cari 

ur viola domiciliul unei persoane. 
Libertătea, religioasă. Religia este cunoştinţa raporturilor cari 

există între om şi divinitate. Omul:prin constituţia sa crea- 

tuice, este o ființă esențialminte religioasă; precum este ase- 

menea. şi o fiinţă asociabilă.- DI 

Şi precum-nu s'a vădut până acum un om care să trăiască 

singur. isolat de societatea în care naşterea sa ?l-a adus, tot 
asemenea nu sa vădut o societate fără religie. Scrupulele an- 
tichităţii a constatat aceasta, şi lumea, modernă, încă constată, 

dilnie acest adevăr. Sa 
” Fie-care oraș, are religia sa, dice Cicerone, fiind-că nu e: 
cetate 'și colectivitate de interes fără religiune. - 

- Natura ne învață a onora pe Dumnedei, şi nu există: 
nimeni, care să ignoreze -legea care comandă. i 

La antichitatea cea, mai prolundă se găsesc încă, ideea, de 
cult și adoruţia, unei ființe supreme, se găsesce şi la ei ideia. 
de sacrificii, spre a onora pe această fiinţă supremă, de unde 
Sa născut celebra maximă, ca inventa pe Dumnedeii, dacă 
nu există». | 

Ast-iel dar, universalitatea religiunei, este un fapt inconte-. 
stabil, şi omul forțamente și irivoluntariii recunoaşte puterea, 
unei fiinţe superioare lui, care comandă atâtor legi ale .na- 
tureă, cari cu toate, constituesc și menţin ordinea în Univers- 

„De aci religia mai este încă o'legătură, a omului cu divi- 
nitatea, este o scară pe care spiritul omului se' urcă şi se 
inspiră de + frumosul şi utilul ce este numai la Dum-: 
nedei şi se coboară apoi a-l împărtăși societăţei din: care face 
parte pentru felicitatea tuturor! - Sa 

In reptul: Constituţional, libertatea religioasă este paran-: 
tarea, ce legile omenești 'sunt datoare să d at ea liberului exer- 
ciţiii, al cultului. fie-căruia, adică garantarea. libertăţii .re- 
ligioase. î 

:  Persecuţiunile creştinismulut'din antichitate, până să ajungă. 
la întemeiarea sa, luptele religioase ale catolicismului, cu pro- 

;
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testantismul, (cari nu ne aduce aminte de cât spaima și 
groaza sîngelui vărsat fără nici un resultat, căci ambii aveaii 
crucea simbolului victorii lor, ati îndemnat, de sigur pe lumea 
modernă şi tolerantă, să facă legi anume, prin cari toleranța 
religioasă să fie considerată ca sfântă şi păzită de rigoare, de cei 
însărcinaţi cu executarea, legilor. | 

Astă-di dar, mulţămită civilisaţiunei, culturile 'și . dobândiră 
fie-care altarele lor, luptele religioase tură condamnate uitării, și 
toți de comun acord scrise în codul civilisaţiunei libertatea 
religiasă, în locul persecuțiilor religioase. | 

Libertatea, religioasă cuprinde în ea, libertatea consecinţe 
saii a forului interior şi libertatea, cultului extern ! 

Cu alte cuvinte, libertatea religioasă constă în liberul exer- 
ciţii, al cultului intern, adică a credinţii ce fie-care păstrează 
în interiorul săi, despre adoraţia unel. puteri superioare ce- 
lei lumeşti. 3 - 

Cultul acesta este de două feluri: 
Cultul întern şi cultul extern. | 
Cultul intern, este credințn ce o persoană păstrează în in- 

teriorul săi, une! fiinţe ce adoară, adoraţie despre divi- 
nitate păstrate în interiorul să, fără a. fi împărtăşită lumei 
fisice, prin vio formă exterioară oare-care. 
„Cultul extern, este atunci, când cultul -intern, primeşte o 

formă exterioară oare-care, prin ajutorul căria se manitlestă 
şi altora, cultul intern, credinţa sa ce o păstra în inte- 
riorul stă. | a 

Aceste forme exterioare, constitue modul cum o persoană 
"şi exercită libertatea sa religioasă ! SE 
“Pe cât timp această libertate nu este eșită din domeniul 
consciinţei, adică pe cât timp este păstrată, de individ, numai 
pentru sine, fără să o maniteste și altora, veri-cât de supă- 

rătoare fie această, credinţă celor-alte, nu este cu toate astea 
supusă, nici unel-restricțiuni, nici unei pedepse: 
„. Conştiinţă nu se pedepseşte, căci întru nimica nu vatămă 
societatea. | e e 

Din contră,. când această libertate a consciinţel“ ese din 

interiorul săi, şi formele 'prin care ca. se manifestă lumii 

fisice, sunt de natură a vătăma credințele altora; atunci 

această libertate .primeşte, restricţiuni şi întâmpină piedici în 

exerciţiul săi, poate chiar fi pedepsit, chiar exercitorul unei 

libertăţi religioase prejudicioasă, celor-l'alţi. Sa 
Așa, dar, această libertate religioasă, nu e pedepsită când 

rămâne în interiorul 'săă.. Cultul intern, adorația.. internă 

a divinităţei nu este pedepsită, căci atunci ar fi a serata
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consciinţa individuală ; ce numâl lui Dumnedeii i este per: 

Tis: a, pedepsi consciinţa pentru :actele sale culpabile, rămâind 

Gaimenilor a pedesi' numai 'actele prejudicioase societăţei ome- 
nesti::: - ERE Ia ÎN ” : . 

. ATeut-cine'fie -culpabilul, chiar ofițerii biserică, pot fi pedep- 
siți, pentru. actele lor culpabile făcute ca, representanți ai pu- 
teii. seculare. n | 

., Atât legil& canonice cât şi cele civile, pedepsese pe manda- 
- aril bisericei cari ar abusa 'de' exerciţiul. libertăţii. religioase 

ce le este confiat, s;. e. când ar refusa solicitatorilor serviciul - 
lor religios, 'cari âr profana tribuna sacră, destinată numai la. 
propagarea religiei ce eă exercită, când 'ar despreţui saii ar 
provoca la, uri şi- -desonoare alte religiuni.. Acestea - toate se 
pedepsesc chiar de biserică, - fiind-că -biserica stând alături 
cu Statul sait chiar. contopită în Stat d'ar fi, scopul ci este 
propagarea armoniei sociale, dragostea, şi iubirea de aproapele 
tăii, singurele mijloace ca, ea să se poată face iubită și ado- 
vată de credincioşii săi. 
- Religiiinea regatului român este ortodoxismul sait religiunea. 
creștină” ă, bisericei de răsărit. ” 
-- Această „religie a Românilor se exercită de veacuri alături 
cu alte religiuni, fără ca, să se fi gândit vro dată la perse- 
cuţia, religioasă. Din contra toate legile Statului român ga- 
ranteiză exercitarea libertăţii religioase egal pentru toți. 
- La, Români-este tradiţionălă toleranța, şi mai cu seamă 
cea, religioasă, toate legile civile a garantat tot-d'a-una această 
libertate. religioasă. - : . E 
„Intre Stat şi biserică sunt raporturi, şi aceste raporturi. 
sunt clasate în trei feluri în Europa, de diferitele state civi- 
lisate ăi a 
> 1. 17 „Biserica absoarbe și coprinde statele, s. e. Siatul 

apa , i. A , .. ÎN 

II. —. Saii „I Saii biserica, este absorbită de Stat, şi atunci puterea 
civilă face legi, de disciplină şi exercită, misiunea „şefului su- 
perior al biserici, s. e. Rusia e 
„UL. —Sait Biserică și- Statul stai alături una lângă alta și 
în posiţie de independenţă “una către” alta, exercitându-şi fie- 
care misiunea, lor în parte, s. e. Francia, şi Belgia. A 
- Libertatea presei. — Prin presă înţelegem acea mașină nu- 
mită și tipara imortalului Gutenberg, prin ajutorul căreia serie- 
rile, ideile unei persoane es diri' domeniul intelectual, spre a 
ajunge la cunoștința publicului. a 

Prin libertatea presei se înţelege voia, ce o persoană are a
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întrebuința tiparul spre a face a ajunge și la cunoștința altora, 
scrierile ori ideile sale fără a, fi impedicat de cine-va. A 

Această libertate este garantată de -lepe, și mai cu seamă 
la nol Românii, de Constituţia: de la 1866 şi de toate modifi- 
cările el posterioare; exercitându-se adi în România această 
libertate in modul cel-mai larg. 55 

Nimeni nu poate pune nici o piedică, nici o restricţiune, 
sub nici o formă, libertăţei presei, ciici numa! ast-tel dânsa 
se poate exercita în adevăratul sens al cuvântului « Libertate». 

" Toate drepturile naturali omenești sunt mari şi utile des- 
„Yoltării morale și materiale ale unei societăţi,. nici unul. însă 

pare a nu fi ca libertatea presei. Forţele acester libertăţi a 
presei sunt atât de mari și virtuoase în cât am putea-o numi 
«Centrul de yruzitate al cicilisaţiunei», — un motor care îm- 
pinge omenirea mereii inainte tot spre lucruri noi şi necunos- 
cute din fructele cărora omenirea toată se bucură și trăiește. 

Cu toate că antichitatea dice că, tot ce învăţăm nu este 
ceva noi, ci o repetiție aceca ce deja cunoaștem, totuși, 
fără libertatea presei atâtea scerete păstrate în sînul naturel 
mar fi devenit proprietatea omenirei de care dânsa profită cu 
prisos dilnic, dacă presa, n'ar fi adus la cunoștința publică 
“atâtea, lucruri necunoscute, carl sar fi putut pierde fără con- 
cursul presei |... e 
Electricitatea, pe 'care vulgul o credea, biciul lui sfântul Ilie, 

astădi este lumina, dilek în întunecimele obscure ale nopţilor; 
și sfântul Ilie fără biciă 1!! . | DE 

Libertatea, presei este dar apărarea şi propagarea civilisa- 
ţiunei. - 

Ea, este protectoarea tutulor instituţiilor însărcinate cu eser 
citarea, tutulor celor-l-alte libertăţi publice. : 

Libertatea presei este arena în care! se desbate şi se des: 
leagă toate cestiunile politice, morale, religioase şi. literarii şi 
tot. ve este de interesul public şi privat. [a este ecoul tutulor 
doctrinelor, a tuturor intereselor morale şi materiale-sociale. 

Presa dar, ca,să poată. atinge acest nobil şi sfânt scop al 
săi trebue, mai repetăm, a .filăsată in toată libertatea sa; și 
dânsa ca să se poată bucura, de aceestă fără margine liber- 

“tate, “i se cere o singură condiţie: ca să lucreze cu înţelep: 
ciune şi. prudență. , 

Să lucreze ast-fel, ca acţiunea sa să nu fie vătămătoare ni- 
mănui, aducând lumină şi folos tutulor în toate cestiunile 
luate sub protecţia, sa. pr 

Cu acest mod de conduită, adică inspirată -din isvoarele
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rudenţei și dreptei judecăţi, libertatea prese! poate intra în 

+: exerăljiul activităţii sale fără nici o temere da fi împiedicată. 

::.Garanţia, saii “sancţiunea sapientă atât din partea presei 

că acţiunea sa, nu se va inspira de cât de la dreapta jude- 

'cată, cât și din partea, representanţilor societăţei, că nu va 

împedeca nici-o-dată liberul ei exerciţii, este responsabili- 

tatea atât din partea presel cât și din partea” agenţilor pu- 

terei. - i 
Responsabilitatea înaintea legei de faptele Lor, este cumpăna, 

-sântăririi ideilor şi lucrurilor aduse la cunoştinţa publică prin 

concursul presei, știind a, se modera şi a-și aduce aminte că 

Jibertatea să nu devie prejudicioasă altora; și pentru a- 

genţii puterii este o barieră, peste care să nu poată trece spre - 

-a, împiedeca, presa; de cât atunci când legea i vor autorisa. 

- Când presa se va. depărta de isvoarele dreptei judecăţi, a- 

tunel dânsa poate abusa de libertatea. sa şi abusând ea cade 

în culpă și chiar poate pierde din libertatea sa. 
: Culpa sa fiind-că e consumată prin concursul presei, se 
numește delict de presă şi judecat de un Tribunal escepţional, 
compus din cetăţeni cari se bucură de exercitarea drepturilor 

lor . civile şi politice, numindu-se acești: judecători: «jurați» 

— fiind cu totul oprit Tribunalelor ordinare judecata delicte- 
lor de presă. AR 

Prin presă se poate defăima o administraţie, o judecătorie, 
un judecător, un demnitar al Statului, saii un membru ori- 
care din colectivitate socială; Tribunalele ordinare mar fi 
poate tocmai la înălțimea lor cu judecata, acestor fapte. 

Sentimentul de solidaritate dintre toți cari deţin cea mai 
mică doză din forţa publică, ar trage poate involuntariii pe 
judecători către condamnare. e a. 

- „Ar trebui să poseadă o'prea mare doză de independenţă 
niște judecători cari ar avea a se “pronunţa între cel ofensat, 
care ar 'fi poate chiar Şeful Statului, și ofensător! Lucru. ce 
esperienţa, dilnică din nenorocire, dovedeşte contrariă. 

Legea dar a, găsit, și naturalmente se.poate găsi mai multă 
garanţie de independinţă în sînul. intregei' societăți pentru 
judecarea. 'delictelor de presă; de cât printre judecători -tribu- 
nalelor ordinare, şi de aceea, a creat instituţia juraţilor în mâ- 
terie de presă. Acestor cetățeni ca să se poată bucura de 
privilegiul da judeca, e pe concetăţeni lor, le cere legea, ur- 
mătoarele condițiuni; e e 

1) Să fie Român; 
2) Să fie majore; 
3) Să ştie seri şi citi;
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4) Să nu fie condamnat în pricini criminale. - Ă 

Când cine-va 'şi cunoaşte răspunderea faptelor sali “e: 

„ştie că de va abusa, va pierde libertaţea sa, de restrițăut 

şi alte diferite, piedici la libertatea presei, nici. vorbă nurihi  - 

poate să fie. Cu toate astea până să ajungă a se bucura de 

acest liber exerciţii, prin multe încercări a trebuit să treacă. 

- “Cea d'ântâiii măsură luată contra presei a fost Censura. ,A- 

ceasta era o măsură administrativă luată în scop a revizui 

orl-ce. lucrare dată la lumină prin ajutorul presei. Această 

censură trebuia să vadă lucrarea mal nainte d'a se pune sub 

tipar, și care trebuie să se publice cu ștersăturile făcute de 

censură. | , | 

Pe lângă această censură mal existaii nişte brevete revo- 

cabile cari se acorda librarilor și editorilor care-i autorisa 

să tipărească .și să, vindă lucrările tipărite. E | 

Aceste brevete  constituiaii averea lor, şi el dar eraii cei 

dântâiti censori al lucrărilor. ce se imprima şi controlul ce 

-axercitati asupra. autorilor, căci alt-fel le revocaii brevetele, re- 

vocare ce le făceaii mini pagube. a 

Nu tot ast-fel eraii cu publicaţiile periodice.—Acestea sunt 

tratate cu mai multă severitate, din causa cotidianului săii 

contact cu publicul, şi mai uşor prin urmare de influenţat 

asupra vulgului ; influenţă care mai tot-dW'a-una poate fi per: 

nicioasă din causa, lipsei de decernământ a binelui de răi. 

Autorii acestor publicaţii, pe lângă datoria ce aveai a de- 

pune un număr de exemplare din publicaţiile lor la deosebite 

autorităţi administrative și la Parchet, spre a.se putea, exercita, 

un control serios asupra moralei propagate de ele, mal erai 

încă supuse și la o cauţiune, fără de care nu putea să apară - 

in. public. | E 

Aceste publicaţiuni periodice, sunt jurnalele ; şi între ele 

distingem: 
Jurnale cari tratează despre politică şi Economie-Socială ; 

jurnale cari se ocupă de arie, științe, litere şi agricultură. A- 

“este din urmă eraii asemănate scrierilor neperiodice. 

Aceste restricţiuni erai generalii, mal la toate Statele. 

La, noi, mai înaintea Constituţiuni de la 1566, a existat o 

lege de .presă care stabilea oare-cari reguli ce aveai a se urma, 

atât cu tipăriturile, fio periodice ori ne periodice, cât și cu vin- 

dătorii saii editorii acestor publicaţiuni. _. 

Această, lege se ocupa mal ânttiă cu librarii cu prăvălii sta- 

bile și cari vindeaii erări tipărite; litografiate sat poilitate, 

precum şi cu comer ul ambulant Jcară tser:ocăph bu virarea 

acelor lucrări ca şi ul stabil—————— 
| 

4 pBLICTI-CA CENTRALĂ | 
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Librarii cu prăvălii erai datori să aibă registre regulate și 

să treacă în ele, felul tipăriturilor ce primeaii spre vindare. 
Pentru acest scop ei primiaii un brevet de la Ministerul cul- 

telor și instrucţiunii publice ; dacă li se revoca brevetul numai 

puteaii ţine prăvălie. Eraii datori dar ași da seama. de marfa. 

ce vindea, ca să nu li se revoace brevetul. 
Cât despre comercianții ambulanți, acestora nu le trebuia 

de 'cât o autorisare a Poliţiei, cu condiţiile următoare: . 
Vinqătorul 'să fie domiciliat în orașul unde 'și esercită comer- 

țul săi. - 
Să ştie scri și citi. - , , 

Pe tipograli și pe litografi legea îi obliga să ţie registre 
“conform legci comerciale şi să treacă în ele după dată, pri- 
mirea numirilor de lucrări ce le veneaii de imprimare, titlul 

lucrărilor, din câte coale se compunea, câte exemplare aveati 

a se lace şi formatul ediţiunii. 
După terminarea, acestei transcrieri, ei trebuiaii să facă o 

'copie după ea, să o adevereze că e'esactă cu semnătura lor 
şi a o trimite ministerului de interne. -- Iar în provincii la 
prefectură şi primind o recipisă de. această, depunere. 

După tipărire însă sai litografiere, erai datori să trimită 
câte un exemplar la arătatele autorități. — Aceste reguli erati 
privitoare la lucrările neperiodice. Cât pentru publicaţiile perio- 
dice, fondatori! unui jurnal erai datori a comunica ministe- 
xului de interne, titlul publicărei, felul și timpul publicării, 
numele redactorilor și al girantului, numele și locuinţa, tipo- 
“graiului. - e 
” Această formalitate se numea, «prealabilă înştiinţare a auto- 
Tității -de operaţia publicării.» i 

Cei cari contraveneaii acestei reguli, se condamnaii la plata 
unei amende simţitoare, și la închiderea jurnalului. 

Pentru lucrările neperiodice care nu se supune legei prestă, 
amenda era mai mică. 

Ori-ce schimbere s'ar fi făcut în urma foii de publicaţie, se 
proceda din noii, la, o altă incunoștiințare a autorităţii res- 
pective.- Dea , | 

Lucrărilor neperiodice le era, cu totul oprit; a face politică, 
contrariii plătea și ele o amendă. a 

Afişele și diferite alte publicaţiuni de telul acestora, nu era; 
supuse de cât incunoștiințării poliţiei. . 

e lângă toate aceste formalităţi, orl-ce scriere periodică 
politică care ar fi apărut mai mult de cât de două ori pe săptă- 
mână, mai eraii datoare a da, o cauţiune de 5000 lei. lară 

4
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acelea cari eșeaii mail puţin de cât de două ori pe săptămână, 
depuneaii o cauţiune numai de 2500 lei. a 

Cauţiunea, aceasta, servea la plata de amendă sai chiar și. 
la despăgubirile civile, dacă autorul ar fi fost condamnat. 

Acestea, toate: compuneaii situaţia, libertăței presei în România 
la 1862, situaţie regulată de Decretul Domnesc No. 263, Apri- 
lie 1, anul 1862. 

Acest Decret Domnesc de alt-minterea şi el proclama liber-- 
tatea presei, in limba, sa după atunci, care dicea «Censura. 
este și rămâne pentru tot-d'a-una desfiinţată.» 

Cu alte vorbe a desfiinţat censura înlocuind?o cu măsurile 
ce le-am vădut, și cari nu sunt alt-ceva de cât censura de- 
ghisată, căci și censura în sine ca şi toate acele măsuri nu 
coprinde de cât tot o prohibiţiune la, liberul exerciţii al presei,. 
măsuri pe cari le suprimă Constituţia de la 1866. 

Suprimare saă suspendare. După Censură, urma, suprimarea. 
saii suspendarea, tot o măsură restrictivă adusă libertăţii pre- 
sei de către autorităţile administrative, cari aveaii puterea să. 
judece, dacă lucrările publicate erai saii nu vătămătoare mo-. 
ralei publice.. 

Suprimarea era atunci, când se desfiinţa cu totul dreptul d'a. 
mai continua, cu tipărirea. — Suspendarea era atunci când! 
acest drept era, desfiinţat pentru un timp determinat, având 
dreptul a reincepe după espirarea' termenului. -: 
„Această suprimare şi suspendare cari ambele nu: coprind 

de cât tot piedici la liberul exersiţiii-al presei, sunt cu totul 
abandonate la liberul arbitru al celor insăreinaţi cu exerci-- 
tarea, acestui drept. e 
__l&suri preventive. Sunt tot nişte reguli impuse de admi-- 
nistraţie 'acelora cari voesc a, tipări, şi cari reguli trebuie să. 
îndeplinească dânșii mai inainte ce lucrarea să se puie sub. 
tipar, cât şi după ce s'a tipărit. | - 

La, 1884 — se iviră spirite tu oare cari tendinţe subtile 
da reveni asupra, largei libertăţi a presei, proclamată la. 1866, 
silindu-se indirectamente a introduce oare-cari restricţiuni a-. 
cestei libertăţi de presă. 

Ast-tel a făcut incercări a se scinda, delictul de presă, fă- 
cându-se două delicte dintr'unul singur. 

O parte a delictului, aceea care coprinde în sine consuma-- 
rea faptului reprimat de Dreptul represiv, să. rămâie deferit 
juraţilor, iară partea a doua și care tot-d'a-una este o con.-- 
secință a părţei ăntâia a delictului, adică -acea, parte care 
coprinde în sine prejudiţiile civile suferite de partea asupră.
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„cărio, s'a, exercitat coasumarea. delictului, să fie deferit tribu- 

nalelor ordinare. 
Dacă o atire măsură sar fi: consfințit, presa indiscutabil 

ar fi fost condamnată la, o moarte. sigură. 
- Căci condamnată la, despăgubiri civile mari pe cari n'ar fi 

putut a le plăti, era ca şi când ar îi fost condamnată la ră- 

pivea, dreptului în sine a. continuării publicaţiunii. , 
Această indirectă încareare-a, strigoilor presei fu năbușită, 

„căci spiritul cel democratie prin escelenţă al Românilor rez- 

pinsa această imaliţioasă, incercare, și .cu ocasia revizuire 

“Constituţiei de la 1884, decid nouil legiuitori că: Nu este loc 

la scindarea delictului de presă, că ambele sale părți consti- 

tue un singur delict ci :nu două; şi că acest singur delict, 
pedeapsa penală și cea civilă, nu se pot judeca. separat ci tot- 
-Pa-una împreună şi numai de juraţi.: | 
„Cu această, decisiune u revizuirei de la 1884, se îngrădi 
încă o dată şi mal bine, liberul exerciţii al libertăţii presei. 

Aşa, dar şi astă dată presa iese triumtătoare, procla- 
mându-se absoluta, libertate a presei, alături cu responsabili- 
“tatea, sa, i 

- Girante. Givantele mai ăntâiii este espresiunea responsabi- 
Iităţă presei. Girantele: este un chiezaș, pentru plata unet 
“datorii. 

Girantele se obicinueşte a fi și'] cere legea când e vorba d'o 
publicaţie. periodică, şi mai cu seamă: cure se. ocupă cu poli- 
tica; — verl-ce publicaţie dar, periodică şi politică, trebuie 
că aibă un girant, care chiezișiueşte că are a plăti datoriile 

„“loaiel, periodice garantată de el. , | 
„La, o loaie periodică politică .girantul este un chiezaș, O 

bună conduită ce are să urmeze jurnalul în cariera sa 
politică, şi care la anume casuri să. ia asuprăși răspun- 
-derea inaintea legii de conduita jurnalului ce el girează. - 

Acesta fiind scopul admiterei unui girante pe lângă o pu- 
. . bi . 2, . o 

blicaţie periodică, girantele ţine în.mâna sa calmul cu .care 
poate “să tempereze vehemenţa _condeelor redactorilor publi- 
caţiei ce el girează, aducându-le aminte că.. răspunderea 
este a sa. e | d 
_Givantul are deci rol important la o publicaţie periodică 

şi de aceea, cere legea ca girantele să fie un cetăţean care 
să se bucure de esercitarea «drepturilor civile şi politi 

Se poate întempl în Poe 14 Se p j pla ca, un girânte să fie condamnat saii la 
:știrbirea, sati la pierderea, totală și pentru tot-V'a-una, a eser- 
<ițiului acestor drepturi. Această, perdanie ar fi prejudicioasă



și prin urmare acestea, face şi mai gelos pun girante în apă-..... 
rarea drepturilor sale. 
Dacă ar fi un girante care nu sar bucura de exercitarea, 

acestor drepturi și "l-ar condamna la pierderea lor, nu-i ar: 
face nici un răi; fiind-că "l-ar condamna a pierde aceia ce: 
n'avea.. 

Legea. cerend girantelui să se bucure de exercitarea drep- 
turilor civile şi politice, a presupus că ori-ce persoană ţine: 
la, calitatea, sa de cetățean, reminiscență de la străbunii Ro-' 
mani cari 'răspundeaii cu mândrie când voiai să "și afirme: 
cetăţenia, lor dicând - «Cizis Rmunum sum». 

Girantul poate fi tras la răspundere atunci numai, când: 
autorul unui urticol nu se găsește, ovi nu se poate descoperi 
saii nu e bine, dintr'un punct de vedere politic oare-care, a se: 
da pe laţă. | 

“ In atari casuri, toată răspunderea o ia girantul. : | 
Eserciţiul dreptului de reuniune. Ştim deja. ce însemnează; 

cuvântul de «Libertate»,— această libertate aplicată acum la 
dreptul de reuniune, avem a observa că, esercitarea, acestei. 
libertăţi depinde de două circumstanțe: de lege și: de mora-- 
vurile cetăţenilor. Si 

" Unele sunt adesea foarte dificil de câștigat, dar odată că- 
ştigate, ele sunt sigure, cele-lalte chiar câștigate pot de-" 
veni ne-practicabile. Ca, să "și indeplinească opera lor lecundă, : 
acești din urmă aii necesitate nu numai de bunu-voinţă a. 
legiuitorului, dar mai cu seamă de înţelepciunea . cetiiţe- 
nilor. | | 
“Să cităm câte-va. esemple, spre a putea pune în evidenţă a- 

cest adevăr. 
Libertatea de conştiinţă poate să nu fie acordată. Istoria 

persecuțiilor religioase este tot atât de vechie. ca și lumea.: 
Se ştie câte forțări a costat pe Francia cucerirea libertăţii. 
religioase. Sar putea cita țări cară se numesc civilisate, și 
unde libertatea religioasă aproape este necunoscută. O dată. 
insă proclamată, ea este exercitată în toată întregimea el. 

Fic-care cetăţean, ori-cart ar fi confesiunea de care el apa 

ţine, poate pretinde la toate funcţiile, el poate practica liber: 

cultul carei place; poate să trăiască şi să moară după cum 
X place. E 

acă mulţimea, întro qi de tumult ar cerca să violeze un 

templu 'al unei confesiuni oare-care, chiar un templu franc-- 

- mason, confesionarii templului violat n'aii de. cât să invoace 

proteâţiunea legilor, şi "și vor : găsi apărători; : vor găsi o-.
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poliţie să "1 ocrotească contra agresorilor și judecători: cari 

să, pedepsească pe violatorii templului. 
Tot așa despre dreptul de sufragii. 

„Legea, poate acorda şi relusa, cetăţenilor dreptul Wa vota. 

Se ştie cât de mult timp a trecut mat-la toate popoarele 

până la declaraţiunea, drepturilor omului şi introducerea, su- 

tragiului. — Dar odată acordat unora, sait tuturor cetăţenilor 

eserciţiul acestui drept; ori nu se mai poate revoca sai cu 
greii de tot s'ar putea reduce. 

Tot cetăţeanul primit să voteze, votează cum “i place; și 

cum crede că este bine. Nu poate nimeni să incerce a con- 
rupe votul, saii să împedice a, se esercita. 

Să, dăm câte-va esemple de fraudă in despuierea scrutinului, 

saii de violenţa esercitată în jurul urnelor. 
Acestea nu sunt tot-Wa-una, niște piedici serioase, .fiind-că 

cetăţeanul are tot-Va-una dreptul si apeleze la Poliţie, la Tri- 
bunal contra fraudelor sai violințelor | 
Un alt esemplu: Libertatea, Presei poate fi acordată saii 

vefuzată.. Această libertaie multă vreme a, fost gogoriţa gu- 
vernelor. Na 

Se poate face legi riguroase și restrictive contra presei „şi 
«ceea ce este mai crud se poate face legi ipocrite contra ei, 

legi date cu o mână şi luate. cu cea-laltă; atari legi sunt: 
-destul de aspre şi contrarii intereselor și scopului presei, cu 
toate astea odată făcute, se lasă liberul lor eserciţiii să nu mai 
intervie nimeni în amestecul acestui eserciţiii, pe câtă vreme 
presa, nu trece peste limitele acestor legi. 

Rămasă presa în limitele unet legi, cât de aspre fie ele, ni . 

-o tivanie administrativă, nici o presiune a partidelor nu poate 
opri pe scriitor ași publica scrierile sale. nu poâte opri pe 
abonaţii sti da primi de la poște scrierile sale, nu poate 
-opri vindarea lor pe strade şi pe la chioşcurile bulevardelor, 
tără a, nu comite un atentat contra libertăţii presei. 

Cine ar cuteza, să supere pe vândâtorii lucrărilor tipărite, 
cul ar veni în gând să slărame instrumentele presei, aceștia 
„ar fi îndată arestați de agenţii forţei publice fiind-că, singure 
“tribunalele sunt destinate a apreţui dacă presa a trecut” ori 
nu peste limitele legii sale. | - 

Odată, proclamată libertatea, presei, ea devine indistructibilă, 
„avându-și de gardieni a drepturilor sale pe lângă tribunale şi 
pe toţi cetăţenii cărora presa le este interpret pe lângă în- 
“treaga, societate. De aci, a pune piedici presei este a, viola 
“pacea: publică, și tot-d'â-una guvernele sunt datoare să; avite 

e
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prin toate mijloacele această violare, fie că ar fi vorba de 

amicii sati inimicii lor. 
„Cu toată frica. guvernelor de presă, pare că se găsesc cu 

toate astea printre ele unele cari pătrundând marile foloase 

ale presei şi marea, sa, menire, voesce prin urmare a 0 urca 

la, locul săi de onoare ce i se cuvine în lumea, civilisată. 

Ast-iel Belgia şi Englitera par a fi stâlpii presei, voind a face 

din ea o a patra putere pe lângă cele trei din cari se com- 

pun statele constituţionale mai cu seamă. Ast-fel . ele dic că: 

«Ministerele guvernează cu Camerile, iar în vacanţă cu 

Presa»... 
De asemenea după recenta, urcare pe tron a Regelui Um- 

berto, al Italiei, presa italiană pare a fi-voit să capete o auto- 

ritate oare-care, lucru la cari autoritatea, administrativă ar fi 

voit a o impedica. Regele intervenind în causă, face pace între 

toță, declarând următoarele : Se 

«Domnil asasini se înşeală dacă speră să-ne facă să intrăm 

în calea legilor reacționare. — Casa, de Suvoia nu se va face 

pici-o-dată complicea, acelora cari vor să, nimicească liber- 

tatea». . GE 

Libertăţile dar o-dată acordate, ele devin indispensabile 

vieţei cetăţenilor, publice şi private, rămâind numai justiţiei 

dreptul a constata violările acestei libertăţi şi a pedepsi pe 

violatori. . a 

Dar nu toate libertăţile sunt în cadul acesta. Nu toate 

libertăţile pot. apela la justiţie spre a pedepsi pe ofensator, 

în atani casuri numai cetăţenilor, incumbă "menţinerea. drep- 

turilor lor. 
Numai moravurile pot să facă să fructifice libertăţile, sait 

să le lase a peri prin abus şi licenţă. | 

Toate aceste esemple le-am dat fără însă a ne despărţi de 

dreptul de reuniune. ă 

Dreptul de reuniune în sine este unul din cele mai legi- 

time și mal utile umanităţii, fiind-că coprinde în sine simbu- 

vile libertăţii, care dă roade bune, când știe să se facă uz 

de libertate; ci nu abusă ori licenţă. 

: Calitățile omului de animal asociabil şi“ comunicativ din 

causa facultăţilor sale d'a vorbi și cugeta, este natural ca 

oamonil să se adune şi să delibereze asupra intereselor lor 

comune, 
, 

- Mult timp de la descoperirea scrierii până la înființarea 

tipografiei, vorba a fost singurul instrument de educaţie po- 

pulară și de răspândirea. ideilor de cari dispunea; umanitatea. 

raţie libertăţii cuvîntului, cetăţile antice și ale evului medii 

.
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aă putut fi guvernate prin ele însăși. Chiar ai când mai 

toată lumea, ştie să citească și când presa joacă un rol atât. 

de mare, cine ar. îndrăsni prin urmare să ică că, rolul vor: 

Diril s*a terminat ? — Şi cine ar dori ca el să fie terminat ? 

Progresul a constatat tot-d'a-una în a pune în serviciul 

umanităţii instrumente noi fără însă a dispreţui pe cele : echi.— 

Astă-dt chiar cuvintul are mai mare acţiune de căt tiparul. 

- Câte chestiuni nu sunt mat bine luminate printi”'o desbatere- 

publică şi cu contradictorii decât prin toate cărţile şi liniștea. 

cabinetului. | 
Una din condiţiile cele mai de căpetenie ale întrunirilor este 

silențiumn, tără, aceasta, întrunirea publică este greii de tot de 

realisat ; se poate afirma, chiar, că nu se poate face întrunire. 

Acest silenţium nu se impune de legi ci de moravurile publice. 

Nu pocă să te plângi de lipsa, silențiului la gendarmii poli- 

ţiei cum te-ai putea plânge pentru nerespectarea, celor-kalte 

libertăţi, fiind-că piciorul lor pe pragul sălii de intrunire sai 

măcar în jurul ei, arfi împrăștierea întrunirii, fiind-că nimeni 

mar primi asistenţa a nici unei autorităţi acolo unde nu se 

tratează de. nimic alt, decât de interesele lor fără a jicni pe: 

ale. autorităţii. IE a 

Câte-va sutimi, -une-ori. câte-va, mii. de oameni, ei nu se în- 

tranese numai spre a-și perde timpul, saii a se privi unul 

pe altul, ci vin la întrunire cu totul cu altă dorinţă, ei vin a. 
* asculta şi a, se instrui. 

- Umanitatea în general este modestă, ea, 'și cunoaște igno- 

ranța şi prin urmare este avidă da învăța; aceasta este una 
din virtuțile cele mai mari ale progresului. CI 

Ori-cine în viaţa sa. a făcuto conlerință, s'a putut convinge 
de ucest adevăr. Osi-cine a vădut cât de mult mulţimea este: 
docilă și respectuoasă pentru: superioritatea intelectuală. 

Ouă-cine a vădut cum toate urechile se  aţintesc îndată ce! 
o idee nouă este emisă, îndată, ce oratorul, de şi poate ar fi 
mediocru prin talentul săi da vorbi, dară mulţimea din sim-“ 
țimântul sii d'a, se instrui, plătește cu atenţiunea -sa. sforțările 
oratorului d'a se achita de datoria sa. a ' 

Dorinţa, da. se instrui implică, pe aceea d'a asculta.: Cel mai 
mic sgomot poate schimba. caracterul întrunirii, și ea, prin 
urmare, să-și devieze scopul. A 

Aci însă trebuie ca neapărat să se facă o distineţiune, și" 
cuvântul silenţium aplicat la întruniri să nu fie întrebuințat: 
de cât relativ. | e Mu 
“De câte ori va fi vorba, d'o conferință literară, filosofică, 

economică; etc. unde pe tribună se. ridică un orator în haine:
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negre însoţit de -tradiţionalul pahar de apă spre a espune o 
chestiune oare-care, acolo auditoriul tot-ba-una este liniștit, 
voios şi pasiv. Acel spectacol e ca profesorii și scolarii din o 
scoală. A 

Se schimbă însă lucrul când este vorba d'o chestiune cu 
un subiect politic, s. e. o reuniune electorală. Aci deosebim 
următoarele întruniri, s. e.: întruniri în case particulare, în 
localuri publice, în locuri închise şi deschise sai sub”. cerul 
liber. . | Si 

In general, întrunirile am -vădut că trebue să se bucure d'o 
adevărată: și absolută libertate, degajată de ori-ce influență a. 
autorităţii administrative. : 

- Silenţium ce deja cunoaștem că urmează să, domnească în 
întrunirile morale, filosofice, etc., dispare cu totul în întrunirile 
electorale. Aci auditoriul de obiceiăi este turbulent, intrerupător 
şi sgomotos. . Se SE 

Se: deosibeşte mult întrunirile economice, literare sai filo- 
sofice de cele politice, ctici în primele întruniri se adună lume 
dacă nu toţi filosofii sai literariă, dar cel puţin amicii literilor,: 

ete:, al căror interes moral diferă mult de interesul mail mult - 

material ul sgomotoaselor întruniri politice, ai căror visitatori, 
mal în regulă, generală, se, ridică până la neştiința lor chiar 
a nu şti scri şi ceti. o: | 

Cu acest brevet intraţi întro întrunire, nu se poate cine-va 
adăsta decât la urlete și strigăte desperate din partea, acelor 

_carl vor să facă a triumfa cu ori-ce preţ. | 

Politica, cred a fi «un dobitoc intrat în bilioane de capete 

omenești», mai cu seamă în“starea actuală de moralitate: a 

socistăţii moderne; cu toate că această stare de lucrul pare' 

a fi o-ereditate de tot veche, fiind-că Athenianilor li se urise 

cu înțeleptul Socrate, căruia ii a dat cucută ca să scape de el. 

Astădi însă pare că mai mult ca. tot-d'a-una politica are ne: 
voe de idei și principii stricate. 

" Ideile şi principiile sunt tot-d'a-una în conlormitate cu starea 

morală a, societăţii. Dacă aceasta este sănătoasă, atunci ideile şi”. 

principiile maini ai trecere. La din contră, dacă nu este aptă a le 

pricepe, sunt vorbe aruncate în vint. In lumea morală ca și: 

in cea materială, nu adunăm de cât: monedele ce aii curs. 

Şi toate aceste strigăte, fluerături, aplause, manifestări, pro: 

şi contra făcute sub diferite forme, pare că aii o legitimitate 

oare-care, fiind-că . prin toate acestea nu fac alt-ceva, de 

ași manilesta, sentimentele lor. o 
Auditoriul unei reuniuni politice nu este numai persoana 

caro vine să se instruiască de la oratorul economist nick șco- 
” 3



Jarul după banca, unei clase de școală ce vine să ' primească 
lecţia, profesorului săi, el este cetăţeanul politic care vine să 
lupte pentru triumful ideilor lor de mâine cu trecere orl nu 
la, bursă și carl le vor asigura, în viitor un confort mai bun. 

Un orator vorbeşte şi fie-care asistent adastă cu nerăbdare 
să ceară cuvântul și să răspundă. Astfel intrați în luptă ei 
nu pot fi de cât sgomotoși. Aplausele sait fluerăturile asis- 
tenţilor. în speciă nu sunt nişte recompense date simpatiei 

“sait antipatiei vorbitorului, ci o mărturie de adesiune, un 
semn de aprobare dat doctrinelor, sait de desaprobare. Îi se 

"cred egali cu acela care vorbește. Ef a venit să 'și propuie 
ideile lor, programul lor ca un cetăţean către ceilalți ce-. 
tăţeni.. Ei vin să consulte opinia. celor alţi, la finele întru- 
nivii ei cu toţii sunt datori să ia o decisiune sub forma unui 

plebiscit restrins, fie prin subsorierea unei moţiuni, ori a ri-. 
dicărei mâinilor in sus. | 
„Nică o dată o. mulţime înti?o adunare politică nu sar re: 
semna să asculte ca, credincioşii în Biserică pe preot manda- 
tarul Cerului. | | 

“ Publicul din întrunirile politice cu tot sgomotosul săii ca- 
racter, este cu toate acestea şi el respectuos, dar pasionat în . 
aceiași vreme pentru principiile și ideile pentru cari a venit 
în întrunire spre a face să triumfe; Aşa, fiind inarmat publi- 
cul întrunirilor publice, cu greii de tot ar fi acestor feluri de 
întruniri a se transforma întrun areopag imposibil... Aceasta 
ar fi a cere imposibilul. . 
- Publică saii privată fie întrunirea, sunt aceleaşi şi toate ai 
fatalmente tot-la-una valorile lor, şi câte odată chiar fortu-. 
nile lor. Așa a fost tot-d'a una și aşa va continua a fi în veci. 

Agora. din Athena, Forul Roman, aii cunoscut tumultul în 
cele mai frumoase dile ale libertăţei antice. NR 

. Parlamentele moderne mal în toate ţările .nu sunt scutite 
de furtuni. 

Libera Anglia a vădut în ultimul timp parlamente de o 
„estremă violență. - a 

Dacă dur in adunanţe unde sunt oameni cari se cunosc 
unil pe alţii, unde mal toţi membrii ei aii primit o educaţie 
socială oare-care, cari ştii și cunosc consecinţele desordinei . . 
şi. tot se inspiră de la arătarea pumnului, ne sfiindu-se a da 
spectacol -de gladiatori galeriilor, cum ar fi posibil ca alţi. 
oameni, mat" pasionaţi, adunaţi adesea din întâmplare, oameni, 
cu o educaţie din cea, mai diversă .și cari sunt nu numal. 
câte-va sutimi. dar adesea mal multe mil, să observe adesea 
in toate ocasiile politeţa şi .reserva?!. Un deputat sai un
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senator care să uită: pe sine, se expune să fie chiemat la or- 

dine prin Preşedintele săi, care "1 cunoaşte pe nume. 

Unde este responsabilitatea sgomotosului obscur, care! tur- 

bură, ordinea într”o întrunire? | 

Cu toate acestea o pace și o ordine; relativă este nece- 

sarie, şi întrunirilor politice, lt-lel nu se poate lua nici o 

decisiune. 
Să lutum câte-va exemple: | 

Un cetăţean este la tribună, el a spus tot ce avea de spus;. 

şi cu. toate astea persistă încă să mai vorbească. 

Adunareă cere să se dea jos de la tribună, şi el din coatră, 

are că voeşte a se eternisa cu densa. El repetă ce mai spusese, 

lumea "1 spune că e obosită al asculta, numai el stă neobosit 

la tribună.—Adunarea de la plictiseală ajunge la nerăbdare 

și daci la mânie. Nimeni nu mai poate a se stăpânii şi cu 

ioți iincep a striga: -Destul:... Destul!.. In fine inaintea 

aceste stăruințe a unui individ a se impune unei udunără 

întregi, mulţimea, e silită să recurgă la forțele ei şi gurari- 

vul oratore silit să părăsească tribuna. ă 

Un alt esemplu. 
| 

Un orator este la tribună, el ţine pept sentimentelor celor, 

mal vii ale majorităţii asistenţilor. se aud din toate părțile 

protestațiuni, fără ca oratorul se ţie seamă de ele; pare că ar 

voi să otense opinia adunărel. Mai. ântâiii oratorul este tole- 

rat, apoi nesuferit și de aci intreruperile, murmururile și în- 

terpelaţiunile - se sueced.—Nervii asistenţilor se agită până 

la mânie. | 

Mânia, isbucneşte întrun tumult general și întrun . strigăt 

de desperare ca «jos de la tribună... Alară,..» fără ca orato- 

rul să cedeze” Atunci în mijlocul acestui infern o decizie se 

in ca tot audiiorul să iasă alară din sală. 

Scenele atâtor alegeri la noi sunt dovedi al acestui ade- 

văr, şi ale altor scene mult mai violente decât aceste două 

esemple aduse aci. | - 

Dar cu atătea violenţe. şi netoleranțe esprimate prin dile- 

uite forme ale mulţimii, libertatea, întrunirilor. chiar politice 

devin o iluzie. | 

'prebue” deci găsit mijlocul ca întrunirile să-și dea elcetul 

“lor. util și dorit. . 
Unde să fie deci răul? - 
Acesta, este puntul esenţial. Dacă nu se descoperi remediul, 

Ja co servă că legea permite cetăţenilor 'să se. adune, când 

în fapt nu se pote aduna cu utilitate. Nu sunt decât inamicii



libertățel” cari se pot bucura de scandalele cari împedică . 

esercițiul unei libertăţi. E 

“ Să apelezi contra, acestor scandale la, forța publică, este a 

viola principiile libertiţei, fiind că forţa publică; nu poate intra. 

în sala întrunirilor decât în cazuri de flagrant delict. 

“ Rămâne atunci numai cetăţenilor : dreptul a, reștabili ordi- 

nea. Şi ca cetăţenii să poată ajunge a, restabili singuri ordi- 

nea, guvernele sunt datoare a lucra, spre: a învăţa, pe cetăţeni 

a cunoaște datoriile lor. , | 

Cetăţenii înarmaţi numai cu libertatea fără cunoştinţa, îm- 

plinirei datoriei lor, rămân ca sclavii liberaţi de curend. In loc 

dară să ne indignăm: de spectacolul licenţiei, trebue mai bine 

să recunoaştem că licenţa este inevitabilă în starea de învă- . 

țiumânt, a popoarelor în: materie de intruniri.— Copilul face dese 

erori. până să ajungă a şti lecţiile. iu 
“- 'Prebuese deci să multiplicăm întrunirile nu numai în tim- 
pul alegerilor şi chiar de. multe ori pe an cu diferite alte ches- 
tiunt de cât electorale. Cu acest mod vom familiarisa, publi- 
cul cu întrunirile şi cu respectul datorit opiniunilor contrarii 
celor-alte. Contradicţiunea irită mai puţin dacă o întâlnim 

mal, des. Fie-care va învăţa că trebue să asculte pe alţii dacă. 
voește să fie şi el ascultat la.xindul lui, fiind-că violenţa trage: 
după sine altă violență, 

rebue deci reformate moravurile în. general și pe cele po- 
litice mat cu seamă, Ş | 

- Se poate face o întrunire publică-politică și într”o casă par-- 

ticulară această întrunire poate fi convocată cu invitaţii scrise” 

“ și personale, saii fără aceste forme. În ambele cazuri trebuese 

păzite aceleaşi regule de: către cetăţenii adunaţi. i - 

Sgomote, strigăte, alarmă şi aci se poate. naște ca, şi intr'o 

sală publică, dar aci mal ușor se pot potoli scandalele, - căci: 
fie-care înţelege şi se simte că e străin şi isgonit cu ușurință 
de către patronul casei. Adesea ori întrunirile în case parti- 

culare se fac cu un progranri fixat arătându-se anume puntele: 
cari ati să fie discutate, ast-fel că veri-cine ar voi să devieze 
de la cestiunile puse în program, poate fi alungat: din adu- 
nare, și la nevoe chiar adunarea, inchisă. a 

" Adunările acestea numite întruniri, fie în case private saii 
ublice, sati înt'o singură vorbă numite locuri inchise, sunt: 
atoare a se supune diferitelor regulamente polițienești: cari 

privese diferite reguli și forme “sub cari: întrunirile se pot 
realisa; aşa între: altele cetăţenii nu pot.intra în sala, întru- 
nirei cu arme. A aa Sri 

Nu tot aşa este când intrunirea star face în loc deschis.
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In urma tuturor acestora, este necesar să dicem o vorbă 

asupra, persoanei care are a presida întrunirea, formă care 

s'ar părea de prisos, şi cu toate acestea de mare importanță 
materici de care .ne ocupăm. . 

De la persoana, care presidează o întrunire şi de la locul 

unde el-se fixează, ca să presideze, depinde mult reușita, ori 
“nu a întrunirei, evitarea ori nu a ori-cărul scandal. 

Aşa, prâsidentului îi trebue un loc mal ridicat de cât al. 
publicului ca să poată să vaqă cu ușurință pe. toată lumea 
presidată de el. | 

Presideniului pentru aceasta, îi trebue ochi buni și ageri, 
o voce bună și sonoră, audul fin, imparţialitate perlectă, fer- 

mitate, tact, singe rece, presenţă de spirit. 
Cu cât aude cine-va mai bine, cu atât ascultă mat cu plă- 

cere şi mai voios. Sala să fie-bine luminată, și auditorul să 
aibă, Loc a şedea comod. Cine cunoaște forul Roman şi cel 

Athenenian după colina: Pnisul, se” va convinge de aceste 
condiţii cerute sălilor de întruniri, pe cari anticitatea le apre- 
cia. 'Tot aceste reguli presidează la toate sălile parlamentare. 

Dreptul da petiționa. Acest drept constă in libertatea ce are 
o persoană a se adresa cu cerere scrisă către ori-ce autori- 

tate, spunându-și păsurile sale ; fără să fio împiedecat de cine-va. 
Aceste petiţiuni când sunt semnate de mai multe persoane, 

trebuesc să fie iscălite de însuși ele, prin propria lor mână 
și voinţă sai prin alţii, dară cu consimţimântul lor. : 

Când din contră sar constata semnături fără ştirea sai 

consimţimântul celor semnaţi, -sati că consimțimântul lor a fost 
înşelat, autorul acestor fapte este pedepsit de legea penală. 

Libertatea învițămentalui. Adică, voia ce are fie-care de la 

sine a se instrui, a se lumina, adăpându-se de la isvoarele școalei, 
fortificându-și mintea și inima, prin învăţătură; spre a putea 
susține lupta pentru csistență. | 

Numai prin libertatea acordată tutulor a se instrui în sen- 
sul aptitudinilor fie-căruia omenirea a putut fi stăpână pe 

atâtea, mari lucruri datorite geniului uman luminat... 
Eraii odinioară timpi în cari învăţămontul publio cra supus 

unor restricţiuni și privilegiuri, făcând ast-fel imposibil învă- 

țiimentul public pentru toţi, sait anihilând libertatea d'a se 

instrui. 
„Legile moderne și Constituţia noastră de la 1866, condam- 
nând-oul-ce restricţiune, aii fost silite să proclame oficial i- 

Dertatea, învăţământului, recunoscând'o ca un drept - natural 

«l persoane prin concursul cărea societăţile se translormă și 
civilisațiunea omenirii 'progresează. SR
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Libertatea munci şi a industriei. Adică voia ce are o per- 
soană de la sine a munci și a se da unei industrii; unek în- 
treprinderi către care aptitudinile sale o impinge, fiind că 
această libertate ca şi multele altele ce omul are in sine, este 
un drept natural; pe care nimeni nare dreptul al impiedeca 
sail a se institui în Tribunal apreţiator al aptitudinilor unei 
persoane, fără a atenta, la acest drept natural al omului. 

Direcţiunea aptitudinelor omului sunt cu totul lăsate la 
judecata și apreţiarea individului a'şi indrepta, fie-care activi- 
tatea sa în acea direzţiune către care însușirea sa, priceperea 
sa, îndemnul sai aptitudinea sa. ?| impinge inainte. 

A veni alţii să indice fie-căruia aptitudini după judecata 
lor și cari în realitate n'ar fi ale omului, este a contradice 
natura, a împiedeca progresul și a ruina viitorul unei per- 
soane ; căci nimeni nu poate să știe mai bine direcţiunea către 
care natura omului este pornită. 

Constituţia, noastră de la 1866 impinse respectarea liber- 
“tățit muneci și, industriei, şi ea a avut dreptate a face acoasta 
“căci mai "naintea ei, sub vechiu legislaţie, această, libertate a 
muncei şi industriei nu era oprită dar era regulamentată, a- 
dică supusă unor reguli administrative care in mare parte 
impiedecă, mult aptitudinile individuale. 
„Proprietatea. Origina proprietăţii este tot atât de veche ca 

ŞI specia umană. Din momentul ce omul “și-a, făcut o idee de 
personalitatea, sa, a trebuit să caute, fie prin necesitatea sa, 
fie prin instinctul naturei sale asupra lucrurilor ce avea sub 
mâna sa, sai mal bine care'l împresuraii. | 

EL "Şi-a apropiat pământul cu toate fructele sale, animalele 
cu tot ce el: produceaii, precum și toate lucrurile utile ob- 

ţinute sai produse prin propia, sa, activitate, - . 

ua ae „sol pe piment şi i-a trebuit prin muncă să a- 
“obositoare “ îndelun ata Ai Numai printro lucrare 
să-și. procure vesmint; loc Pi ut să-ȘI asigure esistența, 54 
şi să le dompteze, să-si fb să lupte contra, animalelor 
mântu făcându-l să iod j“eze instrumente, să lucreze pă- 
Pe mie producă, să schimbe produsele prin aju- torul navigaţiunei, să desvolte ai: i ar i f „oi 2 Să e științele și artele, şi în fine să acă ca mizeria barbariei să fie înlocui i lizaţi Ho ariel s locuită cu opulenţa civilizaţiunei. Condiţiile de esistență ale omului vaii împ sil face ca, instituţia, proprietărir Oulu variind după timp şi loc, 

«bi PLoprietății să se stabilească | 0a- rele, la toate: triburile car ini cp ească la toate pop , care trăiati esclusivamente din vână- toare şi i i iuni jpare A şi la naţiunile care ajunsese la. cel. mai Ace S C i desvoltare al agriculturei Şi industriei asta este un fapt genera] şi universal că acolo, unde
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desvoltarea, se manifestă, direct, acolo esistă bunul trai şi ci- 
vilisațiunea. o 

La, toate popoarele, dice. "Thiers, ori cât de grosiere fie cele, 
se găsește proprietatea mai ăntâiii ca un fapt, apoi ca idee, 
idee mia! mult saii mai puţin înţeleasă după gradul civilisa- 
ţiunei la care sunt ajunși, dar totuşi înapoiați. 

Ast-fel şi sălbaticii venători aii proprietatea arcului lor cu care 
omoară, venatul, nomadil păstori ai corturile și turmele lor ;— 
nu aveaii proprietatea pămentului fiind-că nu simţeaii nevoia sa. 

Aşa ei veneaii și se aședaii pe pămentul cel găsea gol, 
îl ocupa, îl semăna, lua iructele, îl ţinea în posesia lor două 
ori trei luni după trebuință, apoi îl abandona. In timpul însă 
cât ţinea în posesia lor acest imobil, îl apăraii cu armele, și 
din toate puterile contra, acelora, ce venea. în acest timp să-i 
deposedeze, căci ei ţineaii în acest timp imobilul ca, lucru lor, 
ca fruct al activității şi ostenelii lor. RE 

Incetul cu încetul acești nomadI începu a se fixa şi a de- 
veni agricultori, şi sfirşiră prin a alege un teritorii, a-l îm- 
părţi în patrimonii, unde fie-care familie se stabili și înce- 

“pură a lucra pentru ele şi proprietatea lor. A 
Ast-fel că de la proprietatea mobiliară a nomadului, urmă 

proprietatea imobiliară a poporului agriculturei. 
Proprietatea resultând dintr'un prim efect al instinctului, 

ea deveni o convenţiune socială, fiind-că ei proteg proprie- 
tatea, altuia, ca și el să respecte și să proteagă pe a mea. 

Cu cât omul se desvoltă niai mult, cu atâta se atașează 
mai mult la ideia d'a poseda, d'a avea proprietate. În starea. 
de bavbarie proprietatea nu însemna nimic, în _civilisațiune 
ea este o pasiune și nu poate, înceta un minut. de cât acolo 
unde un lucru nu poate fi susceptibil d'a fi posedat; de es. 
omul; și din acest moment încetează și sclavagiul.: Acest fapt 

"se numește un progres în ideile justiţiei, ci nu o slăbire a.. 
proprietăţii. Adevărata origină dar a proprietăţii este în na- 
tura omului chiar, căci ea este resultatul activităţii sale, pe 
care dânsul este stăpân, proprietatea care datează din anti- 
chitatea, cea, mai profundă. | a 

Dreptul, de proprictate.— Dreptul de proprietate este univer- 

sal şi permanente, fiind-că este în acelaşi vreme just şi util, 
două principii de mare însemnătate. 
- Asupra, cestiunei de drept sunt două sisteme, ambele re- 

cunoscând legitimitatea proprietăţii, ambele . însă plecând din 
puncte de vedere diverse, conducând la. consecinţe diametral- 
mente opuse. Cestiunea dar este: Proprietatea oare, se derivă 
ca din lege, saii este anterioară și superioară legi ?...
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„Legea am vădut că este dreptul scris al oamenilor născut 
să reguleze raporturile dintre oameni, și să asigure, să ga- 
vanteze aceste necesități omeneşti, cari sunt ale întregci so- 
cietăţi, ale colectivităţii ce et represintă. 

Dar. proprietatea vedem că 'şi are origina speciei umane, 
proprietatea dar este și anterioară și superioară legilor. 

Dreptul de proprietate este chiar libertatea omului, consi- 
derat într'una din manifestaţiile cele mai esenţiale ale sale ; 
este sancţiunea, personalităţii omului. 

Omul, dice celebrul filosof Cuzin, atât de mic şi slab ma- 
terialiceşte în faţa nature, se siinte mare de tot prin inteli- 
genţa şi libertatea sa. Acestea îl ridică înaintea ochilor să 
proprii, se judecă, superior tutulor lucrurilor cel împresoară 
și daci iși recunoaște dreptul d'a-şi apropia, ce-i convine. 

A fi liber, este a dispune de el omul, a întrebuința fa- 
cultăţile sale, forţele sufletului şi corpului săi, inteligenţa, 
sa și a organelor sale, a le întrebuința așa cum “i-ar con- 
veni şi cu 0 singură condiţie: a nu vătăma interesele aproa- 
pelui sii. Așa că tot ce va eși din inteligența mea, din ac- 
tivitatea şi osteneala tuturor organelor omului, este dreapta 
sa proprietate putend dispune de ea după cum interesele îl va 
povăţui, reduc pe om în stare de sclavagiiă, elatunci nu mai 
poate munci pentru dânsul. și fructele ostenelilor și întregei 
sale activități nu mai aparţine lui; ci șefului stii. Pierderea 
libertăţei este pierderea proprietăţii. 
„Economiști! politici incă susţin și ei că proprietatea naşte 

din lucru, fiind-că prin lucru noi manilestăm şi realisăm 
dreptul ce persoana, noastră liberă are asupra, lucrurilor fă- 
cute prin libertatea, noastră ! , 

Incă o dată proprietatea residă în om chiar şi legea nu 
face alta, de cât garantează paza și prosperitatea sa. . 

Constituţia noastră de la 1866 declară că, «proprietatea de 
veri-ce natură, este inviolabilă». Nimeni nu. poate fi espro- 
piat de proprietatea sa, de cât în puterea unei legi de: espro: 
piere şi pentru causă de utilitate publică, legalminte constatată, 
precum și drepte și prealabile despăgubiri. 

Acest, paragrat al Constituţiunii scris în mod atât de ge- 
neral, coprinde în el de sigur, două feluri de proprietate: 
Proprietatea, imobiliară și proprietatea, intelectuală. 

- Ambele sunt protegiate de lege şi ambele a asemeni re-. 
guli distinse. între ele, pe cea imobilieră, legea o supune es- 
propriorii în. casuri anumite de lege, iar pe cea, d'a doua încă 
nehind nimica, legiferat la, not, să sperăm că și inteligenţa 

ŞI va găsi mai curând protecţia legilor.
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Prin espropiere se înţelege: luarea proprietăţei private în 

interesul Statului, judeţului sati comunei, şi aceasta numal 

atunci când se va simţi o utilitate publică a se face, de 

es, comunicaţie, salubritate publică, lucrări de apărarea. ță- 

Tei, etc. . . : Da 

"Această causă de utilitate publică „trebue să fie bine con- . 

statată, căcă alt-fel sar da.loc la multe nemulțumiri și ne- 

dreptăţi. Şi nu este destul a se constata esistenţa, vădită a 

utilității publice, trebue să . plătească părţii proprietatea, și apoi 

a, se pune in posesia ei, şi numai ast-fel se poată garanta 

paza. şi respectul ce se datorează proprietăţii. 
Paza și respectul proprietăţii, este garantarea activităţii per- 

soanei, este paza, şi garantarea ordinei publice, care necon- 

tenit ar fi turburată dacă la fie-care minut proprietatea ar fi 

espusă voinţei celui mat forte saii cupidităţii nesăturaţilor. 

Proprietatea literară. — Cât pentru proprietatea literară, sai 

intelectuală nu avem, cum am dis mai sus, nimica legiterat, 

care să reguleze și soarta, ei. Orl dacă găsim ceva pe la, 1860, 

este cădut în desuetudine din causa imperlecțiunei ace- 

el legi. 
Mat înaintea Constituţiei din 1866 esista. o lege asupra presei 

care regula oare cum şi proprietatea literară. 

“Această lege este adevărat că nu este desfiinţată prin nici 

o altă lege, dar este cădută în desuetudine. Ast-lel că pro- 

prietatea, intelectuală, producţiunile geniului, bogăţiile spiri- 

tului, tructele imaginaţiei cari de altminterea sunt proprietă- 

jile Universului, fiind-că, omenirei intregi aduce foloase, toate 

acestea, la noi pare a nu avea nici o utilitate, nici o impor- 

tanţă, căci dela resumatu-lege dela, 1862 asupra, acestei pro- 

prictăți și până adi nu s'a mai făcut nimic. E , 

Siguranţa, proprietăţii intelectuală dar la noi nu are nici 

o pază. . E 

Să, sperăm cu toate astea, că se va fi apropiat timpul să dăm 

loc şi inteligenţei, că va veni în curînd o lege care să ga- 

ranteze şi geniului stabilirea și desvoltarea sa, alături cu toate 

cele-l-alte proprietăţi, dându-se şi vrednicii minţei omului partea 

sa de ocrotire contra, usurpatorilor. a 

O lege asupra dreptului de proprietate, oste un omagii la 

drepturile gândirii omului, ale cărit lucrări esereită necontenit 

atâta putere asupra omenirii întregi, este a onora pe autorii 

acestei proprietăti cari sunt atât de utili omenire. 

De aci ne punem întrebarea: Este o proprietate literară ? 

Şi .ce este ea? | 
Da.—Este o proprietate literară, chiar necomplecta noastră



— fi — 

lege dela 1862 sancţionată prin decretul cu No. 263/62, Aprilie 
1, care se ocupă despre libertatea, presel, la partea I, Capi- 
tolul 1 a acelei legr, găsim un titlu «despre proprielateu 1i- 

„terară», 
“Art. 1, din acest titlu, definește proprietatea literară dicond: 

«Autorii de tot felul de scrieri, compositorii de musică, pictorii " 
sati desenatorii, cari vor litografia tablourile ori desenurile lor, 
in tot cursul vieţei lor se vor bucura ca de o proprietate a 
lor, de dreptul esclusiv de a, reproduce şi vinde 'operile lor 
în tot principatul 1) saii de a, trece către alţii această proprie- 
tate a. lor, fiindu-le acest drept recunoscut după legile în- 

„ fiinţate». | 
Art. 2. Eredii acestora, sati cesionarii către cari a trecut 

dreptul lor se vor bucura de același drept în termen de dece 
ani, după moartea autorului, saii compositorului. 

Mai sunt și alte articole in această lege, dar am. reprodus 
aci numai pe aceste două articole în scop numai a demon- 
stra esistența proprietăţii literare. | 

Mai în urmă și constituţia, de la, 1866 ocupându-se, despre 
siguranţa, proprietăţii, se esprimă, că «proprietatea, de veri-ce 
natură este inviolabilă». 

De sigur că laconicul cuvânt al legiuitorului Român din 
1866. «că proprietatea de veri-ce natură» cuprinde în el şi pro- 
prietatea literară. Prin aceste două legi se afirmă deci 'clar, 
că proprietatea literară esistă. Această lege de şi incomplectă 
dar nick odată nu sa făcut us de ca. Este necesar a se-re- 
veni, mai cu seamă a se regula întrun mod clar și echita- 

bil drepturile diferitelor persoane ce ar avea asupra, proprie- 
tăţii literare. | 
„Lucrăvile unor artiști dramatici, poeţi, musicanţi ete. pro- 

dusul inteligenţei și geniul lor, sunt. lucrări cari onorează pa- 
tria lor şi umanitatea, făcând. în aceeași vreme gloria unei țări 
saii a unei epoce. - 
“Caracterul proprietăţii literare nu e ca acela al proprietăţii - 

„ regulată de dreptul comun, fiind-că ea nu e divisibilă, e do na- 
tucă cu totul escepțională proprietăţii cuprinse în: Codul Civil. 

"Ea nu pretează la transacţiuni, fiind-că nici odată nu se poate 
fisa întrun mod sigur, fiud-că valoarea sa, se schimbă din 
epocă în epocă, din iruntarii în frantarii; prin urmare şi o 
lege cu totul escepţională trebue aceastet materii speciale de 

  

1) Această lege privea numai pe Muntenia căci la acea dată Unirea nu fusionase toate autorităţile ţărer,



cât aceea a dreptului comun pentru a, regula raporturile au-- 

torilor cu tipografil, cu editorii, cu publicul cu falşificatorii, re- 

gulând în aceeași vreme raporturile credilor și al văduvei, în 

cas de deces al autorului. 
In proprietatea, literară sunt două feluri. de drepturi: 
Dreptul autorului care este 'absolut, pe atâta pe cât el nu 

"si-a, publicat lucrarea sa, și dreptul societăţii care e: suveran 

din diua când publicaţia a apărut. 
Dar fiind-că nu e permis nimănui-a se îmbogăţi cu pa- 

'guba altuia, nu e drept, nu e echitabil ca autorul, saă in- 

ventatorul lucrărei sale să fie lăsat prada celui mai forte a! 

lua lucrarea sa, resultatul ostenelelor sale și ale timpului 

perdut fără nici o indemnisare, sati o primă de incuragiare 

măcar, a - 

De aceea legea care ar veni să garanteze autorului fruc- 

tele lucrărel sale, ori invenţiei sale, căci toate invențiile aii 

brevetele lor cari le asigură liberul eserciţiii al dreptului 

lor, și a câştigului ce.pot trage din opera, lor. Atari ga- 

ranţit trebuese şi autorilor proprietății literare. 
Dar legea, dice, care s'ar acorda proprietăţii literare, ar 

trebui ca în ce privește pe autorii lor fiind în viață să dis- 

pue în mod absolut de lucrarea, lor.—Se intervie asemeni a 

pune piedică spolierii editorilor. 
Jav în ce priveşte pe eredii săi şi văduva autorului, uces- 

tora asemeni să li se acorde un drept absolut şi limitat, în 

urma, cărei limite să intre în domeniul public. 

Această măsură o găsim egal în Belgia şi Englitera. 

Se impune dar o lege escepţională, acestel escepţionale pro- 

prietăţi prin natura sa, şi societatea care ar grăbi cu facerea, 

uncă atare legi, ar aduce poate mai mare şi mai meritos omagii 

Jiterilor şi artelor cari vin în omenire să-l dea viaţă prin 

mintea și geniul autorilor. 
Cea mai nobilă facultate a omului este cugetarea care este 

tot atât de lugitivă ca şi vintul, cu putere a impresura ome- 

nirca, în spaţiul unei clipele de ochi. Această fugitivă cuge-. 

tare nu dobândeşte o esistenţă oare-care decât prin mi,locul 

artelor; de unde până acuma, nu era decât o emanaţie “inse- 

sisabilă, o inteligență. Din momentul ce aceste cugetări iaă 

forme materiale s. e. Un tabloii, o statue, o lucrare musi- 

cală, o lucrare dramatică, poetică sai alt-fel. "Toate acestea 

aduse la cunoștința tutulor s'ar părea că ele numai aparţin 

autorului lor. . a 

Şeriitorul reproducend acestea "Și a împlinit o misie a sa. 

Astolel el vorbeşte; fiind-că voeşte ca vocea sa să fie ascultată.



„EI serie find-că voeşte ca lucrarea sa să ajungă în toate lo- 
curile . și să străbată toți timpii. Succesul autorului, constă 
în sgomotul ce "| urmăreşte. . . 

Ecoul cuvintului săi, este atenţia publicului, fără de care 
proprietate literară nu poate esista. 

n manuscris cât de bine ar fi el scris ar fio lucrare rece 
care n'ar încăldi pe nimeni, n'ar fi de cât un reliciii perisabil 
și neînsufleţit. . | Na 

Așa dară, seriitorul,: poetul, istoricul, dramaticul, pieto- 
rul, musicantul, este publicul care dă viaţi lucrării lor, fă- 
cându-le să fie ne-peritoare, să treacă, frontierile; devenind 
ast-lel patrimoniul omenirei întregi, făcând în aceeași vreme 
gloria vecinică a autorilor lor: 

Aceasta este proprietatea, literară, căreia “i trebue o lege 
tot atât de gentilă ca și ea.. | 

Votul împositelor. Cine are dreptul să pue imposite, — era 
odată o .cestiune ne-determinată. 

La Francezi se impunea de către. Suveran, și necontenit 
această cestiune și la ei a, trecut prin diferite peripeții, până 
când s'a stabilit aceea, ce este adr;—că impunerea impositelor 
este un drept al naţiunei. 

La noi, sub vechia legislaţiune cară a domnit până la 1859, 
era basat pe o măsură escepţională, impunându-se de clasa 
p:ivilegiată. i ” Toate legiurile apoi cari urmară de la 1859— 1866 se în- 
ivecură a trece acest drept la naţiune, și cu Constituţia, de 
la 1866, intră un mod de tot accentuat, acest drept da im- 
pune imposite. în proprietatea naţiunei. 

Impositul resfrângendu-se asupra fie-cărei individualităţi din 
care națiunea se compune, era, natural că tot ea, să, 'Și: im- 
pue involuntar impositele. t:amera, dară are dreptul a impune 
impositele, căci ea represintă națiunea, şi numai - națiunea 
însăși are dreptul a, dispune. de punga sa.



m 
— 7 — 

TITLUL III: i 
CAPITOLUL IV. . 

Despre Stat. 

Puterile Statului.—Sâparaţiunea. Puterilor.—Responsabilitatea agenţilor pu= 
- terilor,— Despre societate.—Statul.— Deosebirea între Stat şi naţiune.— 

Cum sunt considerate naţiunile.— Statul persoană: morală.— Care este 
scopul acestel societăți de națiuni —statul trebue să procure națiuner: 
sale felicitatea er.—Instrucţie publică. — Educaţiune. — Libertatea d'a 
filosofa.—Amorul de virtute şi. eroarea de viții.— Amorul de patrie,— 
Pietate şi religiune. — Domiciliul Statului. — Se pot sequestra venitu- 
rile Statului.— Puterea legiuitoare.— Cameră, — Senat.— Puterea jude-- 
cătorească.— Puterea eseculivă.—Rege.—Miniştri.—Armata.-— Curte de 
compturi. — Finanţele. 

Puterile Statului. — Societatea, întocmai ca și omul, nu poate 
asista fără concursul oare-căror ajutoare. -- E 

Omul' în marele ocean al. omenirei -m'ar putea lupta, dacă. 
în această luptă a esistenţei sale n'ar fi ajutat de toate for- 
tele morale și fisice, şi cari unite toate la un loc "1 dă ființă 

e om. . Se 
Mintea şi inteligența sa cu care el judecă şi apoi'decide, 

mâinile şi picioarele sale cu: cari el esecută hotărirea luată, 
sunt. mijloace cari scoate pe 'om triumfător din - luptele esis- 
tenţei sale. . . . - 

Societatea la rindul ei nur putea esista, fără o putere: a sa: 
proprie, putere care să divide și se ramifică, după gradul de 
civilisaţiune la care u ajuns starea, socială. , 
"De aci se poate vedea lămurit, că nu este în limbagiul po- 

litie o vorbă în mai mare us și de care în-acecași vreme să: - 
nu se facă și cel mai mare abus; decât,—cuvântul «putere». 

Unul. dintwaceste pericole este, a presenta puterea, 'ca o 
fiinţă morală misterioasă, ale cărei decrete trebuesc_ respec:: 
tate, și esecutate: fără nici o consideraţiune.—De aci apol o 
sumă de locuţiuni, s. e.: Puterea voeşște,—Puterea ordonă,— 

Cată să ne supunem puterii etc. : , 
luterea apoi înti'o semnificaţie simplă, este “facultatea - Va 

lucra și a se abţine. IE 
Considerând: pe om în raport cu lucrurile, puterea eo fa- 

cultate da depărta, d'a învinge şi d'a slărima -ori-ce ob- 

stacol. . Di 
- Considerând pe'om în: raport cu semenil să, puterea este 

facultatea, că: alții să lucreze: sati să se abţie.
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Ţ)icem că puterea este o facultate, ca să o deosebim de 

ideea de forţă şi de acţiune, care se poate produce lesne chiar 

de agenţii mecanici. — Facultatea este în noi, acţiunea afară 

din noi: 
Facultatea e o aptitudine la acţiune, este posibilitateu, ante- 

vioară d'a putea săvârşi o faptă după voinţă. 
"Cu toate acestea omul nu este numai o fiinţă materială, me- 

canică, — este și. inteligentă, morală și fisică. . 
Prin urmare puterea, omului trebuie să fie în raport cu 

- facultăţile sale, — cată să fie și ea fisică, adică — producen- 

du-se în lumea esterioară; şi pe de altă parte morală şi care 
ssistă în sine — în voinţă. — In resumat dară: 
„Puterea. este în ceea-ce ne privește, facultatea da putea 

lucra, sait Wa ne putea abţine, după: voinţă.. a 
Iar în ce priveşte pe semenii. noștri, este facultatea dai 

iace' să, lucreze saii să se abţie cu. voinţă. 
Din această, - definiţie să vede că: vorba putere coprinde în 

sine, ideia unei voințe și ideia unet acţiuni. — Puterea, nu pote 

sta fără +voinţă, și eserciţiul ei asemeni nu poate. avea loc, 

dacă acţiunea. ce ne propunem a, face este imposibilă. 
Fserciţiul puterii noastre asupra; altei persoane, coptinde. 
1) O voinţă cugetată din partea noastră; 

2). Un: resultat; determinat ; 
3) Un mijloc da dobândi acest resultat, mijloc care poate. 

fi direct uzi; indirect: . 
Puterea publică. Esta facultatea ce are depositarul Suvera- 

nităţii, d?a, face cu voinţă ca toţi .in general și fie-care în parte 

să lucreze sati să se abţie, pentru a, câștiga un ..resultat de- 

terminat şi comun. . i îi 

Această: putere în tot trebue să fie —- bine-făcătoare, şi „care 

nu iace de cât a, ne duce la ideia de suveranitate,ce am vk- 
„Țut'o-.deja. . DR | Ie 

. Into -altă escepţiune usitată mai special, dânsa, represintă 
o -porţiune din .Suveranitate, adică puterea esecutivă, .. : 

„ Publiciştii cari ai făcut” din. puterea publică o ştiinţă raţio-- 
nală, o divid în mai multe părţi distincte; și anume: 

1) Puterea, Legiuitoare. ia 
2). Puterea:J udecătorească. 
3) Puterea esccutivă. po 

„. Toate aceste -puteri decurg întrun „mod natural. din: Suve- 
xanitate,-.de unde emană drepturile și datoriile ce ai institu- 
țiunile însărcinate cu cârma, drepturilor publice. 
„Dim cele espuse se vede că, puterea este împărţită.—A ceastă 
dividiune a puterii este o operaţiune. în „virtutea căreia se .in-
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stitue agenţi deosebiți și însărcinaţi fie-care în parte, cu eser- 

cițiul unei porţiuni a puterii publice în cercul atribuţiilor lor. 

Residenţa, acestor puteri este în naţiune. dinti'ensa dară se 

vecrutează puterile Statului. Această dividiune a puterilor. n'o 

găsim de cât la guvernele Constituţionale și Republice, căci 

ele numai primese împărţirea puterii cu națiunea ;..pe alte 

guverne absolute ce le cunoaștem, concentrează în mâinele 

lor toate puterile, ne admiţend a le împărţi cu nimeni. 

Separațiuneu puterilor. Considerând societatea în general și 

fie-care naţiune în particular, putem dice că, orl-ce formă, de 

guvern este transitorie, dar că la fie-care epocă a societăţii 

Sunt forme relative cari îşi ia caracterul lor de bunătate și . 

de legitimitate din însuși raportul lor cu natura umană Şi cu 

starea de civilisaţie. | - 

Considerând formele puteri! în ele însuşi şi din puntul de 

vedere raţional, trebuie să recunoaştem că oră-ce formă sim- 

plă care va confunda puterile intruna singură; va, fi cea 

mal puţin apropiată de adevărata natură a societăţii. 

Despotismul se ataşază la orl-ce formă de : guvern, ori cât 

de simplă fie ea, care confundă însă în una singură institu-: 

ţiile politice saii care strămută din locul lor raporturile na- 

turali. | | | Su | 

Cu cât instituţiile se vor. degaja de această confusiune, cu 

cât raporturile naturali se vor face sensibili între puterile so- 

ciale ; cu atâta, forma guvernelor -se va înălța în sfera. per- 

fecţionărel. 
Yorma cea mai defectuoasă, va -fi aceea, care va contopi 

toate puterile în una singură. Și forma cea mai perfectă va. 

fi aceea care distingendu-le după natura. lor, va asigura, eser- 

ciţiul liber al acţiuner legitime şi a armonică raporturilor. 

A realisa separaţia puterilor, atribuţiile respective și armo- 

nia necesară a: puterilor sociale, aceasta este idealul unei 

constituţiuni politice. a Si , 

- Veri ce guvern coprinde în sine . puterea legislativă, judi-. 

ciară şi esecutivă. Contusiunea saii distribuirea. -acestor pu: 

teri, tace: diferinţa intre ele. Adică intre guverne absolute. și” 

guverne libere: O Ce. RE 

" Unite întrun singur om, într:o singură adunanţă, fie. aris- 

tocratică, fie populară, ele constituesc. monarhia: absolută. 

Separate şi contrabalansate unele. prin. altele, ele consti-. 

tuse guvernul liber, care se numeşte monarhie . representa- 

tivă, s. e. Anglia, Belgia, Republica Franceză, Statele-Unite ete., 

Ca să nu poată cine-va abusa de putere, (ice Montesquleu, 

trebuie ca prin disposiţia lucrurilor. puterea, să. oprească. pu-



terea, 1). Acesta se numește distribuirea puterilor şi contraba- 

lansarea lor între ele. 
Incă o: dată dar, toate aceste trei-puteri adunate la un loc 

şi lăsate în sarcina unei singure persoane a, le  esercita, e o: 

măsură periculoasă de care societăţile moderne aii căutat a 

se scăpa. a e 
- Ramificarea lor, distribuirea, lor, fixarea atribuţiilor lor în 

parte, este idealul adevăratelor. libertăţi de la care: Democra-: 

tismul' se inspiră pentru esercitarea, acţiunci sale. 

Responsabilitutea agenților puterii. * Prin agenţi -ai puterei 

înțelege pe toţi acei funcţionari de la cel mai inalt până la 

cel mai umil, cari fie-care din ei deţin câte o părticică din: 

forţa, publică, de unde-apoi li-s'a dat și denumirea: de func- 

ţionari publică și cu toţi împreună conduc Statul. - 

“ Intre aceşti agenţi-ai- Statului, atât din puntul de vedere 

al Dreptului Constituţional cât și al celui Administrativ, intră 

și Şelul Statului. 
În ambele-aceste “drepturi El are atribuţiuni speciale, și 

lucrând d?o potrivă cu toţi cek-Valţi cari sunt delegaţii săi. Cu 

toate acestea El este scos afară: din oarl-ce răspundere în faţa, 

legei, ci răspundând în locul. săii representanţii săi, delegaţii: 

„să, care sunt miniștrii în colectiv, numiţi guvern.. De -unde 

ădagiul Constituţional : i i 

" <Domnul domneşte , 
Şi guvernul cârmueşte», 

Miniştrii dar atât în colectiv ca, guvern, cât și în parte fie- 

care: ministru, pot fi traşi la răspundere pentru. faptele lor ca: 

funcţionari publici şi pot fi condamnaţi atât. la» constringere 

corporală după legea penală, cât și la despăgubiri civile către: 
partea prejudiciată. e . 

- Dovadă, de răspunderea acestora, ci nu a Șefului Statului, : 

este faptul că Şelul Statului nu semnează. nici un: act mal: 
înainte d? fi semnat de ministru respectiv sait de întregul 
guvern de va: necesita aceasta. . a e 

Acest fapt însemnează că răspunderea: ea: miniștrilor 6r:nu' 
a Lui și că Il a semnat actul pe răspunderea, guvernului ci. 
nu pe asa. - - a . 

Darea; în judecată, a. miniștrilor se poate face ori de Su- 
veran oul: de' Corpurile Legiuitoare împreună sati în parte de 
le-care, fie a' întregului :guvern, sai numai a unui membru! 

in el: - Nane: 

"1 Spiritul legilor. Cartea II, cap:-1V. > - -
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* ară instanţa judecătorească ce-i judecă este : Curtea de 
Casaţie, constituită în Inalta, Curte de Justiţie. : 

Ea are dreptul să.se pronunţe atât asupra aplicării. pe- 
depsei, cât şi asupra despăgubirilor civile. 

Toţi cek-lalţi funcţionari subalternii lor, unit se judecă de 
Tribunale şi unii direct de Curtea de Apel, fără nici o for- 
malitate, de cât după trimiterea, lor de către Parchetul TTri- 
bunalului sati al Curţei de Apel, direct instanței j decătorești 
xespectuve. - A 

Despre  Socielute. Vorbind despre societate, vorbim în a- 
ceiași vreme despre asociabilitatea omului. Și origina. socie- 
tăţei se revelă odată cu specia umană, şi de atunci și până 
adi nu a încetat și nu va înceta ca societatea să stringă în 
sinul ei pe toute ființele create spre a popula omenirea. Cu 

“alte vorbe natura omului este asociabilă. El nu poate trăi 
singur, având din contra o necesitate absolută de ajutorul 
seamtănului stii ; fie de a. se conserva, saii pertecţiona, fie de 
a se distinge, de cele alte animale necuvintătoare —, cu toate 
că multe și din ele sunt foarte asociabile s. e. Albinele și 
Furnicile. Lupul trăește isolat în pădure, Câinile: din contră 
se atașiază foarte mult de om trăind lângă el. Unul e. soli- 
dar, cel-Palt asociabil eminamente. 

Unul către altul: se atrag, omul către societate și vice-versa, 
căci societatea are atracţiunea sa; ea este garanția securităţei 
omului pe pământ. De aceea se vede că Bufon a gis că loute 
concură să țacă pe om usociulil. Omul sociabil nu.e tot una 
cu omul asociabil, așa cel asociabil este omul prin escelenţă, 
şi ca să ajungă aci trebuie să fie s. e. politicos fără inşelă- 
-eiune, — prevenitor fără baseţă, — complesante fără lingușire. 
Asociabilitatea e o. disposiţie naturală: la om, ast-fel că fie- 
care simte în el că nu poate trăi mulțămit și nu poate luera, 
pentru perfecțiunea sa, fără ajutorul celorlalți Natura, dar 
nu lasă pe om 'atrăi isolat, și din contra îi lănţuește între 
ei uuindu-i ast-fel la un loc, formându-se societatea, din ne- 
putinţa d/a trăi singur. . 

Biblia ne spune că numai Dumnedei a făcut lumea, din 
nimica, iar noi. oamenii avem nevoe d'un. material oare-care, 
ca să putem forma ceva. E . 

Acest ceva este ajutorul ce natura ne obligă, a ni-l da re- 
'ciprocamente. E 

__ Un eminent. filosof a dis'că: aCerul când ne-a creul [ă- 
câudu-ne ua depinde unul de altul, a voit ca slăbiciunea omului 
să fie forța umunităţei».
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_ Legea generală pe care se basează, formarea, societă.ei este 

ca, fie-care să facă sacrificii unul pentru altul.: 

“necesar acest! sacrificii în acţiunea, omului, căci dacă 

Sar face numai din instinct, nu ne-am -deosebi de cele-l'alte 

animale care singure şi basează acţiunea pe instinct, 

_ Asemeni acţiunea omului nu trebue să, se baseze numai 

pe faptul sacrificiului ce face ajutând pe semănul săi, căci 

atunci acţiunea sa ar fi stimulată de egoism, lucru ce ar fi 

conta moralei, fără de care societăţile n'ar putea. încă trăi. 

Se cere încă, ca. acest sacrificii să fie desinteresat, singurul 

care ne. poate procura salutul și felicitatea. 

- Dacă din contră omul mar urma acestei sfinte legi, dânsul 

ar fi atunci nenorocit, iară omenirea un haos ca. și mat na- 

inte da fi atinsă de mâna. lui Dumnedeii 1). 

Să lucrăm dar pentru fericirea tuturor, căci lucrăm pentru 

a noastră chiar, și astfel lucrând, vom putea pune fondamen- 

tul: fericirei generale p: 'basele cele mai solide. 

Pretutindeni şi tot-Wa-una Societatea a fost starea, naturală, 

şi morală a omului. In adevăr omul nu poate trăi fără so- 

cietate, precum animalul nu poate respira fără aerul ' atmos- 

feric. Fără densa ar fi neposibil omului să "și desvoalte fa- 

'cultăţile sale fisice, sensibile, intelectuale și morale, fără con- 

cursul semenilor săi, el n'a putea nici să “trăiască, nici să se 

apere, nică să se conserve, şi specia ar fi destinată unei des- 

trucţiuni repede, afară din : societate sentimentele și afecţi- 

unile inimei, această, necesitate imperioasă: a -naturei umane 

ar fi înăbușite şi ar căuta în deşert a se satisface; în fine 

fără, relaţiunile oamenilor. intre dânșii, cari relațiuni ai lim- 

bagiul ca organ principal, nici o desvoltare intelectuală şi mo- - 
rală, nici o invenţiune, nici un progres mar putea avea loc. 

Omul este dar prin natură şi necesitate o ființă, sociabilă căci 

dacă sociabilitatea nu se . desvoltă de cât prin reunirea . oa- 
„menilor, ea, nu preesistă mai puţin acestei reuniuni. Individul 
itră societate este o-abstracţiune, asemenea şi societatea, fără 
individi. Este.tocmai ca și o fiinţă viuă, unde orgânul' nu 
trăesce. decât prin tot, și totul nu trăesce. decât prin reuni- 
unea organelor. Nimic nu e mai fals decât această pretinsă 
stare a naturii visată de unii filosoli, precum “Hobbes, Spi- 
.noza, și-J. J. Rousseau, și in:care oamenii ar fi trăit, isolați 
între dânșii, fără legi, fără guvern, fără religiune întro vorbă 
-firă legaturi. de nică un fel. Această doctrină, de :a uri, Ită „parte 
este desminţit de. esperinţă şi de istorie. ab 

  

1) Cicero de Repupliea. Lib. 1 ŞC 
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In primul loc, specia umană presintă un. fenomen primitiv 
familiu, care resultă din natura. însăși a lucrurilor, adică din 
slăbiciunea, femeei și de intervalul de timp considerabil ce se 
esige. pentru educaţiunea fisică, a copilului înairite de a fi în 
stare să "ȘI satisfacă necesităţile și să 'și apere vieaţa contra 
inamicilor de tot felul cari "| incungiură. Insă, ce este familia, 
dacă nu o societate embrionară, susceptibilă .de o creştere şi 
de o .desvoltare indefinit ? In triburile. cele mai sălbatice. s'a 
găsit tot-d'a-una un început de societate, și familia forma 
punctul să de plecare, căci ori-ce trib, orl-ce popor, chiar mic, 
recunoaște un strămoș comun. Acum, : admițând pentru. un 
moment ipotesa, unei stări a naturel, adecă a unei stări de 
isolare anterior stărer sociale, să ne întrebăm cum ar fi eșit 
omul din această stare de isolațiune, casă se unească în so- 
cietate. Aici avem două sisteme: sistema lui Rousseau, cure 
-afirmă fericirea și bunătatea omului. în starea naturei și sis- 
tema lui Hobbes, care afirmă r&utatea și miseria lui, netole- 
rabili in aceeași stare a naturei. In prima sistemă nimeni nu 
înţelege. din ce motiv omul.ar fi renunţat la o viaţă de ino- 
cenţă şi de lelicitate ca să se unească în societate. După 

„filosotul din Geneva, societatea 'resuită dintr'o convențiune 
“prin “care oamenii primitivi” a abdicat la cea. mai uiare 

arte din drepturile lor, ca să. trăiască în societate, și a, de- 
egat unei puteri drepturile la, cari ei aii renunţat, această 
putere este Statul, insăreinat cu inteiesele colective ale co- 
munităţii Insă prin ce miraclu convenţiunea de care vor 
bește Rousseau a putut să. reunească unanimitatea oamenilor 
şi prin ce alt miraclu efectele sale ai putut subsista până în. 
-dilele noastre? In -ipotesea .ce esaminăm, omul nare nici'o 
autoritate naturală. asupra semenului săi. Dacă el primeşte 
starea socială, aceasta e printrun act din pura sa „voinţă să 
„nici o datorie nu-l obligă a intra în starea socială, nic- 
-nu-l reţine întrensa. Wrin urmare nici:o. lege nu e obli- 
gatorie, nici o putere nu e legitimă, de cât când ea este 
acceptată. de toţi, și Statul nu existi de cât dacă repausă 
pe consimţimântul unanim și permaninte al tuturor voinţelor, 
adică al tuturor pasiunilor şi tuturor intereselor individuale, 

.O societate constituită pe asemeni base este ea posibilă ? AșI 
imagina că ar putea cineva să ajungă la un acord complect 

„între toţi membrii din cari se compune o societate,. nu e a- 
„ccasta cea, mal nebună din chimere? Să admitem că acest 
„acord ar fi- posibil; el n'ar. putea să oblige de cât pe aceia 
„cari. aii acceptat voluntar forma socială. La fie-care generuțiune 

:nouă va trebui oare să punem. din noă în cestiune esistența



insăşi a Statului? Aceasta e anarchia în permanenţă. Dar să 
continuăm şi să admitem. că lucrurile s'aă petrecut cum voiește 

Rousseau, ce lucru este care face să fie obligator contractul 

social în cestiune pentru însuşi acela care l'a. acceptat ? [ste 

evident dar că esistă un principii de obligaţiune saii o lege 
naturală, superioare și anterioare tuturor convenţiunilor o0a- 
menilor, şi care, departe de a decurge din acestea, le dă din 
contra toată virtutea, toată puterea care este în ele. Aşa dar 

societatea nu poate, în ori-ce limite am închide-o, să fie fun- 

dată numai pe regulamente de convenţiune. «Legile cari sunt 

necesare pentru desvoltarea, ei și pentru conservaţiunea ei, 
dice ioarte bine un filosof, m'aii necesitate ca să fie legitimate 
de consimţimântul unanim al tuturor membrilor să; şi în re- 
ciproe; ori-ce măsură consacrată sai prin unanimitatea, saii prin 
majoritatea membrilor unei asociațiuni nu este, prin aceasta, 
chiar, justă și legitimă». In ochii lui Hobbes, foarte diferinte 
în aceasta de Rousseau, starea naturei este starea, cea, nai 

miserabilă ce se poate cugeta. În această stare tot omul are 
dreptul la toate lucrurile: el mare alt mobil de cât egoismul 
stii, pare alt scop de cât bunul stă traiii: ca să ajungă pe 
unul şi să satisfacă pe cel Palt, toate mijloacele sunt licite. 
Prin urmare starea naturei este o stare de resbel neimpăcat 
şi continui, saii după energica espresiune a filosofului engles, 
omul este un lup pentru om, homo lumini lupus. Societatea, 

după Hobbes, n'a fost inventată de cât ca să scăpăm de această, 

luptă, destructivă, de această miseriă netolerabilă. Ea s'a năs- 
cut sati dintwun contract, când oamenii s'aă invoit să trăiască 
impreună şi să stabilească mai presus de dânșii o putere in- 
sărcinată să menţină pacea, saii ea su născut dintrun sim- 
plu accidinte, când unii oameni, mai abili saii mai forţi de 
cât alţii, "şi-a imaginat să constringă pe cel-lalţi a trăi de 
atunci înainte în pace. In ambele ipoteze este idea interesului, 
egoismul, care a presidat la formațiunea societăţii și puterea, 
este care menţine starea socială. Prin urmare în ambele ipo- 
tese ideia dreptului e cu totul absinte și prin urmare el nu 
csistă, în societate, ust-lel precum o concepe Hobbes, nici: un 
principiii obligatorii. Cel puţin filosotul' de la Malmesburg nu 
se supune nică „de cum la consecințele teoriei sale. Pentru el 
Statul trebue să fie puterea care paralisă toate puterile par- 
ticulare, și societatea cea mai bună este aceea, unde puterea 
este cea mai lorte, unde ca este absolută, fără control și in- 
violabilă. Statul n.are numai putere asupra actelor, autoritatea. 
lui se întinde până și asupra credințelor. Tot ce el afirmă, 
chiar în stera ideilor religioase, este adevărat; tot ce el face, este
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bun, tot ce el ordonă, este just. Cum vedem, sistema lui Hob- 
bes, destruind ori-ce noțiune de libertate, de drept, de jus- 
teță, suprimă tot ce constituesce puterea şi mărirea umană ; ea 
reduce pe om la starea cea, mai complectă de abjeeţiune. Incă 
mai mult, această sistemă suprimă ordinea socială pe care 
"Şi imaginează că o stabilește și pentru care ea a sacrificat 
totul. In adevăr nu este societate acolo unde nu sunt nici 
legi, nici autoritate morală, nici supunere voluntară, nu mai 
sun: de cât un stăpân și sclav. Insă, daca se intemplă ca 
aceștia din urmă să poată, la rândul lor, deveni cei mai lorţi, 
ei aii dreptul să restoarne .p6 stăpânul. lor, “căci dreptul și 
forța sunt identice. a 

Societetea nu repausă dar nici pe lorță, nici pe vre-un 
contract: ea este resultatul însuși al constituţiunii organice, 
intelactuale și morale a omului, şi ea are de obiect scopurile 
însuşi ce implică această constituţiune; conservaţiunea fisică 
a, individului, perpetuitatea speţei şi perlecţionarea, tuturor 
din întreitul punct de vedere fisic, moral și intelectual. Indivi- . 
dul, cu să'şi împlinească destinata sa, are necesitate de trei 
lucruri : să Iucreze și să se Ducure de fructul muncei sale; 
să aibă o familie; să fie liber în sensul fisie şi în sensul 
moral. Prin muncă și proprietate omul “i îngrijește de 

- conservaţiunea, sa și de bunul stă traii, precum şi de 
viitorul acelora cari se vor naște din el; prin fumiliă, 
el "și perpetuează speța, dar mai ales se desvolă ca liinţă 
morală și intelectuală; prin libertate el este o ființă respon- 
subilă, care merită sait care demerită, care se face demn de 

vecompensă sait de pedeapsă. Să suprimăm unul singur din 
aceşti termeni, cek-l-alți dispar; ast-fel filosofii. a considerat 
în tot timpul aceste trei condițiuni: libertate, familiă și proprie- 
tate, ca fundamentele ordinei sociale. O societate care ar vă- 
tăma unul din aceşti trei termeni, n'ar mai avea rațiune de 
â fi; ca ar inceta de a fi o societate; s'ar sinucide cu mâinele 
sale proprii. Aceste trei fundamente, precum şi sentimentul 
sati instinctul de sociabilitate, de şi se manifestă și se constl- 
tueşte numai în societate și prin societate, ait o preesistenţă 

logică. Legile cari conduc colecțiunea oamenilor privită ca 
societate, nu pot fi altele de cât acelea ciiror e supus indiri- 
dul considerat în parte. Prin urmare legea morală în ge- 
neral, și principiul justiţiei în particular, sunt aseminea le- 

gile supreme ale societăţit. Afară, de cele trei fundamente ci- 
vile ale ordinei sociale, pe cari le-am enumerat, mat este un-"l 

care ţine de o sleră de idei cu totul diferită, insă care nu 

este mai puţin indispensabil fie pentru constituirea, fie pentru
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conservaţiunea, societăţii; aceasta e religiuneâ. «Insă dice foarte 
bine eminentele cugetător, Ad. Franck, religiunea conside- 
rată în raporturile sale :cu societatea, nu poate fi de cât 
cea mal înaltă consacraţiune a proprietăţii, a familiei și a 
libertăţii individuale, 'căci toate aceste lucruri decurg natu- 
ral din natura morală a omtilui,- pe care se fundează res: 
onsabilitatea lui. Insă natura morală a omului e nesepara- 
ilă de natura sa spirituală, câre presupune, la rindul săi, 

doginele religioase ule Providenţei şi ale vieţei. viitoare îm- 
preună cu.ideea: de un :Dumtnrdei, care ne u .creat pentru 

densul şi după imaginea, sa, adică cu libertatea și pentru un 
scop etern, espotisinul nu este numai un atentat contra oa- 
menilor, el este un' adevărat; blastem.» „ 

Societatea coprinde doui termeni corelativi și neseparabili, 
adică : totalitatea, individilor, cari trăesc uniţi întrun. singur 
corp, şi Statul sai: puterea organisată, care represintă, intere- 
sele generale ale colectivităţi, şi care, ca ast-fel, are de ml- 
siune esenţială să veghieze la, conservaţiunea, lui şi să-i ask 
gure mersul către scopul care îi este însemnat. Este un filo- 
sot, care reduce' societatea la o simplă agregaţiune de indi- 
vidi, și nu vede în Stat de cât o unitate colectivă sai, ceea 
ce revine tot acolo, de cât o 'abstracţiune pură. Aceasta e 0 
conceyțiune falsă, insă cu totul logică pentra ori-ce . doctrină - 
care nu admite: în natură alte realităţi de cât individi, Pen- 
tru! hoi;; individii și. Statul constituese impreună, o fiinţă reală, 

o fiinţă în acelaşi timp organică și morală, ale cărei părți 

constitutive; .cure star putea numi forţele elementare și forţele 

centrale, nu pot fi separate. Aceasta, în adevăr, nu poate esista, 

fără cea-Paltă, și fără cea de al doilea, puterea, care este în 
fie-care din primele dispare, ca să dicem așa, căci atunci for- 

„ele individuale 'saii elementare încetează, de a conlucra unele 
cu altele și se anulează reciproc. Colecţiunea, individilor, dice 
foarte bine un filosot contimporan, este societatea considerată 
în diversitatea elementelor sale, în corpul săi. Statul e socie- 
tatea, privită în unitatea organică a vieţei sale, în inima sa. 
Așa, fiind; Statul e o instituţiune necesară și intimă, societăţii ; 
așa de necesară, în cât persistă printre toate formele politice 
ale societăţii; așa de intimă, în cât nu poate fi separată de 
societate, nici să-i fie opusă nică-o-dată, fără să nu' devină o: 
abstracţiune saii un pericol. «Cu toate acestea, dacă este fals 
a considera societatea ca o simplă agregaţiune de individi, 

„nu e mal puţin inesact a considera. pe acești individi ca sim- 
ple molecule constitutive ale: unui corp. Societatea, ars viaţa: 
sa proprie ; însă tot așa, este lucrul şi în privinţa, fie-cărui în-
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divid. Societatea nu e un organism material, unde individi!: 
joacă rolul de organe sait de molecule organice; ea, este mal. 
mult un organism spiritual, unde fie-care organ, unde fie-care 
particulă elementară e un spirit, e-o persoană. 'Toate aceste 
articule sunt unite între dânsele, dar ele nu trebue nici să: 

A înlănțuite unele prin altele, nici să fie absorbite de orga- 
nismul general. Comunismul ca și individualismul absolut. 
distruge societatea. Resultă, de aici că Statul n'are toată pu- 
terea asupra individilor ; autoritatea sa, a cărei întindere poate 
să varieze după felul guvernelor, are limite, peste care ea nu 
poate să treacă. Ast-fel puterea sa nu poate merge până acolo, 
în cât să vatăme fundamentele însăși. ale societăţii, adică ]i- 
bertatea individuală, fumilia și proprietatea. Nu, nici chiar 
puterea, care ar fi resultatul unanimităţii,. nare dreptul să 
atenteze la dânsele. Forma saii organisaţiunea proprie de care 
se învestește Statul, constituește ceea-ce nu.nim Stat, gucern. 
Statul este etern ca și societatea, guvernele sunt: timpurale. 
Statul e manifestaţiunea fonomenală a, vieţei sociale ; guvernul 
nu e de cât un aparat prin. mijlocul căruia Statul își împli- 
nește funcțiunile. Un guvern trebue dar să fie tot-Va-una în 
perfectă armonie cu societatea ce el represintă; dacă nu, viaţa 
socială e turburată prin.luptă şi nu se împlinește întrun mod 
normal. Discuţiunile. neterminabile . cari ai de obiect princi- 
piul guvernului ni se par în general sterile. Istoria ne arată 
de o parte societăţi mergând cu un pas ferm și sigur către 
scopul lor ca guverne cu totul diverse în formă şi origine; 
de altă parte societăți sfâşiate și suferindi cu guverne de 
aceeași lormă şi de aceeași origină. In general, o societate are 
cutare saii cutare guvern în rațiune cu starea, sa intelectuală 
și morală, în rațiune cu necesităţile sale, în rațiune cu istoria 
și cu trecutul săi. In cele mai multe casuri guvernele sunt 
produsele instinctive și spontanee ale activităţii și alesivieţei 
sociale; în alte casuri, şi aceasta va deveni poate intrun 
viitor mai mult saii mai puţin apropiat regula generală, so- 
cietăţile își produc guvernele după imaginea lor, cu conştiinţă 
și reflexiune. Legitimitatea guvernelor nare dar o măsură 

comună. «Aceasta ar fi, dice un publicist -emininte, -lns. Pi- 

letin. să ne punem întrun punct de vedere fals și paradosal; 
dacă am pleca, de la.o teorie particulară cutărei ţărl saii cu- 
tărei epoce, spre a condamna, ca nelegitime toate guvernele; 
cari, în timpuri şi în locuri diferite nu sar găsi conforme 

cu acest model variabil: Ori-ce putere liber acceptată, es e 

legitimă... Un guvern sar apropia cu atât mai mult de 

legitimitatea absolută, cu cât ar asigura mal bine libera
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desvoltare a societăţii în toate direcţiunile sale individuale și 
colective.» 

Statul. — Când dicem Stat, dicem în aceeași vreme, naţiune, 
căci ambele se confundă intie ele; însemnând același lucru 
fie-care din ele. 

Statul și națiunea luate împreună, este un corp politie. — 
Este o asociaţiune de oameni strinși între ei printro unire 
voluntară, în scop d'ași procura saii W'ași asigura folosința 
drepturilor naturale de Zibertate,.— Securitate. — Proprietate; 
bunuri ce și constituirea societăţii le cere. 

Spre a, se complecta sensul moral cel definit Statului, tre- 
bue să ne esplicăm ce înţelegem dicând că Statul este o adu- 
nare voluntară de oameni. 

Hoţii și Brigandii incă se asociază voluntar între că, supu- 
nându-se unei autorități supreme a șefului lor, în scop d'aşși 
sigura avantage prin aceasta. 

Scopul Statului și al naţiune! diferă d'al Brigandilor, el este 
cu totul altul. | 

Statul şi naţiunile aii un scop mare, sfânt și nobil; ele. 
se inspiră din isvoarele moralei și virtuţii la punerea, furida- 
mentului societăţii lor. - - 

Causa, unirei lor, nu e numai slăbiciunea, lor, ci mai mult 
asociâbilitatea lor naturală, concordia, didită pe morală şi vir- 
tute, este deviza lor la fundarea, Statului sai a creărei socie- 
tăţei lor. 
- Progresul moral dar este motorul acţiunilor umane la fon- 
darea Statului, 

Descoperirea cetăților şi statelor nu se datorește oamenilor; 
dice Cicerone, ci virtuților car! ai strins pe oameni la un loc. 

De aci toate aceste reuniuni, toate aceste cotăi formate de 
virtutea lănţuitoare a. oamenilor ca, să fie durabilă, trebue să 
fie guvernată d'o autoritate inteligentă. 

Deosebirea între Stat şi naţiune. — Ştim deja că, Statul este 
o reuniune permanentă, de oarăeni puși sub o voință gene- 
rală, în vederea moralității lor morale și fisice; pentru des- 
voltarea, raţională a, fiinţei omenești în libertatea sa. 

De aci resultă că es'stenţa, Statului este supusă, unei triple condițiuni și adică: 
1) — De a forma o comuni a necesităţilor d'a se menţine; | 9 . . . ._. - , 2) A avea o voinţă, organică esclusivă spre a. dirige reunirea, ucurându-se de posesiunea unui teritorii suficient comunităţii; 3) — Ca, această n SRI AI castă, reuniune să se bucure de condiţiile mora- 

Jităţit și capacităţii intelectuale. 

tate în vederea mijloacelor şi



Pe lângă acestea eminentul publicist Martins de și cuvintele 
Stai, Popul şi Națiune. le usitează și el adesea, ca toţi cei- 
Talţi publiciști, ca un sinonim spre a representa ideia unci 
societăţi politice care este tot Stat. cu toate astea fae și el 
o deosebire între ele. ă - 

Statul dice că este o societate politică sub raportul comuni- 
tăţii legilor, și al guvernului. 

Popul este o societate de oameni sub raportul comunităţii 
de teritorii și de populaţie s. e. Populaţia Austro-Ungară, 
compusă de mai multe naţiuni, locuind ucelași teritorii. 

Națiune este o asociaţie de oameni privită din punctul de 
vedere al comunităţii de origină, adică toţi cari compun na: 
ţiunea fiind de aceeași rasă fie că ar recunoaşte autoritatea 
supremă, a diferitelor state s. e. Polonia, împărţită intre Ruși, 
Germani şi Austriacă. 

Cum sunt considerate naţiunile sai stalele. — Ele sunt consi-— 
derate ca, bucurându-se de libertate și independinţa lor păs- 
trată de suvenirile dreptului natural, și pe caii nu le poate 
pierde de cât prin consimţimentul lor. 

- Această libertate şi independenţă le este necesară pentru 
cultivarea inteligenţilor în conducerea intereselor comunității 
lor pentru care s'a unit. . a 

- Statul persoană morală. — Din cele vădute, Statul e o so . 
cietate naturală a omului. . 

O atare societate are și ea trebuinţele şi interesele sale, ea 
poate să delibereze și să ia hotărâri în c.:nsecinţă. 

* Prin faptul reuniunii la un loc u intereselor 'celor cari com- 
pun societatea, ea, e o persoină morală şi cu voinţa ei 'pro- 
prie, capabilă a contracta, obligaţiuni şi îndatoriri. | | 

Statul ca, persoană morală este în aceeași vreme o persoană, 
civilă sai juridică, adică ca poate esercita drepturile civile 
în numele “colectivităţi din care se compune și pe care o 
represintă, 

Care e scopul acestei societăți de naţiuni. — Dacă am lua în 
parte pe fie-care membru care compune națiunea 'l-am găsi 
inspirat de sentimentul dreptului natural, d'a se conserva, 
d'a-și asigura libertatea, independenţa și propietatea, spre a 
se putea perfecționa în desvoltarea sa morală și fisică nece- 
sară, esistenţei sale. 

Luată colectivitatea întreagă ca Stat, ca naţiune, încă nu 
este străină, acestui drept natural. , 

Pe “lângă că activitătea sa se inspiră asemenea tot din dreptul 
natural, dar mai e încă datoare a lucra spre .a; se menţine, 
perfecționa, și conserva.
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.. Condiţia conservărei, este una din cele mat: principale ale 
esistenţei unei naţiuni, această condiţie constă în durata aso: 
ciațiunei politice, care o formează. 

Dacă această societate se. disolvă, print'o causă oare-care: 
națiunea, saii Statul nu mai există, cu .toate că individii ce- 
o compuneaii. există încă | 

Perfecţiunea unei naţiuni consta d'a se face capabilă d'a 
obține resultatul saii d'a, atinge scopul societăței civile, adică 
a lucra, ast-fel, spre a nui lipsi nimica din tot cei este ne- 
cesariii ca să ajungă la, acest scop. Die 

Toate aceste lucruri, cari sunt varii şi multiple, în acecași 
vreme, sunt .necesarii unei societăți, societatea, civilă e * da- 
toare să, procure cetăţenilor s. e. comoditatea lor, asigurarea 
justiţiei, agrementele vieţei, tot în fine ce poate concura ]a, 
fericirea, naţiunei. : 

În resumat, scopul unei societăţi civile este conservarea tu- 
lulor drepturilor naturale şi impreseriptibile ale omului în 
cari se numără libertatea, proprietatea, securitatea, . și resis-. 
tenţa contra violenţelor. venite din afară.. . 

- Resultă, dar că, o naţiune are dreptul la tot ce i este.ne- 
cesariii. conservărel sale, fără însă a prejudicia. Statul din 
care face -parte ! a Ei 

a o naţiune să ajungă cu succes a se putea menţine și 
perfecționa, este indispensabil ca, să. se cunoască pe ea însăși 
alt-fel nu poate să ajungă la scopul ce urmărește. 

Trebue adică să cunoască progresele ce a făcut şi pe acelea 
ce mai are de făcut, să oprească aceea, ce este bun, pentru 
conservarea şi perlecţionarea, ex;  lepădând aceea ce este de- 
fectuos! Pentru aceasta, ea trebue -să lucreze cu înţelepciune, 
imitând conduita, popoarelor regulate și abile. . 

Sunt în fine datoare națiunile să lucreze după, caracterul lor, 
şi a lucra după caracterul lor, trebue a, se cunoaște pe ele înşile. 

Statul trebue să procure naţiuntă sale felicitatea ci.—Sub acest 
titlu vom face cunoştinţă cu tot. ce un bun guvern poate 
face pentru poporul săii ce -guvernă. | a 

Guvernul este representantul Statului şi în aceeași vreme un' 
uasitutore al naţiunei ce administrează; ca atare el este: 

dator a se ocupa cu cea mai mare atenţiune, de epitiopisiţi : 
săi. E] deci trebue să îngrijească de toate interesele morale 
și fisice ale colectivităţii ce represintă, ca cel mai bun părinte 
de familie, ă | Me 

Un bun guvern trebue să. aibă grije de toate necesităţile 
poporului săi, căci. numai ast-fel se poate. realisa felicitatea: 
"Statului. | NR ; 

,
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: Fericirea” este scopul:ce ']” urmăresc 'cu toţii și care co- 

prinde în sine tot ce poate face p'o nație mare, puternică ȘI: 

fericită. Această "fericire constă in mâna conducătorilor na- 

ţiunilor, veghind necontenit ca prin toate mijloacele să puie: 

națiunea pe calea atiugerel fericirei.. - 

Instrueţia publică — Una, din multele şi primele chiar condiţi- 

uni ale fericirei -unel naţiuni de care guvernul săi trebuie: 

să se 'ocupe;, este instrucţia publică. ” - 

Conductorii Statelor sunt datori să instrueze şi să lumirieze- 

pe: populi, căcă numai” ast-fel iși vor cunoaşte datoriile. şi 

drepturile lor, şi numai ast-fel vom putea, lucra'la propăşirea.. 

geniului human. * a | 

Suveranul unui popul nici odată nu trebue să fugă de facla. 

luminei, fiind-că numai prin lumină se poate guverna, o naţiune: 

“Un popul luminat este tare în interiorul. săii, respectat 

afară, şi incapabil. a fi sclav. Prima grije a unui legiuitor 

este a goni ignoranța din societate. Lumina dă omului jude- 

cată, şi judecata:?] face umanitar. - 

Lducaţiunea.— Este adevărat că inasrucțiunea luminează pe: 

om, însă această lumină lucrează numai asupra minții; tă- 

cend-o proprice d'a-o judeca. | Ma 

Alături însă cu ascuţimea minţii dată de instrucţiune, tre- 

bue nobilată și inima omului, și sufletul stii; şi această. no- 

- bilitate a înimei se -resumă,. în cuvântul « Educaţiune>. 

Când. mintea. omului vu fi. luminată prin instrucţiune și 

inima mobilată prin precepte morale, atunci omul este per- 

iset pregătit pentru marea luptă a esistenţei-.omenirei ! . 

“Un atare om se poate numi un cetăţean luminat al patriei. 

sale demn pentru apărarea drepturilor ei! . i 

Spiritul şi inima omului în primii ani ai copilăriei sale 

sunt foarte dispuşi a, primi fără nici o dificultate, săminţa bi- 

nelui și răului. De aceea educaţiunea tinercţei este una, din 

cele mai importante materii, care merită toată solicitudinea 

guvernelor. De :unde urmează că, guvernele nu trebuesc să 

se rezeme' pe speranța că părinţii trebuesc să se ocupe de- 

copil lor. PRE 

- Din contra, guvernele sunt. datoare să creeze stabilimente 

de instrucţie şi de educaţiune publică, intreținându-le şi lu-: 

crând ast-tel . ca toţi să profite de ele. Acesta este un mod 

sigur da forma, cetăţeni excelenți, fără însă. a impiedica 

aptitudinele individuale, ol a Je reglementa.» Departe de oră 

ce restricţiune, trebue să domnească cea mai mare libertate 

-a învățământului și a educâţiunei în stabilimentele deschise 

copiiloi cari ai a forma, generaţiile viitoare. -
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“Liberi sunt părinţii 'a îngriji de spiritul şi inima copii- 
lor lor. | 

Nici Statul însă nu poate şedea cu mâinile in sin inaintea 
unet cestiuni atât de mană, de care in mod egal, Statul și 
părinţii, sunt răspundători de civilisarea, generaţiilor viitoare, 
“civilisare care nu se poate obţine, de cât prin instrucție și 
educaţie. . 

Copilul prin afecțiunea. dreptului natural este al familiei, al 
părinţilor săi. - | 

Prin obligaţiile ce omul are în societate, copilul.este cetă- 
țeanul Statului. 

Copilul dar aparţine părintelui care "-a dat lumina, și Sta: 
“tului către care are drepturi şi datorii; și daci ambii ali 
-dreptul a.se ocupa de instrucţia și educaţia copilului. 

Copilul din cele expuse este supus în aceeași vreme, la 
-dout autorități. 

De o parte este autoritatea tatălui, care e datora se ocupa 
de copilul săi, fiind că vede într'ensul pe continuatorul per- 
:soanei' sale. Pe de altă parte este și autoritatea Statului, 
care vede în copil pe viitorul cetăţean ; continuatorul na- 
țiunei. | 
- Drepturile acestor două autorităţi: sunt diverse, dar egal- 
mente sacre; și cari nu trebuese depărtate nici una. Tatăl 
are dreptul.să crească pe copilul săă ast-lel, cum dragostea 
sa, paternă înţelege.. Statul asemeni are dreptul al crește, 
-conform legilor ţărei sale. 

Libertatea învsțămentului constă a înlesni fie-cărui părinte 

mijloacele de a satistace diversele aplicări ale. copiilor, satis- 
“făcându-le nu numa! în săcrul asil al familiei, asil închis tu- 

tor autorităţilor esterioare, dar asemeni şi tutor stabilimen- 
“telor publice regulat constituite şi tot-d'a-una deschise. 

Aşa dar, tatăl are dreptul în numele tandreţei sale să se 
-ocupe de desvoltarea morală, și fisică a, copiilor săi, fără însă 
“a înlătura dreptul Statului a, face din copil cetăţeni de spirit 
„și onești. cu aplicări contribuitoare la. mărirea și prosperitatea 
naţională. 

“Este o crimă a nega drepturile sacre ale paternităţii, asu- 
“pra copiilor. 

Nu mai puţin incă, este un sacrila 
“patriei asupra viitorilor ei cetăţeni. 

Veri-cât vom înainta cu raţionamentul și analisa acestor 
-drepturi, vom constata necontenit că, aceste două autorităţi 
nu se pot esclude între ele, ci din contră sunt datoare a se 
-asocia spre a se ajuta, reciproc pe tărimul moral şi fisic. 

gi a se nega drepturile
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Așa, crescut copilul și cu acest capital ajungend la puber- 
tate, el se ocupă de științe, arte, litere, ete. pe cari Statul. 
este dator să le susţie și să încurajeze pe cei cari se ocupă 
de ele: Căci toate acestea impreună cu o sumă de alte in- 
venţiuni ale omenirii, contribuesc a lumina, spiritele și a în-. 
dulci moravurile. - De | 

Naţiunile dar cu conductorii lor impreună sunt datori să 
proteagă arţile, industriile, onorând și protejând pe cei cari 
se ocupă de dânscle, căci lucrând ast-fel emulează talentele 

şi înaintează, progresul. 
Aceasta, a iost tot-d'a-una. | 

Ptolomeii onora şi recompensa pe porți. Aceştia sub Ptol 
meii erai oameni culți, sai favoriţii celor mari. 

Cultivat spiritul naţiunilor în acest chip de către condue- 
torii lor, se naşte naturalmente intr'ensele, libertatea. de a fi-- 
losofa. 

Libortatea de a filosofu.— Aceasta este sufletul arţilor, indus- 

trielor şi a întregei activități omenești. Filosofia dă înţelep- 
ciune şi inspirație, fără de care opera omenească nu: poate 
atinge sublimul căutat de om in lucrarea sa. Cu cât princi- 
piile filosofiei sunt mai bine . înfipte întro naţiune, cu atâta 
mai mult virtutea triurală contra, vițiului. 

Amorul de virtute şi orourea de viţii.—Acest amor de virtute 

încă e una din marele condiţii ce se impune conducătorilor. 
„a inspira, baţiunilor ce conduc. . 

Nu e destul â instrui o naţiune spre a o conduce la feri- 
cire, trebuie imperios a “i inspira amorul pentru virtute și 

oroare pentru viţiă. Sa 

Virtutea este adevăratul şi singurul mijloc care poate con- 
duce la fericire. Cei car! ati aprolundat morala, dic că, tre- 
luie să fie cine-ca foarte ignorant în polilică cu să nu priceapă. 

cât de mult o nuţiunc virtuoasă este mui capubilă de căt veri- 

care alla « formu un Stat fericit, liniştit, solid, îuflorind sub. 

tvate ruporiurile, respectat de oți vecinii săi, și formidabil pen- 
tru încmicii săi. , a 

Interesul unui Şef de Stat este.ca întreaga sa conștiință să. 

lucreze cu cea mai mare atenţiune la desvoltarea acestet im- 

portante cestiuni. . | : 
„Este dator a întrebuința autoritatea sa, spre a face să dom- 

ncască virtutea şi oprimarea viţiului. Să aibă ochiul stii atent. 

până chiar asupra vieţei private a- cetăţeanului, căci de la re- 

uularitatea, vieţer private, depinde regularitatea omului public. 

Trebuie să depărteze din Stat, tot ce poate, conrupe 1nora- 

vurile. Să observe toate acestea cu blândeţe și bunătate, fiind
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„că intrebuințarea mijloacelor blândi și dulci . sunt singure 
„capabile a ridica pe om până la. virtute. - 

Virtutea se inspiră ci nu se comandă. .O naţiune cu arţă; 
Ştiinţe, educaţie şi filosofie, nu poate a nu'și iubi patria... 
- Amorul de patrie. —A'și iubi patria, este unul din cele mai 
mari secrete ale unul Șef de Stat, știind să?l inspire naţiu- 
mei sale. e 

Amorul de patrie ?] are nu numai filosolii și virtuoșii, ci toţi 
-oamenii, căci acest amor este un instinct al naturei isvorit 
din locul nașterei unei persoane de cure este legat prin atâtea 
varii și multiple interese. 
„Adesea însă în viaţa civică intervenind cauze nenorocite 

poate să slăbească saii să sfărime această impresie s. e. in- 
-justiţia, sa. asprimea, guvernului.. ” 

Din contra, o. nație cultă, virtoasă, morală, este tot-d'a- 
una. pasionată după gloria și fericirea patriei sale, învingend 
prin. virtute toate obstacolele cari. s'ar opune desvoltărei sale 
-morale şi. fisice.. | 

Pictatea şi veligiuua.. Nu poate  cine-va, ași iubi patria, 
fără anu iubi și pe Dumnedeii. Căci pietatea şi religiunea 

„este unul şi acelaşi sentiment, pe care .omul prin natura sa 
"1 obţine de la Dumnedei. | II 

Pietatea,. și 'veligiunea, sunt două elemente cari lucrează tot- 
«dWa-una împreună asupra individului, influențând esenţial- 
mente asupra iubirei.de patrie și fericirei naţiunei. 

Pietatea.. este o disposiţie a sufletului în puterea, căreia se. 
:indreptează toate acţiunile individului . către Dumnedei, în 
scop da plăcea fiinţei Supreme. 

Această virtute. este indispensabilă tutulor oamenilor, căci 
prin pictate ajungând a plăcea, lui -Dumnedeiă, suntem în -a- 
-ceeași vreme religioși. 

“Este o scară religiunea pe. care sufletul omenesc se urcă 
de se inspiră in acţiunile sale de la imortalitatea sempinternă. 

Scara aceas a este religiunea, căci . prin ea, -ne legăm cu 
puterea Cerului, iară treptele acestei scărl este pietatea, care 
“ne ajută a urca şi cobori această scară. | , 

„_, Religiunea este principala legătură a societăței umane. cu 
fiinţa supremă, și de aci a membrilor societăței între ej. 

Pe lângă aceasta: religiunea mai este un centru comun în 
-care se reunește ideile de Amor, Libertute și Pietate. si cari 
-cu toate compun dignitatea, speciei umane 1), : 

Religiunea mai este; 

1) Benjamin Consent.:
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Ajutorul tutor oprimaţilor în toate situaţiile...  - Aa 
Este ultima, speranță a inocenţei sacrificată, și a :slăbiciu- 

nei călcată in picioare. - o 
Din toate cele espuse se vede clar că este necesarii şi de 

datoria, legiuitorului .ca să proclame în principii adoraţiunea, 
fiinţei supreme numită Dumnedei, dând..cea mai mare” des- 
voltare sentimentelor religioase, căci numai ea-poate nobila 
„sufletul. omului. Fără religiune, omul nu ar fi de cât un des- 
moştenit al naturei. a 
"Domiciliul Statului. — Știind deja ce însemnează Statul şi care 
este rolul săii, este - necesar a şti unde este domiciliul săi. 

Cercetând, găsim. acest domiciliii, că Statul 71 are acolo 
unde "şi are concentrate toate interesele: morale şi materiale, 
toate forțele sale cu cari se servă a protege şi a face să pros- 
pere toate interesele sale. - S 

- Locul unde “ȘI .are concentrate toate aceste interese şi prin 
urmare domiciliul Statului, este locul unde este capitala Sta- 
tului, în care se află scaunul Domnesc, guvernul ţărei, toate 
instituţiile dătătoare de viaţă Statului. - 

Toată activitatea administraţiei Statului se porneşte din 
centrul săi, pătrundând până la cele mat depărtate margini 
ale ţărel. a 

Acest centru -dară este domiciliul fix și invariabil al Sta- 
tului, şi. toate acţiunile reale ori personale iudreptate contra 
Statului, trebuesc indreptate la domiciliul să. 

Se pot s*questra veniturile Statului. - Stitul persoană morală, 
ersoană civilă, ori juridică, coprinde în sine, interesele co- 
cetive ale naţiunei ce represintă. | 
Dânsul are aceleaşi necesităţi ca și” individul chiar, care 

este un membru al colectivităţei ce represintă. 
Activitatea “Statului în desvoltarea, şi esercitarea multiple- 

lor sale interese, poate da nascere la. diferite contestaţii, făcând 

pe Stat când debitore, când ereditore, drepturi și datori! năs- 
cute din .calitatea sa. de persoană morală. 

Ca.o0 conseciinţă a acestora, se poate întâmpla ca Statul 

să fie urmărit de creditorii săi. - | „i 
Constituţia -.și codul civil, scoate din veri-ce urmărire pe 

-Stat, sait creanţele sale. . E E , 
Legea .prohibă urmărirea Statului, considerândul ca solva- 

Vil în faţa societăţei, ne. putend: prin urmare creditorii sti se 

fie vrodată în vrun pericol. . . .. . - 
Dacă în casuri escepţionale Statul. refusă, plata creditorilor 

săi, 'nu este: că el nu are fonduri, ci fiind-că, toate fondurile 

sale sunt utilisate:și destinate incă mai dinainte la necesită-
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ţile dilnice ale. sale, a cărora destinaţie nu se poate schimba. 
Atară de aceasta, plata creanţelor Statului necesitează impli- 

nirea, dileritelor formalități spre a se electua. 
Prin 'urmare on-ce urmărire contra Statului este suspen- 

dată de drept şi creditorii săi sunt datori să adăste împlini: 
vea, tutor -formelor în urma cărora 'și vor primi dreptul lor, 
şi fără de cari nici o plată nu se poate face. 
_A pune pe Stat alături cu toţi cei-Palţi creditori sub re- 

aulile dreptului comun, permițându-se adică urmărirea sa, ar 
fi a periclita interesele comune lăsate în sarcina sa a le împlini. 

Averea 'saii bunurile Statului, după cum am dis mai sus, 
toate sunt alectate la, deosebite servicii publice ce el conduce; 
dacă ş'ar urmări averea sa, des gur atunci s'ar periclita, ese- 
cutarea atâtor” interese lăsate în sarcina sa,u le conduce și 
fără de cari toate servicile publice ar cădea în -stagnaţiune, 
iară ordinea publică turburată, lucru de care Statul este r&s- 
pundător. 

Cum vedem, interese de înaltă ordine publică a forțat pe 
legiuitori se scoată pe Stat, afară din regulele dreptului co- 
mun, în toate casurile. 

Statul se conduce de legea de comptabilitate generală pre- 
cum și d'o sumă de alte multe și varit legi. 

Plăţile sale depind absolutamente de aceste legi ce-i dă 
viață, depinde. de diferite credite și împrumnturi de diverse 
formalități de îndeplinit, căci ne-îndeplinirea lor trage la răs- 
pundere pe cel care le-a nesocotit. 

Așia dară creditarii Statului nu pierd nimica adăstând în- 
deplinirea tutor formelor a se îndeplini, pe când serviciile 
publice suleră de sar lua din fondurile destinate la intreţi- 
nerea lor. 

Suzeremitutea Nuţională —Mai nainte da intra îu analisa, 
“cuvântului <Surerunilute», densa, întrun mod sumar se poute 

defivi că este e Autoritatea Supremă şi absolulii». — Această, 

autoritate este de două feluri; electivă și lureditură. 
Această, definiţie vom vedea-o că este tot aceeași din veri- 

ce fel de comentarii se va face <Sureranitătei.» 
Când am: vorbit de formarea societăţer civile am arătat că 

ea este unirea mai multor persoane la un loc, locuind îm- 
preună peun teren determinat și trăind întw'o comunitate per- 
manentă. de legi, datorii, foloase și sacrificii. 

“Toate acestea, adunate la un loc, coprind în ele două prin- 
cipii însemnate; cari contribuesc la desvoltarea tutulor. 
„Un principiăi este material,. și care constă în unirea pute- 

rilor și acţiunilor; care tind .la utilitatea comună.
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Altul moral, care constă în unirea inteligenţilor. și a vo- inţelor, și cară tinde la același scop. 
Aceste două principii se contopese în unul singur, numit «Șuveranitate». . | 
Suveranitatea dară constă în universalitatea, cetăţenilor unui Stat, şi este inalienabilă și inprescriptibilă. a 

i vorbind de suveranitatea Statului Român, poporul Ro- mân deleagă puterile sale concetățenilor sti. Cu alte vorbe: toate puterile Statului sunt recrutate din naţiune. o 
Suveranitatea dar este o putere supremă şi comună, care de- rivă din unirea înteligențelor şi a voințelor celor cari sunt în so- 

cietate, și care este relativă la interesul comun. 
Suvcranitalea este o putere, fiind-că coprinde în ca, dreptul 

d'a comanda, și a sili pe toţi a se supune ordinelor sale. 
S'premi, pentru că este mal presus de ori-ce. putere pri: 

vată sai publică, adică, în ceca ce se atinge de societate, . 
Suveranitatea domnește peste tnate voințele și peste toate 

puterile individuale, dar în ceea ce priveşte puterea instituită 
în Stat, est> o putere secundară puterei suveranități, resultă; 
din ea şi se rapoartă necontenit la ca, ca la o sorgintă din 
care decurge. . e Si 

Comună, fiind-că lucrează asupra tutulor oamenilor, influen-; 
ţează, asupra tutulor. | , 

Ea are de scop să asigure generalitatea drepturilor și in— 
teres lor. Adică, nu trebue să lucreze în interesul unei singure 
persoane, saii chiar “în interesul mai multora și în contra 
celor-P'alţi. 

Asemeni nu trebue să lucreze nică chiar. în interesul ma- 
jorităţei, ci numai pentru toţi din cari se compune Suvera-. 
nitatea, fiind-că scopul ce ca “și propune este a protege egal 
pe toți. | E . E 

Derivă din unirea înteligențelor și voințelor! Unind aceste 
două cuvinte de cinteligență» şi «voință», trebue să adăogăm 
că ele nu pot fi fundate de cât pe rațiune Şi dreptate. Aceasta 
nu este de cât expresiunga unei persoane de rațiune și 
dreptate și prin urmare mijlocul ce. poate face pe masa po- 
porului unei țări suverane, de a înţelege și a se supune ace- 
stei puteri numită suveranitate. : 

Un cetăţean intrând d'a-dreptul întrun Stat suveran, spre 
a se supune suveranităței sale, este „presupus că recunoaște 
puterea suveranităței acestei societăți, căci alt-fel ar fi ab- 
surd. o e 

De aci, dacă un strein care locuește teritoriul unui Stat, 
trebue să se supue legilor acelui Stat, spre a nu fi conside- 

7
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rat ca inamic, cu atât mai mult cuvent pentru un cetăţean, 
el nu se poate bucura de drepturile sale politice, de nu se 
va supune el. 

Care este relativă la interesul comun. Adică partea publică 
suverană, trebue să cârmuiască numai interesele cari ai un 
aport direct saii indirect cu societatea. | 

Această putere trebue a lucra în numele suveranitățel. 
Săvârşind acte de distrugerea ci, nu e de loc a aplica suve- 
ranitatea, ci a o combate, a o viola, a o nimici. 

Natura suveranităței nu se poate schimba, veri-care ar fi 
sentimentele celor cari ar voi să o prelacă! o 

Suveranitatea nu poate fi pusă in comerciii, prin urmare 
„ea este împrescriplibilă. Prescripţia e un mijloc legal a do- 
bendi un lucru, și aceste lucruri, nu sunt de cât cele puse 
în comerciii, | 
„Suveranitatea, este ncînstreinabilă, căci ca este sufletul, Vasa 

ŞI ziața £ocielăţei ! 
Ea nu se poate vinde, căci societatea ce ar pierde-o, sar 

pierde pe sine cu desăvârşire. , 
Suveranitatea este indivisivilă, pentru că nu se poate divide 

pe capul mal multor persoane, spre a, esersa fie-care în parte 
acest diept. 5 Sa 
„Ca drept, ea este naţională şi residă, în naţiune, căci fi- 
ind o putere comună în origina şi aplicarea sa, numai în 
națiune se poate aplica și perfecționa. . a 
"Dar de nu vom găsi-o în naţiune, unde o putem aplica, 

în mâna unui individ sai a mai multora; şi cine ar fi aceia? 
Cine “i-a predestinat a. esersa suveranitatea, asupra, celor- 
Palţă ? 

Se găsese chiar. adi, în secolul minelor, susținători ardinți 
ai doctrinei întemeiată în lume după căderea republicelor 
Grece şi Romane, că suveranitatea se află în mâinele Șefului 
Statului, care a dobândit însărcinarea d'a cârmui popoarele 
de la Dumnedeiă. 

Dar cum s'a dat această, însiireinare Şefilor Staturilor, de la. 
Dumnedeii, nu se ştie ?1... Nae 

- Alţii susțin că suveranitatea, este în mâna mai multor per- 
soane, ca este însă numai în. naţiune, 

Națiunea este depositara suveranităței, fiind că nici odatii nu sa născut în lume, oameni cari să fie predestinaţi a fi 
proprietatea altor oameni. 

Origina nașterei omului, i omu este libertatea. Dumnedeii a. năs- cut pe om liber și nici dec um supus altui om, -
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De aci fiind-că suveranitatea residă în naţiune, sa numit 
Suveranitatea națională. . 

Eserciţiul suveranilăţei. Suveranitatea ne. desvălește două 
principii. 

Unul de drept şi altul de acţiune. - 
Aceste principii nu sunt complecte, .ci se complectează 

unul prin altul; şi daci avem două feluri de suveranităţi: 
Reală saii de drept pur;. 
Usuală, saii de eserciţiii. 
Suveranitatea reală, residă in naţiune. A 
Suveranitatea usuală, residă în mâna aceluia căruia na- 

țiunea X-a, dat mandat a o esereita. 
Să nu credem însă că acest mandatar este predestinat de 

cer, ca numai cl să aibă acest ceserciţiii. Nu! Ci trebue 
să fie un titlu între suveran. și suveranitate saii persoana 
morală. 

Titlul acesta poate fi de trei feluri: 
LEspres, tacit şi mixt. 
Lspres, este atunci când este făcut prin act; lormal,. discu- 

tat și acceptat direct de naţiune, sait prin mandatarii săi 
aleşi de dânsa. 

Tacit, este când resultă din vechi datini, din fapte repeţite 
mai mult sati mai puţin timp admis de naţiune, fără dol 
săii violență, și când resultă din îndatoririle prin cari o na- 
ţiune se obligă către accea sai acelea care esercită suvera- 
nitatea. a 

Miztă este atunci, când pe lângă actul espres, care co- 

prinde acest mod al suveranităţei, se mal adaogă și îndatoriri 
tacite, datini şi obiceiuri vechi: - 

Delegaţiunea, puterii saii eserciţiul suveranităţei, poate fi 
timporarii sait mărginit. : 

Așa, când o societate voește să schimbe forma sa de gu- 
vern, confiasă cirma să în mâinele unuia sai mal multor 

persoane pe timp mărginit. . 
Asemenea, la, Statele republicane, unde la fie-care cinci ani 

ori șeapte ani, se fac noi alegeri de persoane, cară trebuesc 

să, esercite suveranitatea, puterea e confiată unor persoane, 

până la înrolarea noului ales... , 
Delegaţiunea puterii sati eserciţiul suveranităţii, este per- 

petuii saii destinat la perpetuitate, când titlul care coprinde 

această, delegaţiune, arată disposiţiile în el coprinse, fără să 

facă menţiune de durata acestei delegaţiuni; atunci se pre- 

supune că este perpetuii. | a 

oricare ar Îi suveranitatea, trebue să fie conformă cu
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natura omului, întemeiat pe adevăratele principit de dreptate; 
alt fel nu este un us, ci abus! 

Din cele expuse până acum, resultă: 
). Suveranitatea esercitându-se prin delegare, nu sa în- 

streinat de către mandante, -mandatarul nu poate instreina, 
eserciţiul ce i s'a confiat, el trebue şi este dator a lucra 
conform cu titlul stă! 

2. Eserciţiul suveranităţei nu poate fi delegat, fiind-că, 
mandatarul nu "și poate substitui un altul, precum asemeni, 
fiind-că, nodul de esercitare al suveranităţei, fiind de ordine 
publică, individualitatea însărcinată cu acest mandat nu se 
poate substitui. 

3. Dacă, eserciţiul suveranităţei nu poate fi divisibilă, în 
sine prin instituțiuni publice diverse, create ca să răspundă 
la diferitele necesităţi. nu: putem însă dice că, mandatarul 
poate îrnpărți puterea cu altul; căci atunci ar altera titlul săi. 

Aci facem două observări: 
Prima. Nu trebue să confundăm mandatul public cu cel 

privat: Cel privat este revocabil după voinţa mandantelui şi 
oate fi modificat în ceea-ce priveşte forma şi obiectul stii. 

Cel public este de ordine publică. Cât despre forma şi obiectul 
săi, el este o instituţie de Stat, care derivă ca o consecinţă 
neapărată din necesitatea, in care s'a aflat națiunea ca să 
delege eserciţiul suveranităţei sale. 

Suveranitatea fiind basată pe justiţie şi egalitate, delegaţia. 
suveranităţei trebue să se menţie dar pe atâta, pe cât densa, 
nu tinde a răsturna ordinea publică și politică. 

"Cât despre persoana mandatarului, :este bine a nu se 
schimba, lesne, ea nu se poate dărima, de cât atunci, când o 
impietate evidentă, nişte abusuri escezive făcute de delegat 
în eserciţiul mandatului săi, lucruri ce "l-ar face nedemn: de 
acel mandat; sait când acest mandat ar fi fost dat pe un 
timp determinat. 

Secundo. Sunt publiciști cari ai conlundat :suveranitatea, 
înt'un mod eselusiv cu Imperiul, cu Domnia şi în limba- 
giul lor ordinar ati considerat ca sinonime aceste vorbe. Ideie 
însă fără nici un triumf, fiind că Imperiul, Domnia, nu 'este 
imagina esclusivă a suverani.ăţii, “căci și aristocrația şi Re- 
pub! ca sunt imaginile suveranităţii și cu toate astea nu sunt 
nici Imperii nici Domnie. 
„Imperiul,:— Domnie — este o instituie însărcinată, cu eser- 
ciţiul puterii Suverane, dar nu schimbă suveranitatea. Suve- 
ranitatea esistă și fără aceste forme de guvern.:
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Așa s. e. în Republică suveranitatea esistă, și cu toate 
astea nu are de cât un președinte. 
România este un Stat Suteran. Raporturile - politice ale Ro- 

mâniei cu Turcia și celc-l-alte state ale puterilor garante până 
la 1577, proclamarea îndependenţii 1877. Sub acest titlu nu 
vom vorbi de starea politică a României după norocitul stii 
resbel contra, Turcilor de la 1877, nici de starea sa politicii 
de la 1859 încoace, ci de situaţia, sa politică în vechime; 
voind a dovedi că cu toate - legăturile Românilor cu Turcii, 
cu toate impilările acestora, România tot-d'a-una a fost un 
Stat complectamente suveran și în faţa Turcilor și a tutulor 
celor-Palt3 state Europene. 

- Să demonstrăm : 
Mai toţi publiciștii moderni sunt de acord că: Stat suveran 

este acela care se guvernă prin el însuși, care nu cunoaște 
nici o putere superioară care să-l reguleze raporturile în sâ- 
nul săi. : 

După acest principiii România a fost un Stat suveran, căci 
tratatele sale cu Turria, “1 recunoaşte dreptul săii din vechime 
a se guverna singură, şi după legile sale făcute de ea; fără 
nici o intervenice din parte-i. 

Tot -susținătorii acestui principii, împart suveranitatea, în 
două. a 

Internă şi externă. 
Suveranitutea internă constă în dreptul ce are un Stat d'a 

se bucura de Independenţa sa absolută administraţiei sale in- 
terne; ceea ce România a posedat pe deplin ca și astădi. 

Suseranitatea esternă. — Constă în dreptul ce are un Stat 
d'a esista și d'a fi cunoscut ca societate politică înaintea ce- 
lor-l-alte state. Această. calitate asemenea a posedat'o România, 
tot-d'a-una, ca, şi astădi. Cu toată slăbiciunea Românilor 
din epoca. fanariotă, el cu toate astea nu 'și-aii perdut dreptul 
la esistența lor ca Stat, și acele călcări de drepturi ce la 
ocasie Turcii făceaii nu numai din causa, slăbiciunii noastre, 
vom vedea cu toate astea că dreptul: în sine al esistenţei 
noastre politice ”] aveam. , Ă 

„ Această suveranitate esternă, poate primi une-ori modificări. 
Să vedem dacă, aceste modificări pot altera suveranitatea 

Statului. 
Răspunsul este negativ, şi iată cum: 
Guvernul politie al unui Stat, poate contracta cu alte gu- 

verne alianţe egale și inegale. NI _ 
Alianţa egală este aceea în care două state stipulează drep- 

tuni și datorii reciproce şi echivalente.
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Alianţă înegală este aceea, care, după cum a dis Aristotel, 

dă celui mai puternic mai multă onoare; şi celui mat slab: 
mai mult ajutor. 

Ast-fel sunt alianțele de ajutor, — protecţiune, — vasalitate. — 
tribut etc. 

Tratatele Românilor încheiate cu Turcii în secolele XIV, 

XV şi XVI sunt nişte tratate de aliunţă inegală cari ne asi- 
gură protecţiunea, şi cari sunt făcute nu în cucerirea Româ- 
nilor de Turci, ci în circumstanţe în cari să prevedeaii că 
Turcii mai târdiii ar putea, fi defavorabili Românilor. Spre a 
se evita ori-ce pericol, sati încheiat asemeni tractate prin cari: 
se recunoștea pe faţă suveranitatea română. 

Condiţiile tratatelor constaii numai a da Românilor ajutor 
la necesitate, şi Românii să plătească acest ajutor printwun 
tribut anual s. e. tratatul lui Bogdan, Domnul Moldovei, cu : 
“Purcia, prin care se recunoaște espres autonomia Moldovei, 
jar Moldova se obligă a plăti Turcilor un tribut drept acor- 
darea. protecţiunii sale la timp de nevoe. 

Toate reinoirile acestui tratat aii continuat a păzi: în tot 
integritatea suveranităţii Moldovei. 

Poate însă să se observe că un atare Stat nu esto suveran, 
ci mi-suteran. Si 

Asupra acestei cestiunii publiciști răspund următoarele: 
«Stat mi-suveran este acela, care esercită suveranitatea, prin 

sine și care recunoaşte mai presus de dânsul o putere le- 
giuitoare streină şi supremă, cu toate că păstrează o admi- 
nistraţie internă deosebită și o constituţie a sa proprie. 

Atât Moldovenii cât și Românii nicl-o-dată n'aii recunoscut 
o putere legiuitoare streină, în nici o epocă, 
“Regulamentul organic de la 1332 de și operă streină fă- 

cută de Ruşii cari nu aveaii nică o legătură cu noi, de și 
recunoscut de Turci după stăruința Rușilor, cu toate astea 
această legiuire care a domnit până la statutul de la 1864 
în România,el a trebuit să, fie supus aprobării Obştei Adu-: 
nări a, boerilor ţării ca să poată primi sancțiune şi esecuţie 
în ţară. | - | 

N'aii putut să se dispense de această recunoaștere a adu- 
nării legiuitoare a ţării, căci ştiaii acei streini că Românii 
nai recunoscut nici-odată o putere legiuitoare streină. 

ast-fel fiind, Românit n'aii fost un stat mi-suvaran nicl-odată. 
Martin, un mare publicist, dice că «Suveranitataa unui Stat 

nu se determină după puterea ori slăbiciunea sa, căi pot fi” 
State foarte puţin populate, şi cu toate astea să se bucure de 
suveranitatea lor esternă» +de es. Statele garmane. |
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Alianţele inegale dintre deo:ebitele State, alianțe cari pri- 
vesc pe d'o parte la, tribut,—vasalitate,—și pe d'altă parte la 
protecţiune, nu afectă suveranitatea, Statului cel slab. Căci toc- 
mai acesta, este scopul acelei convenţiuni inegale, ca să an- 
gajeze pe cel puternic a-i da protecţie și ajutor; spre ași 
piistra intactă suveranitatea sa. 'Ţifra tributului ce se dă pen- 
tru această, protecţiune, poate varia după timp și circumstanțe. 

'Fributul nu ating câtuși de puţin relaţiunile esterioare, păs- 
trându-și Statul intactă suveranitatea sa. 

Dar investitura ? Aceasta nu este de cât un omagii ce se 
face de cel slab celui puternic. Un act esterior, de recunoaș- 
torea superiorității celui care primește tributul şi dă ajutor. 

Wathel, un alt distins publicist, ocupându-se de acestă ces- 

tiune, Qice următoarele: , 
«Facerea, omagiului şi plata tributului nu vatămă întru ni- 

mica dreptul de suveranitate esternă, și este numai o simplă 

recunoaştere de protecţiune din partea Statului care primește 
omagiul.» 

Aplicând aceste principii la Suveranitatea Românilor inainte 

de 1864, rămâne dar bine dovedit că: 

De şi Românii ati plătit tribut 'Turcilor și Domni lor pri- 
meaii investitura de la Sultan, aveaii cu toate astea com- 

plecta lor suveranitate internă și esternă. 
Se giisesc insă tractate incheiate între Ruși și 'Purci pri- 

vitoare pe Români. 
Aceste tractate mai ântâiă nici n'a îndrăsnit să se atingă 

a şti bi măcar Suveranitatea Română. 
Pe lângă aceasta, aceste tractate sunt ficute fără partici- 

pavea, Românilor, și fără, ca aceia cari le-ati făcut să îi avut 

vre-un mandat de la Români. 
Prin urmare aceste trac ate nu pot obliga la nimica pe Ro- 

mâni. Res inter alios... 
Suveranitatea mal coprinde în sine şi următoarele drepturi. 

Spre es.: Dreptul da declara resbel. A fuce pace. A face ne- 

gocicră comerciale. A avea representanți pe lângă cel-Palle pu- 

tri. A bate monedă, precum şi veri-co alte aliante, căci toate 

'Şi-aii originea în Suveranitatea unul popor. 

“Poate aceste drepturi Românii nu numai că le-ai avut tot- 

Ma-una, dar încă aii și esercitat aceste drepturi când necesi- 

tatea le-a reclamat. E 

Dreptul d'a face resbel sai pane.—Numele Domnilor Români, 

Mircea, cel Bătrin, Ştefan cel Mare, Petru Rareș, Mihaiii Bra- 

vul, sati mai bine, întreagă istoria Moldo-Română, până la 

epoca Fanariotă, esta cea mai mare dovadă că, Românii ail
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esercitat dreptul da face resbel; și prin urmare și pe acela 
da face pace. , 
- Așa, la, 1893, epocă, când Românii tratează pentru prima 
oară cu Poarta și până la 1716 ei necontenit s'aii aflat în 
luptă, cu Ungurii, Polonii, Nemţii, Tătarii, și mai cu seamă 

cu 'Lurcii chiar. | 
„Dacă de la 1716—1821 Românii n'aii esereitat acest drept, 
causa nu este că ei "1 pierduse; ci fiind-că Domnia Fanariotă 
avusese dibăcia da demoralisa veră-ce simţiment naţional. 

Ca, consecinţă a acestei perderi, se desființase ori-ce institu- 
ţie militară, naţională. Cu aceasta însă nu se pierduse dreptul 
în sine, ci amorţise sentimentele spre a-l esercita. Drepturile 
nu se pierd de cât o dată cu Suveranitatea care le dă viaţă; 
saii când se renunță în mod espres la, ele, renunțare ce Ito- 
mânil n'a făcut. | 

Până la Mircea cel Bătrin, care fu primul ce incheie trac- 
tat cu 'Turcii, Românii aii esercitat necontenit acest drept, 
precum. asemenea și după acest tractat. 

» Mat în urma lui Mircea, la, 1460, găsim un tractat care, la 
art. 5 se recunoaște anume Românilor dreptul d'a face resbel 
și pace, precum și verk-ce alte tractate. 
- Şi toate tractatele cari s'aii succedat, nu numai că nu re- 

* nunţă la aceste dreptuul, dar din contra le recunoaşte formal. 
-- XVathel dice că: Statul care s'a pus sub protecliunea altui 

" Stat, nu-şi pierde calitatea sa de Suveran. El își conservă 
dreptul d'a, face negocieri cu alte State, afară insă când ar fi 
renunţat espres la acest drept prin tractatul de protecţie, o 
atare renunțare am arătat că n'aii făcut Românii nici-o-dată, 

Acest drept este acordat de publiciști, chiar Statelor mi- 
suverane ; de es.: Statele Confederaţiunei Germane, puse sub 
puterea, legiuitoare şi judecătorească a imperiului German. 

Dacă dar Statele mi-suverane sii acest drept, cu atâta mai 
mult cele Suverane. 

Dreptul da area representanţi pe la celc-Palte puteri.— Acest, 
drept ca şi toate cele-l-alte drepturi decurg din puterea, suve- 
ramtăţii unui popul și pe care Românii "l-ati esercitat aban- 
tiquo chiar în epoca fanariotă, şi fără a-l pierde vo dată. "Toate 
tratatele Românilor cu 'Turcii nu aii suprimat acest drept. 
- Alianţa inegală, dic publiciștii, nu ridică unui Stat dreptul 
da trimite şi primi representanţi, afară dacă ar fi renunţat 
espres la, acest drept prin actul de alianță. 
- Aşa, găsim în vechime în tratatul lui Bogdan al Moldovei 
cu Poarta, acordându-se Moldovei dreptul a cumpăra la Con- 
stantinopole o casă, pentru residenţa unui aginte al săii.
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Acest aginte se numia «Chargâ-bajuire» iară Turrii '] nu- 

mia, Capuchichaia, care însemnează, om pe care l-a .primit ca 

o bine-facere. | 
Sarcina acestui aginte era, să ingrijască de interesele supu- 

şilor Români, aflaţi în Statul unde era acest aginte. 
Avem asemeni tratatul de la Cainargi de la 1774, Ş9 

art. 14 care dice: 
_ «Poarta se îndatorează a permite suveranilor Români și 

Moldoveni a avea fie-care pe seama sa la Constantinopole 

xepresentanți Creștini, cari vor îngriji de interesele Pricipa- 

telor». , : 

- De aci nu numai la Constantinopole ci și veri unde interesele 

Românilor s'ar fi putut simţi, se puteaii trimite atari aginți. 

Mai în urmă prin Convenţia de la Paris, la 1859, la art. 9, 

al. 2 să dice: 
«Gospodarii se vor representa, pe lângă curtea Suzerană 

prin agenţi născuți Moldoveni, sai Români, ne-supuși nici 

unei jurisdicţiuni streine și primiţi de Poartă. Acest articol 

de și vorbește numa! de agenţi pe lângă Poartă, nui prohibă 

însă a avea, şi pe lângă alte State in cari ar avea interese 

de ingrijit. 
Tot ce nu e prohibit, este licit. 

Dreptul da tăia moneda. — Acest drept este asemeni al Su- 

veranităţii, pe care dânsa de bună voce l-a acordat ca o pre- 

rogativă a. aceluia, care represintă suveranitatea, făcând mai 

mult acest drept parte din suveranitatea internă a unul Stat. 

Acest drept "l-a avut și esercitat Românii necontenit, alară 

de epoca Fanariotă în care tot ce era Românesc era con- 

damnat uitării și dispreţului. 
Afară de această perioadă de umilire naţională, Românii 

ai avut monedă în toți timpii. 
De la Alexandru cel Bun, de la Mircea cel Mare, de la 

Ştelan, Rareşi, Movileștii, Basarabil, se conservă până, adi câte 

o suvenire numismatică. 'Taleril lui Iacob Basiliu lucraţi în 

Moldova, sunt d'o frumuseţe rară 1). ” 

Până şi în ajunul Mavrocordaţilor la 1667 România avea 

un palat de monedă, despre care cronicarul dice: 

«Pe acele vremuri era pace şi ţara întemeiată, şi era bă- 

nărie în cetatea Suceavi, care era, de la. Dabijea-Vodii 5). 

Mai avem monedă, de la Mircea I, anul 1393, de la Mircea II. 

a — 

1) Hăjdei. Columna lu! Traian 1870, Martie 2, în partea sa istorică. 

2) Magasinul historic. T. 3, p. 9.
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De la Vlad 1 Basarad cu inscripţia «lo Vlad Ungro-Vlahiae 
princeps». 

Avem monedă de la Mihai Bravul. 
De la Constantin Basarab Brâncoveanu, la anul 1668, cu 

inscripţia . «Constantinus Basarab Brancovan W.: Prince; s 
Valahiae 'Transylvaniae». 

Avem recent de tot: monede tăiate în palatul de monedă 
din Bucureşti sub domnia lui Alexandru | supranumit Cuza. 

Gavanţia puterilor garante.— Titlul acesta, coprinde in?sine 

cestiunea a se şti garanţia mai multor puteri dată în lavoa- 
rea unui Stat spre ul ocroti de străgănirile și impilările altui 
Stat, desfiinţează ea, sait măcar slăbește dânsa suveranitate 
Statului pus sub garanţie? 

De aci, România pusă prin convenţia, de la 1858 din Paris 
sub garanţia colectivă a, puterilor Europene, a pierdut ea, su- 
verani'atea, sa? 

Marii publiciști, cu Wathel în frunte, răspunde acestei ces- 
tiuni dicând: 

“ Garanţia.e un fel de tratat prin care se promite cui-va a- 
jutor și esistență când ar avea necesitate de aceasta; ca, să 
silească pe un infidel a'şi implini obligaţiile sale. 

Waethon, un alt publicist, adaogă: Garanţia este sancţiunea: 
drepturilor garantului, este o îndatorire prin care un Stat, 
promite să ajute pe alt Stat, dacă acesta este ameninţat. sai 
turburat de alt Stat în esecutarea drepturilor sale. 

Se poate însă observa, că, în ce privea pe Români, nu era 
necesari această specială garanţie, de vreme ce ambele ţări 
Române eraii considerate ca făcând parte din "Turcia, care la 
vîndul ei și lără să esiste vo garanţie scrisă, ea se afla, sub: 
o garanţie naturală în fața Europei, prin faptul că nu putea 
nimeni să se atingă de imperiul Ture. - : 

Dacă în adevăr România ar fi făcut parte din imperiul 
Turc, atunci numai era necosarie această garanţie. 
„Dar tocmai fiind-că Furopa a găsit că aceste ţări erai: 
independente la 1858 când s'a format această garanţie, de a- 
ceea, Europa sa colectivisat luând ţările Române sub garanţia 
lor; ca, să le asigure și mai mult independenţa lor amenin- 
țată de protectoratul Tus și de slăbiciunea 'Turcilor neputend 
da Românilor ajutorul vechilor stipulaţiunii. SE 

. Garanţia poate avea, loc între mai multe puteri saii ca să 
se respecte între ele obligaţiile reciproce stipulate prin tratat, 
saii să asigure îndatoririle luate dun Stat: către alt: Stat: 
printrun tratat deosebit, și când unul saii mai multe din!
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Statele cari aii făcut acest tratat deosebit nu vine ca.parte 

integrantă să figureze în tratatul de garanție. 

Prima garanţie este aceea de care se bucura Tureia, căci 

la, tratatul de la 1856 a luat și densa parte. Prin acest tratat 

“Pureia este admisă în concertul puterilcr Iuropene. Puterile 

fie-care în parte-şi a luat datoria, a face a so respecta inte- 

gritatea, Turciei. Ea poate asista sai în „același tratat, saii. 

printi”o convenţie posterioară. SE 

Secunda garanţie este aceea, de care s'aii bucurat Românii 

până la 'Statutul de la 1864. Puterile garanto n'aii creat o. 

situaţie nouă României, ele aii găsit vechile tratate Nomâne, 

şi n'aii făcut de cât a garantat vechea, lor pază. 

Garanţia, mai are încă un rol, şi care este, ca un Stat 

străin să vie a garanta esecuţia unui contract dintre alte 

două State; coea ce s'a și făcut în privinţa Românilor. 

La deosebirea făcută acestor garanţii, conchidem : 

Când garanţia s'a. promis de mai multe puteri uneia dintre: 

dânsele care aii luat parte la contractare, această garanţie se - 

substitue numai pe cât timp va subsista, și contractul în care 

Sa asigurat această garanţie. Așa dar, pe cât timp va trăi 

tratatul de la Paris, va subsista şi garanţia 'Lurcici. 

„Dar garanţia Românilor, cădea-va o-dată cu a Turciei? Nu. 

Jiind-ct Românii ?şi întemeiază drepturile lor nu pe 'tratatul 

de la Paris, ci pe vechile tratate cu Pureii, şi tratatul do la 

Paris n'a făcut de cât a recunoscut aceste vechi tratate, ga- 

rantând încă odată mai mult esercitarea acestor vechi drepturi. 

Mai nainte da încheia această materie, reproducem aci 

câto-va, din aceste vechi tratate, cari învederează complecta 

suveranitate Română; aşa avem: 
1393. — Tratatul lui Îircca 1, Domnul Românilor şi Daia- 

zel I Ilderim la Nicopole, la 795 Rebeiul el 1393 -de lu 

Christos. IN 

Art, L. Din marea noastră clemenţă noi consimțim ca 

Prinţul din noi supus prin neinvinsa noastră putere, să se 

guverneze după propriile sale legi, şi Prinţul Român să aibă 

dreptul da face puce saii resbel și acela de viaţă şi de moarte 

asupra supușilor să. 
Art, IL. 'Poţi creştinii cari îmbrăcișind Mohametanismul vor 

trece în urmă în țările supuse puterii noastre în România și 

se vor face acolo din noii creștini, nu vor putea fi în nici 

intrun chip reclamaţi ori atacați. 

Art. III. Toţi Românii cari vor merge în vro parte a po- 

sesiunelor noastre, vor fi scutiţi de hareciii și de ori-ce con- 

tribuţie.
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„„Axt. IV. Prinții lor creștini vor fi aleși de Mitropolit, de 
Doeri şi naţiune. 

Art. V. Dar din cauza acestei clemenţe și pentru că mai 

am inscris pe Prinţul în lista celor-lalţi supuși ai noștri, va 

fi.dator să plătească pa fie-care an Thesaurului nostru impe- 
rial 3000 bani roșii de ai ţărei, sait 500 bani de argint mo- 
neda noastră. | 
1460. — Tratatul de la Andrianopol între Dan V Domul 

Românilor cu ohamet II la 1460. 
Axt. 1. Sultanul consimte şi se indatorează pentru dânsul 

şi succesorii săi a protege România, apărând'o contra veri- 
„cărui inamic, fără săi ceară alt-ceva de cât plata unui tribut 
de dece: mii bani roșii pe an. 

Avt. II. Sublima Poartă nu va.avea niciun amestec în ad- 
ministraţia locală a disului Principat, şi nu vai permis nici 
unui ture d'a, merge în România fără un motiv bine-cuvintat. 

Art. IUL In fie-care an un ofițer al Sublimei Porţi va 
„merge în România ca să primească tributul, fiind însoţit la. 
întoarcerea sa de un ofiţer al Voivodului până la Giurgiu, 
unde se va înmâna, din noii suma dată și se va da, al doilea 
bilet de primire. 
După ce va trece cel-lalt țărm al Dunării, România nu 
va mai fi responsabilă de nici un accident. 

Art. IV. Voivodii vor fi aleși de Arhiepiscopi, de Episcopi, 
„de boeri şi naţiune. Alegerea va fi recunoscută de Poartă. 

Art. V. Națiunea Română se va bucura de liberul eserciţiii 
al propriei sale legi, şi voivodii vor avea, dreptul de viaţă şi 
.de moarte asupra. supușilor lor; precum şi acela d'a, face res- 

„bel şi pace, fără să jie supuși pentru nici unul din aceste 
acte la vio răspundere către Sublima, Poartă. 

Art. VI. "Toţi creştinii cari vor fi îmbrățișat Mahometa- 
nismul şi vor trece în România trecând la Cristianism, nu 
“vor putea; fi reclamaţi de nici o autoritate Otomană. 

e Art. VII. Supuşii Români cari vor avea trebuinţă să meargă 
în vro posesie a imperiului Otoman, nu vor putea fi forţaţi 
să plătească haraci sati taxa capitaţiei la care sunt supuse ra- 
ielele. 

- Azt. VIIL Dacă vrun ture va avea vrun proces în Ro- 
mânia cu vrun supus din această ţară, pricina va fi ascul- 
tată și judecată de Divanul Român, conform legilor locale. 

Art. lĂ. Toţi negustorii turci ducându-se în România ca 
:să cumpere sai să: vândă acolo mărfuri, vor trebui să facă 
eunoscut autorităţilor locale timpul cât ai să şeadă acolo; și 
vor. trebui să plece când acest. timp .a, trecut, ”
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Art. X. Nici un otoman nu e autorisat a lua cu dânsul 
una saii mai multe slugi—născuţi în România, veri de ce sex 
vor fi, şi nici vr”o giamie va esista vro dată în nici o parte 
a ţărilor Române. 

Art. NI. Sublima Poartă promite a nu da nici odată vr'un 
firman după cererea vrunui supus Român pentru trebile sale- 
din România de verk:ce natură ar fi ele, şi de a nu-și lua: 
nici-o-dată asupră-și dreptul d'a chiema la Constantinopole: 
saii în veri-ce altă parte a posesiunilor Otomane, vrun su- 
pus Român sub veri-ce pretext ar fi. . 
1513. — Tractatul lui Bogda: Domnul Moldorci cu Selim L 

la 1515. 
Art. 1. Poarta, recunoaște Moldova, ca ţară liberă și neînvinsă. 
Art. IL. Religia creștină profesată în Moldova nu va, fi nici- 

odată apăsată, nici turburată, și națiunea se va bucura în 
deplină libertate de Bisericile sale ca şi în trecut. : 

Art. II. Poarta se îndatorează a apăra Moldova contra ori-. 
cărei niwvălivi cventuale, și a o ţine în starea în care se afla 
mai înainte, fără ca să se facă cea mai mică nedreptate; şi 
fără ca, să sulere cea mal mică împuţinare în teritoriul stii 1). 

Axt. IV. Moldova va fi cârmuită şi guvernată prin propria sa. 
lege, fără ca Poarta să. se amestece în vrun chip. 

Art. V. Prinții Români vor fi pe viaţă aleși de națiune, şi: 
întiriți de Sublima Poartă. 

Art. VI. Dominaţiunea Prinţilor se va întinde pe tot teri-- 
toriul Moldovei, ei vor putea întreţine cu a lor cheltuială o- 
trupă armată până la 20,000 oameni indigeni sait străini. 

Art. VII. Moldovenii vor putea să întreţie şi să cumpere o: 
casă, la Constantinopole pentrii residența agentului lor. Vor 
putea asemenea să-ailă acolo şi.0 biserică. 

Art. VIII. Turcii nu vor putea avea, nici cumpăra pământ. 
în Moldova, nici vor putea să zidească giamil, saii să se 
așede acolo sub nici un chip. 

Art. IX. Spre semn de supunere, Prinţul impreună cu na-- 

țiunea, va. avea, grije a trimite în fie-care an Porții prin doui 

boieri din Moldova, 4,000 galbeni turcești, sati 11,000 piastri,. 

40 şoimi și 40 iepe cu titlul de present. 
Ant. X. La cas de nor mare pentru resbel, prinţul Moldo- 

1) Cu tot acest solemn angajament al Porții, ca cedă în 1737 Austriei 

Bucovina, pentru plata unei datorii de 20,000 galbeni. Grigore Ghica 

Vodă fu ucis d'un trimis al Sultanului, fiind-că a protestat contra acestel 

înstrăinări de teritoriii. 
Asemenea a cedat Rusiei Basarabia prin tractatul din Bucureşti la 1812 

Maiit 16, ambele provinci! ale Moldovei, fără ca ţara să fi fost consultată.
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el va da armei imperiale contingentul ce i se va cere. 

1599. — “Tratatul între Petru Rareș Domnul Doldorci și Se 

lim 1I IMagneţicul,"la 1529. 

Art. Î. Sultanul recunoaşte că Moldova a dat de buna sa 

voie şi fără împotrivire, făgăduială de supunere Turciei. 

Art. II. Națiunea Moldover se va bucura ca și în trecut de 

“toate libertăţile sale, fără nici o supărare, și fără, ca Turcia 

să poată pune vro piedică. Legile, datinele, obiceiurile, drep- 

turile şi prerogativele acestei ţări, vor fi pentru tot-d'u-una 

înviolabile. e 
Art. II. Prinții vor eserza în p'ină libertate dominaţiunea 

lor peste toată ţara ca și altă dată, fără ca Poarta să se poată 

amesteca în vre-un chip, drept ori nedrept. | 

Art. IV. Poarta nu se va amesteca nici înti'o causă sail 

neinţelegere între particulari și Prinţi, şi Adunarea, sa va 

avea, a-l judeca. Nici intrun cas Poarta nu va putea aduce 

+r'o împedicare sub nici un chip. | 

Art. V! Frontierile Moldovei se vor păstra neatinse, în 

toată intinderea, lor. 
Art. VI. Eserciţiul cultului Mahometan este oprit pe tot te” 

vitoriul Moldovei. | | 

Art. VII. Nici un musulman nu va putea să aibă cu titlu de 

proprietate în Moldova, nici pământ, nică casă, nici prăvălic, 

nici va putea sta în ţară cu trebl. comerciale de cât numai 

atâta cât va fi autorisat de Prinţ. 
At. VII. Comerciul Moldovei va fi deschis tutulor națiuni- 

lor comerciale. Cu toate astea, Turcii vor avea, preferință pen: 

“tru cumpărătoarea productelor ţărei, pentru care se vor învoi 

_cu bună toemeală în prețurile -de la Galaţi, Ismail și Chilia; 

„dar nu vor pătrunde mai înăuntrul țărei fără autorisarea 

Prințului. 
Art. IS. Titlul de ţară independentă va fi conservat; Moldo- 

vei, el va fi reprodus în toate actele ce Poarta Otomană va 

„adresa Prințului. | | 

Art. X. 'Pureii pe care Poarta îi va trimite cu hârtii adre- 

“sate Prințului, nu vor trece Dunărea, ei se vor opri pe malul 

opus riului, dând ştirile lor guvernului de la Galaţi, care le 

va, trimite Prințului, transmițând asemenea, răspunsurile cu- 
-rierilor Porţei. 
“Art, NL. Prinții naţiunei Moldovei vor fi aleşi de diferite 

-clase ale populaţiunci ţării. E 
- Alegerea, va fi recunoscută de Poartă, fără ca să se poată 

„amesteca a numi pe Prinţ, a ridica cea mai mică dificultate, 
„sati a aduce cea mai mică piedică la acest drept.
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Art. XII. "Țara va fi apărată de Poarta Otomană în ori-ce 
circumstanţe, națiunea Moldovei va cere sprijin și ajutor. . 

Art. XIII. Drept toate aceste avantagii, națiunea Moldovei 
nu va da Porţei Otomane de cât un present anual de. 4,000 
galbeni. i 

- 1499. — Cantemir face la 1499 un tratat de alianţă cu Po- 
lonia. Asemenea şi cu Petru cel Mare al Rusiei. In acest trac- 
tat Cantemir este numit «Alteță Seniorisimă, Suveran al Ro- 
mânie! şi aliat al Rusici». PE 
1507. — Petru VIL face la 1507 un tractat de comerciii cu 

Isabela Angliei. e 
Şi mai aproape de noi, Vodă Stirbey incheio o convenţie 

cu Austria pentru introducerea telegralului in România. 
Și în fine cu puţin ma! înainte de resbelul Român pentru 

ruperea, ori-cărei legături cu 'Lurcia, Românii aii încheiat o 
convenţie comercială cu Austro-Ungaria. 

_ Sunt încă multe de tot tractatele Românilor cu Turcii, care, 
dupe cum am vădut Românii sati bucurat tot-d'a-una de absoluta 
independenţă a Statului lor, ai ales ci pe Suveranii lor, S'aii 
condus de legi făcute de că și d'o administraţie internă, indepen- 
dentă. Aîi avut dreptul a lace resbel, pace, monedă, a-și păs- 
ina religia lor, a avea agenţi politică, cu un cuvent ci de la 
origină "și-a păstrat tot-d'a-una, suveranitatea lor complectă 
şi mal inaintea, resbelului de la 1877. . 

CAPITOLUL V 

Puterea legiuitoare 

Adunarea deputaţilor. — Senat. — Corp electoral. 

Puterea legiuitoare. — In principiile Dreptului Constituţional 
intră, că, puterea legiuitoare este deosebită de puterea esecu- 
tivă, şi de cea judecătorească. Această deosebire am vădui'o 
când am vorbit, de sepaaţia puterilor Statului. , 

Această separație a puterilor Statului este tocmai simburile 
care coprinde în el sănința egalităţii tutulor cetăţenilor în 
faţa, drej turilor și datoriilor ciitre Statul lor. 

Este stminţa nivelării claselor sociale, chiemând pe rind, 

după me it și virtute pe toţi, â compune puterile Statului. 
Cu toată separaţia puterilor, puterea esecutivă pare a avea 

o preponderanţă asupra puterii legiuitoare. Această prepon- 

deranţă iese din eserciţiul drepturilor ci.
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Dreptul da sancţiona o lege,.saii a relusa sancţiunea sa 

de puterea esecutivă, este cea mai vădită preponderanţii. 

Dintwaceastă participare a, acestor două puteri la formarea, 

legilor, putem conchide că puterea legiuitoare este colectivă; 

fiind-că se osersi de Şeful Statului care represiută puterea e- 

secutivă şi de naţiune care compune puterea legiuitoare, lor- 

mând ast.fel aceste două puteri, din punctul de vedere al for- 

mării legilor, o putere unică cu firma de putere legiuitoare. 

Puterea, legiuitoare este unul din elementele cele mai 

importante ale suveranităţi unei Națiuni, fiind-că ea determină 

drepturile şi datoriile membrilor într”'o societate; şi cari se 

presintă sub două puncte de vedere. | 

Sub punctul de vedere al dreptului în sine, și sub punctul 

de vedere al .eserciţiului dreptului. 

Din punctul de vedere -al dreptului în sine, puterea legiui- 

toare este invariabilă. - 
Şi din punetul de vedere al eserciţiului dreptului, puterea 

legiutoare e variabilă. 
Această, varietate constă, numai în ceea, ce privesc institu- 

ţiile însărcinate cu eserciţiul acestet puteri, adică cu modul 

da, se pune în aplicaţie atribuţiile ei. 
Partea invariabil constă în esenţa, sa, adică să fie în. ar- 

monie cu esenţa puterii suverane, prin urmare să aibă de 

basă, justiţia și legile naturei omului. 

De aci caracterul esenţial al acestei puteri este menţinerea, 

egalităţii între membrii societăţii înain'ea, legii, şi pe altă 

parte respingerea, veri-cărui privilegiti care ar aduce în so- 

cieta'e deosebirea de clase. 
Legea, fiind espresiunea, voinţii comune nu poate fi trans- 

formată după capriţiul particularilor, nu poate prin urmare 

constitui un titlu pentru unii, și în contra altora. - 

Puterea, legiuitoure ca și suveranitatea 'și propune să facă, 

ca. societatea să ajungă la cea mai mare fericire posibilă, des- 

voltând cât se poate pe om și imbunătăţindu-l atât din punc- 

tul de.vedere material, intelectual. şi moral. 
Scopul puterii legiuitoare este a se ocupa cu facerea, legilor 

necesari! societăţii sai naţiunei din care ea este compusă. 

Romanii vorbind de lege, diceaii: 
«Lex est quod populus Romanus senatorio magistrat inte- 

rogante, veluti. consule, constituebant>. 
Această, definiţie este priimită și de dreptul modern. 
Puterea. legiuitoare la noi se compune din Cameră și Se- 

nat și ambele cu același atribut, d'u face legi. 
Adunarea deputaților. — Este representata naţiunei.de unde
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deputatul se numeşte representantele naţiunei, fiind-că : pri- 
meşte mandat de la naţiune a o representa în Camera le: 
giuitoare. Mandatul acesta este dat deputatului, in puterea 
electivităţii. i | 

Deputaţii se aleg pe o perioadă de patru ani, numindu-se 
aceasta perioadă legislativă. Această perioadă se împarte şi ea 
în maj multe sesiuni, cari la rindul lor sunt de două feluri: 
ordinare și estraordinare. a 

Sesiunile ordinare este timpul cât deputaţii sunt în acti- 
vitate, și a cărei durată este numa! de trei luni; adică când 
"deputaţii se adun în termenele hotărâte de Constituţie. . 

Sesiunile estraordinare sunt atunci când Corpurile legiui- 
toare sunt convocate la epoce neprevădute de lege, și pentru 
anume casuri cari reclamă urgenţa unor afaceri de satisfăcut, 

Sesiunile ordinarii de nu vor ajunge a termina lucrările 
lor în cele trei luni de dile prevădute de lege, ele se mai 
pot prelungi încă pentru un alt timp până se vor termina lu- 
crările cari aii provocat prelungirea. a 

Această prelungire în termeni Constituţională se numeşte 
prorogare, şi se iuce de Şelul Statului prin intervenirea Pri- 
mului Ministru în urma unei hotăriii anterioare luată în 
consiliul de miniștri. | 

Şedinţele Camerilor sunt publice și secrete. 
La ședințele secrete publicul nu este admis. Aceasta se 

face în urma unor comunicări ce guvernul trebuia să facă 
Camerilor în parte nu mai lor, neliind bine ale cunoaşte și 
publicul. 

“ Dupe aceasta, se proclamă iarăși ședință publică. 
“Poate acestea în urma votului Camerei, se esecută de ces- 

torii Camerii împreună cu Președintele Camerei care are po- 
“liţia Cameril în interiorul săii. Această poliţie presidenţială se 
intinde şi asupra membrilor Camerilor, cari sunt datoit “a 
păstra cu rigoare demnitatea discuţiilor; și cari în casuri de 
abateri sunt supuși la reguli disciplinarit din pa-tea Presi- 
dentului, chiămându'i la ordine. | 

La, nică o altă pedeapsă nu poate fi supus deputatul sai 
senatorul în timpul sesiunei precum și în tot timpul cât este 
investit cu puterea de representante al naţiunel. El asement 
în -acest timp nu “poate fi nici suspendat din mandatul să, 
nici arestat, nici urmărit, de cât în puterea unei hotăriil a cor- 
pului din care face parte; cu majoritate de voturi. 

Membrii corpului. legislativ investiţi cu această putere în 
timpul perioadei legislative, saii pe timpul cât.vor fi: investiţi 
cu puterea de representaniţi al naţiunei, - sunt înviolabili. * 

3
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„* De aceea ei nu sunt trași la nici un fel de respundere de 
către nimeni, de modul 'cum ei esereită mandatul ce le este 

dat, n'aii nici o răspundere de espresiunile și discursurile lor 
ţinute în Parlament ca, representanţi naţionali, nici de opi- 
niile lor cant" ar deferi Vale altora în Parlament sai d'ale 
guvernului. . . | 
: Această inviolabilitate este forţa în puterea căreea represen- 
tanţil naţionali pot să lucreze fără sfială la descoperirea ade- 
v&rului şi utilului de care întreaga ţară are necesitate și pen- 
tru care sfirşit ţara, 'și trimite representanţii sti în Corpurile 
legiuitoare. 
„Această inviolabilitate este garanţia libertăţei cuventului, 
a libertăţii discuţiunilor, singurele cari pot descoperi utilul 
garantat la. formarea legilor. 
„ Lâbertatea discuţiunilor este chiar viaţa parlamentară. 

Această libertate a, discuţiunilor pusă sub scutul inviolabi- 
lităţii acordată representantelui naţiunei nu acoperă numai 
opiniunile sale și chiar actele sale de representante al na- 
țiunei. E Si 
- Şi în acest cas inviolabilitatea nu este absolută. Ea nu este 
de cât o garanţie -contra pasiunilor concetățenilor săi, sai 
contra, prevenţiunei magistraţilor. , 

Cu această inviolabilitate învestit mandatarul naţiunei, 1 
face a nu fi urmărit ori arestat în materie criminală pe tim- 
pul sesiunel, de cât dacă Corpul legiuitor din care face parte 
autorisă urmărirea. | 

Adunarea singură are să aprecieze dacă motivele instruc- 
" fiunei ce are a, se face contra unuia dintr'ânșii sunt se- 

rioase şi. de natură a, nu se putea, face alt-lel, de.cât urmă- 
rindu-se. 

-- Aprecierea aceasta, se va inspira din politică, o va face dar 
ca corp politic iar nu. ca corp judiciar, spre a vedea de este 
loc a se suspenda privilegiul inviolabilităţii şi a incuviința 
urmărirea. | 

In cas de flagrante delict privilegiul inviolabilități cade și 
acţiunea ordinară a, justiţiei "şi urmează, activitatea, sa, 

Le asemeni veri-ce membru al Corpurilor legiuitoare dacă în 
timpul duratei mandatului săi ar suferi vro condamnare - 
care ar trage după sine privaţiunea: de a fi alegător ori ales, 
el pierde atunci dreptul de representante naţional. . 

Ridicarea acestei onori se face de către Corpul legiuitor, 
din care face parte: condamnatul membru. LS | 

| Continuând mai departe cu libertatea representantelui -na- 
ţiuneă pe timpul când el esercită acest mandat, .și pentru
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stricta pază a acestei inviolabilităţi a mandatarului naţional 
face ca, acest mandat să fie incompatibil cu funcţiile retribuite 
de Stat. | | i 

Așa, funcţionarii Statului pe timpul eserciţiului lor, nu pot 
fi aleși Deputaţi ori Senatori, saii dacă în timpul eserciţiului 
mandatului săi de representante al naţiunci aii primit: o 
funcţie retribuită de Stat, este : dator să obteze pentru una 
sati alta. a 

A voi să păstreze pe ambele nu se poate, fiind-că se ani- 
„hilează unele pe altele, Sa 

Alesul naţiunei are necesitate d'o mare dosă de indepen- 
dență în viaţa sa parlamentară, în discuţiile sale și votarea 
legilor. | i 
- Independenţa și imparţialitatea deputatului cu greii de tot. 
se va putea esercita când ar avea și o luneţie retribuită de Stat. 

“Să lucreze - deputatul contra puterei de la care a primit 
funcțiunea. ar fi greii de tot, căci, de și poate n'ar fi tras la 
nică o răspundere de şelul săi, dar cel puţin ar fi rovocat 
din funcţia sa. Să cedeze puterei, ar deveni infidel către con- 
cetăţii săi cari "1-a dat mandatul a le apăra interesele către 
întreaga naţiune ce o represintă, | 

Funcțiunea salariată contribuie în general ca să slăbească 
de tot, saii mai bine să piardă de tot libertatea complectă a 
acţiunilor sale. Banul momește adesea inimile cele nai via 
tuoase. E 

«Auri sacra fames, quid non mortalia pectora cogis»... 
Incompatibilitatea, dar trebuie în veci să fie o barieră, 

nainvinsă între mandatul de representante al naţiunei ŞI 
o funcţie publică, fie ea retribuită de Stat, judeţ saii 
comună, IN 

Esercitarea und funcțiuni salariate în aceeași vreme cu. 
esercitarea mandatului de deputat ori senator, ar fi ce: mai ascuțită și mal puternică armă dată în mâna guvernului a- supra deputaţilor spre a obţine tot-da-una aceea de cart el 
avea necesitate. . : 

Aceasta, nu s'ar putea numi atunci o legală representaţie 
națională, și nick ţara, nu Sar putea făli, că a fost consultată 
de guvernul si asupra intereselor sale. | 

Aceasta n'ar fi o libertate a, discuţiunilor şi a voturilor în 
adevăratul înţeles al cuvântului libertate, ci o. libertate influen: 
ţată saii violentată..  - . : a 
- Tiucru ce legea și sentimentele oneste, resping cu indignare. - 

Tocmai pentru pază acestei sfinte libertăţi a cuvântului 
naţiunei esprimat prin mandatarii să, legea cere ca impre-
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jurul Corpurilor legiuitoare, să nu poată, staționa trupe de 

armată, şi nick chiar în apropierea lor. i 
In adevăr, dacă în timpul discuţiilor, localurile legiuitoare 

ax fi impresurate de trupe armate, saii chiar d'ar ști membrii 

legiuitori că în apropierea lor este armată venită neapărat a 

censura, cuvântul sai votul, evident că numai libertatea cu- 

vântului nu sar putea numi faptul acesta,ci o presiune din 

„cele mai revoltătoare, care ar face din Cameră nu o voință 

Jiberă şi matur chibzuită a naţiune, ci un ebitrariii al ace- 
Jora, cari în lipsa. lor de dragoste pentru naţiune, ar voi să 
dică: «Legea sunt cil... 

La atâtea îngrădiri ce legea și dreapta judecată voeşte să 
puie adevăratei libertăţi a cuvântului, se face o escepţiune. 

Pewşoanele' investite cu calitatea de miniștri, ei trebucsc 
să fie in aceeași vreme şi membrii în Cameră ori Senat. 

Escluderea miniştrilor din regula generală a nu se ţine in 
aceiași mână mandatul de ales al naţiunei cu o funcţie sa- 
lariată, de Stat, o găsim fără nică un motiv. 

Funcţia de ministru e o luncţie publică, și retribuită de Stat 
ca toate funcţii'e sale publice, și admiterea acestor înalți 
funcţionari a fi in aceeași vreme și mandatari naţionali, este 
o patentă violare a sentimentelor de dreptate și de inde- 
pendenţă. 

Aduniările legiuitoare aii dreptul a amenda o lege adusă 
în deliberarea, lor. 

Adică ati dreptul a aduce modificările ce le vor crede de 
cuviinţă că trebuese a se face. Dacă aă dreptul a respinge 
o lege cu totul, cu atâta mai mult ai dreptul a o modifica, 
adică a o amenda, 

Ai asemenea dreptul deputaţii a face legi, din iniţiativa 
lor proprie. - a 

Am vădut aceste legi din iniţiativa parlamentară, prin ur- 
mare nu mai revenim asupra acestei materii. 

Deputaţii nu sunt numai niște representanți ai localităţei 
care anume le-a dat mandat a-i representa, ci sunt niște 
mandatari cu dreptul: a. representa intreaga naţiune căria el 
apârţine, cu toate că mandatul stii 1 este dat numai do l0- 
calitate oare-care. Caracterul însă al: mandatului săii nu este 
local ci de tot general. Deputatul saii senatorul dar nu re- 
presintă numai localitatea, ce a, ales şi care T-a dat mandat, 
ci pe întreaga ţară, pe întreaga naţiune; de unde apoi acest 
mandat de altminterea foarte local, a luat numirea de «re- 
presentante naţional». - 
“Din această universalitate a drepturilor naţiunei unite
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toate la un loc, întrun singur mandat, s'a născut înterpe- 
larea. - a 

Interpelarea este dar un drept ce are un mandatar al na- 
țiunii să ceară o esplicare, fie întregului. guvern, sait unuia 
numai din miniștri asupra unor împrejurări, fie petrecute în 
Jocalitatea ce %-a dat mandat, sati în ori-ce altă localitate a, 
țăril,. cerere ce o face în puterea universlalelor și nemărgini- 
telor puteri ale mandatului săii. | 

Această interpelare poate să fie relativă la interesele interne 
ale ţării saii la, cele esterne; dreptul este același și egal pentru 
toți mandatarii naţiunii. 

La această interpelare guvernul din respectul ce trebue 
să aibă către ţară, și prin urmare și către mandatarii să, 
sunt datori să răspundă. ” 

“ Dacă cestiunea asupra căreea, se face interpelarea, este ușoară, 
guvernul saii ministrul pe care privește interpelarea, căci 
poate să fie interpelarea. tocmai privitoare la ramura de ser- 
viciii a unui ministru; atunci acel ministru răspunde îndată 
interpelatorulul 

__ Dacă însă cestiunea, presintă dificultăţi, atunci ministru cere 
un termen de a răspunde. De ordinar acest termen este de 
trei dile, altă dată și mai lung. EL se acordă ca să aibă tim- 
pul necesar ministru să se pregătească, s. o. să citească actele 
ce se vor fi făcut relativ la cestia interpelată, să adune infor- 
maţiuni şi orl-ce alte probe necesarii ministrului spre a da 
un răspuns satisfăcător. 
„Alături cu acest drept, deputaţii mat aii şi pe acela de 
anchetă. 

Adică să ceară, fie guvernului, fie Corpului legiuitor căreia 
aparţine interpelatorul, să se facă o anchetă asupra vre-unel 
neregularități în vr”o localitate oare-care a, ţării, în scop a, se 
descoperi adevărul, a se pedepsi culpabilii și a se restabili 
dreptatea. 

Atari anchete se fac mat de obiceiii în materie electorală. 
Representanţil naţiunii, după alegerea lor și convocarea ce 

li se face, se constitue în adunare presidată de cel ma! bă- 
triîn dintre ei, şi proced ei însăși la verificarea titlurilor lor. 

Adică la cercetarea alegerii fie-căruia în parte, spre a se 
vedea de sunt făcute cu paza formelor. Dacă s'aii păzit for- 
mele legii, atunci alegerea este bună, ca este zalidată, și cel 
ales este proclamat deputat. — La din contra alegerea este 
invalidată, adică anulată. Şi'n acest cas colegiul care a ales 
pe deputatul invalidat se declară vacant, fixându-se în aceași 
vreme și diua, convocării colegiului pentru a face o nouă alegere.
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- Deputatul sai senatorul în persoana căruia s'a invalidat 
alegerea, el se poate presinta a doua oară, solicitând din noii 
voturile alegătorilor săi; şi alegătorii il pot trimite tot pe el 
ca mardatar al lor. 

Cici invalidarea. nu se reflectă, asupra individualităţii, ci 
asupra formelor prevădute de lege cari aii a se îndeplini. — 
Legea, deci are interes ca ea să fie păzită în esecutarea, ale- 
gerii, fiindu-i indilerent persoana aleasă; destul ca acea per- 
soană să întrunească condiţiile eligibilităţii. a 

După ce se termină verificarea, titlurilor de representanţi ai 
națiunei, procedă la, alegerea biuroului, care se compune din- 
tun preşedinte, mai. mulţi vice-președinți, — secretari și 
cestori. - 

Intregul biuroii sub ascultarea, președintelui face poliţia în 
interiorul Camerei ori al Senatului, și conducând corespon- 
denţe cu toate autorităţile Statului. 

Acest biroii se alege regulat la fie-care sesiune ordinară, iar 
sesiunile extraordinare se serv tot de biroul sesiunilor ordinare, 
căci ele fiind convocate a, se ocupa de anume alaceri urgente; 
nu are timp a se ocupa cu formarea unui noă biuroii al săi. 

Camerile legiuitoare când sunt chemate a se aduna, fie în 
sesiune ordinară sai estraordinară, se dice Convocarea corpu- 
șilor legiuitoare. - 

Această convocare se face de Șeful Statului prin guver- 
nul să. Pa : : 

Convocarea saii deschiderea Camerilor legiuitoare se face 
de Şeful Statului prin un discurs citit de densul, sait în lipsă-i 
de primul săi ministru, ori de unul din miniștri. Acest dis- 
curs se numește, discursul de deschidere al Coroanei, sait dis- 
cursul Tronului. ori Mesagiul “Tronului. Me 

El de ordinar trebue să coprindă felicitarea sa că poate: 
„vorbi cu vepresintanţii naţionali, și că se poate înţelege cu ei 
despre necesităţile ţărei. | - 

Se arată anume legile pentru cari sunt chemaţi a lucra.— 
Se arată raporturile de amicie şi de interes ale ţării cu cele- 
Valte state, să le mulţumească pentru lucrările lor trecute, şi 
de folosul ce aceste lucrări aii adus țărei precum asemeni și 
de devotamentul și abnegaţiunea, ce aii pus pentru îndepli- 
nirea, sacre! lor datorii către ţara, care le cere protecţiunea, lor; 

Mandatarii naţiunei imediat -dupe alegerea. biuroului sunt. 
datori a se ocupa să facă un răspuns la acest discurs, numit 
răspuns la discursul Tronului; numindu-se 'apoi o comisiun6 
dintre ei aduce acest răspuns Șelului Statului. s 

Acest răspuns trebue să, se ţie strict a răspunde la toate
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cestiunile din discurs, și dacă e vr”o cestiune care interesează 

țara şi neluată în băgare de seamă de discursul 'Tronului, - 

datoria mandatarilor ţărei este să se ocupe în discur- 

sul lor de această cestiune atrăgând atenția, Coroanei a- 

supra €i. . 

Acest răspuns al Camerilor, mai coprinde esenţialminte în 

el, păsurile 'Țărci aduse la cunoștința esercitatorului Suve- 

ranității naţionale; căci în acest mod $elul Statului se pune 

în contact cu națiunea și numai în anumite cazuri. Restul 

priveşte pe guvernul săi. El se pune direct și fără. 

nici o formalitate în relaţiuni cu națiunea; afară de mică 

formalităţi regulamentare s. ex. ca dilele de audienţă şi altele; 

şi imparte chiar cu individualitatea care face parte din co- 

lectivitatea ce guvernul administrează. 
Când Camerile termină lucrările pentru cari aii fost con- 

vocate, atuncă ele se inchid, și la închidere nu se rosteşte nici 

un fel de discurs: se citeşte numat de unul din miniștri de- 

cxetul Şelului Statului de închiderea lor. ” 

Disolvarea. Camerilor este atunci când ele mat "nainte d'ași 

împlini termenul de patru ani pentru cari membrii Camerilor 

ai fost aleşi, li se revoacă mandatele ce li se dedese, de re- 

presentanţi naţionali: La disolvare asemeni nu se face nici 

un discurs. O-dată însă cu disolvarea și chiar prin actul di- 

solvăril, care nu este de cât un decret al șelului Statului, se 

fixează, şi epoca convocănii colegiurilor electorale, spre a pro- 

ced: la noui alegeri, fiind-că disolvarea prin ea însăși pro- 

voacă legalminte un noii apel la țară. 
Disolvarea, se poate face o-dată, ori a ambelor Corpuri legiui- 

toare, acolo unde sunt două Camere, or numai a uneia 

din ele. 
“Disolvările în regulă generală sunt provocate de ncinţele- 

geri intre guvern și Corpurile legiuitoare. . - 

Intmacest sens guvernul disolvă Corpul legiuitor cu care 

„nu face bun menagiii, făcând un noii apel la ţară, în speranţă 

da. obține de la naţiune niște mandatară cu cari să se poată 

armonisa, în viaţa, lor politică. 
Guvernul insă, de va fi inspirat de sentimente mai blânde, 

în loc d'a agita ţara prin noul alegeri, mai bine "și-ar da el 

dimisia din Sfătuitorii Cronului, luând Șeful Statului nouă slă- 

tuitori din majoritatea Corpului legiuitor în care guveruul e 

răti 'vădut. Urmind acest sistem Şeful Statului, el urmează 

atuncă “principielor adevărate ale sistemului representativ ; con- 

trariii urmând, atunci avem sistemul represiv, 

Miniştrii cari compun un guvein, fiind direct niște sfătui-



— 120 — 

tori ai Şetului Statului, sunt prin urmare în aceeași vreme 
nişte persoane de absolută incredere lui, și ca atare EI poate 
alege pe acești slătuitori şi de aiurea, de cât din majorităţile 
adunărilor. 

Liber este a face aceasta, dar atunci este un guvern per- 
sonal al Şelului Statului, eşit dintr'o presiune esercitată asupra 
naţiunei, un guvern represiv iar nu representativ, care să re- 
presinte în adevăr națiunea. | 

Acolo unde sunt două Camere, ambele trebuese să func- 
ţioneze impreună, nu poate ca una să fie închisă și alta 
deschisă, fiind că ambele represintă pe naţiune, în formă ele 
sunt două Camere, în principii insă cele impreună nu for- 
mează, de cât una singură şi de aceea ele trebuesc ambele să 
funcţioneze împreună. 

Asemeni Corpurile legiuitoare nu pot să funcţioneze, dacă 
guvernul sai cel puţin un singur membru din guvern nu ia 
parte la lucrările lor. | 

Motivul acestei măsuri este ușor de înţeles. 
„Națiunea sati representaţia naţională în materie de legife- 
rare, concede Șefului Statului dreptul a sta, alături cu ea şi a, lua 
împreună cu ea parte la formarea, legilor, lăcându'l ast-lel un 
al doilea factor la confecţionarea legilor. 
.. Şeful Statului dar, ca un factor al formării logilor, şi încă 
factor principal, căci în regulă generală de la el vin legile 
prin guvernul săi la Cameră; el este dator prin urmare să 
urmărească realisarea acestor legi, urmiirire ce o face prin 
mandatarii să, miniştrii. . 
„De aceea guvernul dar e imperios cerut să ia parte la, des- 
baterile  Camerilor, să dea esplicările lor Camerilor şi punend 
toate silinţele lor pentru triumful legilor aduse în desbaterea 
naţiunei. 

Corp electoral. — Prin corp electoral înţelegem stringerea la 
un loc a. tutor persoanelor capabile a însuși calitatea, de ce- 
tăţean şi a eserciţiului acestei calităţi. 

__ Corpul electoral coprinde pe toţi alegătorii. Acest, corp este : 
divisat în mai multe părţi, numindu-se fie-care din aceste 
părţi, colegiuri electorale. 
„Corpul electoral residă în naţiune, prin -urmare în toată 
țara, şi este deci împărţit în atâtea părţi în câte judeţe este 
împărţit tot teritoriul ţărei. Corpul electoral dar se află în 
fie-care judeţ din ţară, împărţit în mai multe colegiuri. A- 
ceastă dividiune a corpului electoral este prevădut atât în 
constituția noastră de la 1866 cât și in modificarea sa de 
a 1884. | a ia



— 121 — 

- Dividiunea, corpului electoral în colegiuri, este o chestiune 
cu totul abandonată educaţiunei politice a unui popor. 

A lărgi colegiurile electorale, a le restringe sati a adopta 
colegiul unic, e o cestiune pe care nu știința dreptului Con- 
stituţional o poate deslega. Cestiunile acestea depind de pri- 
ceperea electorală a alegătorilor și de. aplicarea acestei legi 
de cei chiemaţi a veghia la esercitarea ei. 
„Legea electorală face parte integrantă din Constituţie chiar, 

care este puterea pe care residă Statul. 
De aceea tot-d'a-una când vorbim de legea, electorală, vor- 

bim de însăși Constituţia, şi prin urmare este necesar ca 
această lege să fie făcută cât se poate mai mult după na- 
tura și putinţa da, fi pricepută saii înțeleasă de națiunea ce 
e chiemată a o aplica. 

Cea nai bună lege, dice înțeleptul Solon, este aceea care 
se poate suporta mai bine. 'Leoreticamente pot o lege să 
fie cea, mai bună, dar pusă în practică poate da dovedi con- 
trarii. De aceea. dar este bine a se consulta toate circumstan- 
ţele, să aibă grije legiuitorii să facă o lege, să fie, cum dice 
Solon, ușor de suportat. 

__ Legea electorală dar, fie că ar împărţi corpul electoral în 
unul, două, trei ori mai multe colegiuri, sait că ar chiema, 
gloatele la vot este indiferent. Fiind că dividiunea corpului 
electoral depinde de educaţia unei naţiuni și ea este liberă a 
esereita corpul electorai așa după cum va crede că-i va pu- 
tea fi de folos. , 

Principalul aci este ca legea electorală să aibă pentru a ci 
esercitare o procedură ast-fel ca națiunea s'o poată suporta 
cu ușurință, ne-intompinând în această esercitare nică o injus- 
tiţie, nici o vexaţiune, și pentru acest scop ea trebuie să aibă 
o sancţiune. 

Ce folosește unei naţiuni dându-i mereii la drepturi, dacă 
nu se proclamă în aceeași vreme și garantarea drepturilor 
date ? 

Ce este mai sfint și mai util de cât tribuna, dar dacă se 
năbușesc vocile independente făcând ast-fel să amuţească tri- 
bunele, ce a câștigat națiunea din proclamarea atâtor drep- 
tură 9... Cu acest chip ușile parlamentului nu se poate des- 
chide de cât candidaţilor oficiali. Acest răi numai legea elec- 
torală ?] poate mări saii desfiinţa cu desăvârșire, , 

A lucra alt-fel în materie electorală, este a face numai un 
simulacuu de drepturi ascundând în sînul lor meschinul ȘI 
hidosul, ajungând a face pe naţiune a iubi şi bine-cuventa 
mâna, care o tiranisează. O lege electorală ne suportată de
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public, este a fi utilă numai acelora cari nu sunt capabili 

nici d'a înţelege, nici da uza de ea cu pricepere și indepen: 

denţă. Spre a ajunge la această pricepere şi adevărata, indepen- 

denţă a. întrebuinţări legei electorale, două lucruri cred că 

trebuesc observate. Ori a da o treptată și lentă, libertate elec- 

torală, ori a nu fi admiși la esercitarea,. acestui drept de cât 

aceia. cari ştiii seri și citi. Și ca, sancţiune a acestel măsuri, 

în ce priveşte pe noi Românii, nu este răi a, se aduce o res- 

tricţiune la capacitatea civică Română. Adică nimeni să nu 

poată face parte din corpul electoral, dacă nu ştie scri şi citi. 

Votarea pentru. cine nu știe scri şi citi este o alterae a 

conştiinţei și verității, o falșificare a drepturilor omului pe cară 

Constituţiile voesce a, le realisa. 
Cens.— Aceasta se numește venitul ce fie-care alegător tre- 

buie să aibă spre a putea face parte dintrun colegiii oare- 

care, fie pentru Cameră sati Senat. Censul se dovedește prin 

chitanţele perceptorului de plata foncierii la care este supus 

imobilul fie-cărei persoane. | 
Senat.—Cuventul. Senat este împrumutat de la substantivul 

«Senectus» care insemnează  «Vătrinețe» fiind că-la Romani 

membrii Senatului pe lângă, condiţia că nu putea fi Senatori 

de cât Patriciani, cum am dice în dilele noastre nobili, dar 

le mai trebuia, și condiţia bătrineţii. Să fie bătrini, adică a- 
junși la o etate înaintată a, vieţei lor. 

Prin bătrineţe senatorială nu înţelegem gârbovirea anilor, 

ci etatea, înaintată însoţită de matura cugetare şi a unei lungi 

esperienţe de lucrurilor publice. , 
De la Romani a rămas până adi ca. un obiceiii la toate 

opoarele Europei cari aii două Camere, ca Senatul, una din 

amere să fie compusă din persoane distinse d'o etate -mai 

mare de cât Camera deputaților. A, 

Ast-fel şi la noi a rămas că membrii Senatului trebuesc să 

aibă, dice legea, 40 de ani, pe când în Cameră nu pune nici 

o' condiţie de etate; ast-lel că se pot alege deputaţi și: mai 
tineri de cât 40 ani; — şi chiar și mai bătrini de 40 ani, 
fiind-că la etatea Camerii nu pune nici o distincţiune: 

Senatul în fine la, noi este o a doua Cameră, d'o origină 
foarte nouă, înfiinţat numai prin Constituţia, de la 1866 şi cu 
puteri saii scop d'a face legi saii a legifera. ca şi Camera, — for- 
mând ast-fel un al doilea factor la formarea legilor, — și în 
unire cu Camera, ambele represintă pe naţiune. 

Toate legile votate de Cameră, trebue să treacă și prin 
Senat; şi toate legile cară ai apucat să fie ficute mai ântâiii 
prin Senat, irebuesc neapărat să treacă a fi votate şi de Cameră.
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Ori-ce act trebue neapărat să treacă prin ambele adunări, 
căci alt-fel actul nu are fiinţă, fiind-că ambele aceste adu- 
nări ..represintă pe naţiune, ci nu numai una din ele. 

Senatul se alege pentru opt ani, cu dreptul d'a se reînoi 
pe jumătate la, fie-care patru ani. Reinoivea se face prin tra- 
gere la sorţi a jumătatea membrilor Senatului și câte unul 
din fie-care judeţ. Locurile celor eșiţi la sorţi se declar va-: 
cante, se fixează convocarea colegiurilor electorale și se pro- 
cedează la noi alegeri pentru complectarea Senatului. | 

Când Senatul se disolvă, atunci se alege Senatul intreg.— 
Membrii Senatului trebuesc să fie Români născuţi saii împă-. 
mânteniţi. : 

Corpul electoral pentru Senat se. împarte și el în colegiuri 
ca şi la Cameră, cu deosebirea censului, care este puţin mai 
urcat pentru Senat. —. Și alară de urcarea censului, Senatul 
are un colegii ce lipsește Camerei, acesta, este colegiul uni-. 
versitar sai al inteligenţei. 

Pe lângă colegiul inteligenţei, legea întinde privilegiul mal. - 
departe, admițând și membrii de drept ai Senatului, ci nu aleși, 
nisce anume determinate persoane și cari sunt: - 

1) Moştenitorul Tronului la etatea de 18 ani, și nu poate 
avea vot deliberativ de cât la etatea de 25 ani. 

2) Mitropoliţii și Episcopii în activitate. | 
Românii avut'aii această a doua Cameră? Aduce ea vr'un 

felos? | | 
De vom cerceta trecutul nostru parlamentar, vom afla că, 

Românii tot-Wa-una aii avut o Cameră unică până la 1866, 
când instituţia Senatului a luat esistență ; de unde resultă că 
nică-odată nu s'a simţit necesitate d'o a doua Cameră. 

- Lucru care ai făcut pe- deputaţii. constituantei. de la 1866. 
să se dividă în apărători al Senatului și adversari ai acestei 
instituțiuni; de și cu toţii recunoșteaii că Senatul a esistat 
la străbunii Romani. , ” 

Susţinătorii Senatului priviaă această instituţie din două 
- puncte de vedere ca util, pentru un Stat cu un guverm re- 
presentativ. Aceste două puncte de vedere era unul filosofic,.. 
şi altul istoric. , , E 

Din punctul de vedere filosofic, susţinătorii Senatului dic: 
O cameră unică și fără control, nerecunoscând pe nimeni 

alătură cu ea a, pune desbaterile că şi în deliberarea alter in-. 
stanţe parlamentare, lesne poate cădea în absolutism şi deveni 
prin urmare tiranică, , R 

Secunda Cameră ar fi o instanţă de apel în ordinea poli-. 
lică, Această, secundă, Cameră, prin esperienţa sa şi în inte-



xesul ordinei și al conservaţiunei, va opune tot-d'a-una unui 
“patriotism prea înfocat al Camerei, antidotul calmantei se- 
natoriale. - 

Toate politicile, die susținătorii Senatului, va promite liber- 
tatea și progresul; dar numai politica conservatrice le va da. 

Cu alte vorbe Senatul este un corp politie conservator, cu 
„menire ca numai el să se priceapă la. desvoltarea libertăţilor 
cetăţenilor, acordată de natura tutulor. 

Eroare grosieră : Poporul Român, democratic prin firea lui 
-și compunerea Senatului fiind lăsată ca și a Camerii princi- 
piului electivităţii; cu greii de tot s'ar strecura, în Senat ele- 
mentul conservator chiar War esista. , 

Cuvântul de conservator la not Românii în faţa politicei, 
-este un cuvănt atât de himeric că nu merită atenţiune, susțină- 
toril secundei adunări mai zic că o singură Cameră va fi 
tot-'a-una mai mult sai mai puţin îmbuibată de spiritul 
strimt şi egoist al localităţilor. | 
„Ar putea însă să garanteze susţinătorii secundei Camere, 

“că nu va fi și ea imbibată de strimtul şi egoistul spirit al 
localităţilor pe care ?] găsește într'o singură Cameră ? 

Și de unde se vor recruta acești senatori purificaţi de strim- 
tul și egoistul spirit al localităţilor, dacă nu tot din acele lo- 
calități din cari se recrutează și deputaţii 21... 

Cine poate garanta că în secunda Cameră se vor găsi ve- 
deri mai largi ca, în Camera unică ? Şi mar fi alt mijloc afară 
-de Senat a nu lăsa Camera unică 'să conceite toate forţele 
în ea, cădend prin aceasta în .absolutismul de care se tem 
-Vicameriștii că va îmbrăcişa Camera unică 2... , 

Dacă Șelul Statului, în mâna căruia stă convocarea, și di- 
-solvarea Camerilor; dacă în mâna lui stă conlucrarvea cu Ca- 
mera la formerea legilor; dacă în mâna, lui stă să primeaşcă 
:saii să reluse sancţiunea. unel legi; dacă el care trebuia să 
“vegheze necontenit la mersul regulat al Statului s&ii, la 
progresul moral și material al populului săi, de ce oare den- 
:Sul, în vederea, acestei mari răspunderi morale ce o are, nu 
-ar avea și pulerea a disolva Camera unică, atunci când ca 
:ar deveni despotă ori tirană contra intereselor națiunei din 
-care ca, e compusă ? . , 

„Această, putere ce o dăm Șefului Statului contra unei Ca- 
mere abusive, o întemeiem pe o observarea publicistului Le- 
“vinaton. . 

Acolo, dice Levington, unde corpul legiuitor ar fi concen- 
trat intro singură Cameră, ea va sfirși tot-d'a-una prin a ab- 
;soarbe întreaga putere, Și tot dânsul mal adaogă că, mai
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multe corpuri legiuitoare ale americci fusese deja coprinse de. 
această sete pericoloasă de putere, că împărțirea în două Ca- 
mere separate nu era încă un cspedient destul de eficace; că 
aceste două Camere deosebite nu se vor putea opri d'a în- 
călea asupra puterii esecutive, de aceea trebuește confiat pu-. 
terii esecutive și judiciare un friii asupra puterii legiuitoare.. 

Şeful Statului dară, pe lângă alte prerogative, ce naţia “1-a: 
confiat prin lege, "1 poate da lui singur puterea a disolva Ca- 
mera, unică, când ea ar deveni primejdioasă; fără insă să. 
se mal amestece puterea judecătorească, fiind suficientă nu-. 
mai puterea șefului Statului. 

Aşa dar, o cameră unică, compusă în mod larg din toate- 
clasele societăței, din proprietari mari și mici, din savanţiy,. 
societăţii, va, avea, vederi, cugele şi aspirațiuni tot atât de mari. 
și largi, ca și dorinţele sistemei bicameriste. 

Din punctul de vedere îstorie, sistema, bicameristă, cobo-—- 
rându-se din antica Roma, găsesce principiul lui Mircea, cel. 
mare, şi chiar după el fragmente istorice, din cari voesce a. 
conchide că Senatul, nu este străin Românilor de adi, fără. 
insă să dovedească, chiar de sar lua de verisimile, acele frag- 
mente, cât a'durat la Români, această sistemă bicameristă !. 

* Dar afară de aceasta indiferent de durata acestei institu-. 
ţiuni senatoriale, cercetând Iragmentele historice, cari se aduc: 
ca probe, ele dovedesc următoarele : Că chiar de ar fi esis-. 
tat. senatul la români, el avea cu totul altă atribuţie, de cât. 
de legiuitor, -și dacă purta, numele de senatori, era din causă.. 
că nu puteai pătrunde în acest corp, de cât boeri bătrini;. 
de aceea şi hrisoavele %i numesc cu cuvântul de «lătrini». 

Așa Fotino, t. 3, pag. 264, dice: 
Din vechime (1633), eraii 12 dregătorii însemnate, cari să . 

citează prin firmane și hrisoave. De atunci s'a făcut datina, ca să . 
imbrace poarta pe 12 boeri cu caftane Ia fie-care domnie nouă. 

Şi fiind-că boerii lui Matei Basarab, eraii căpitani de oștire, . 
din cari cel Wântâiii era căpitan de dorobanţi, de aceea pe cei 
WVântâiii boieri al domniei, Poarta, "1 numeşte boieri de de robanţi:). 

Continuând mai departe, în cercetările istorice, apărătorii . 
senatului dic: , a 

In oraşe găsim asemeni în felul Curii-Romane, un senat 
compus de un judice şi 12 pirgari, avănd atribuţii munici- - 

pale și judiciare. , RR _, 
Aceşti pirgari, sunt arătaţi câte odată și cu titlul de bătrini. 
Fotino pomeneşte dară de esistenţa a 12 mari dregătorii, . 

%) istoria Dacir, t. II, pag. 39,



— 126 — 

fără să ne arate nici numele ce purtaii acele 12 dregătorii, 
„nici obiectul ocupaţiunei lor. 
„„Dregătoriile lui Fotino, nu stabilesc câtuși de puţin că vre- 
una din ele a purtat numele de senat. 
.. Şi apoi, chiar dar fi purtat acest nume, el trebuia să aibă 
măcar o parte din atribuţiile senatului de ad!, ca să se poată 
dice că senatul este tradiţional la români. 

.„ De şi însă se produc de pastisanii senatului pasage: histo- 
vice, că in oraşe se găseaii organisat ca în felul Curii-Ro- 
mane numit Senat, tot ei însă, mărturisesc că acest senat, 
-avea utribuţii municipale, judiciare; nu găsim însă că în 
„acest amestec de atribuţiuni să fi avut și puterea dea le- 
„gilera. 

: Și istoria dară este de acord a dovedi că, alături cu adu- 
narea naţională nu mai esistă incă o altă adunare, cu care 
:să împartă puterea sa, legiuitoare. a 

O cameră unică, este prin urmare tot atât de satisfăcătoare 
intereselor publice, ca, şi când ar fi două. 

Dacă, am şti origina Senatului la popoarele care-l ai, am 
“vedea, şi mai mult că Românii n'a nevoe. de Senat. 

„ Consultată dară istoria, se dice că origina Senatului este 
feudalismul, și această feudalitate a domnit acolo, unde pu- 
terea era, lăsată numai în mâna unej clase de oameni. 
„. Sub feudalitate puterea, legilor, puterea Suveranilor era nu- 
mai cu numele, căci toată puterea se afla în mâna clasei no- 
Pililor prin usurpare ; poporul nu însemna nimic. | 
„Cu progresul “ideilor abusul acesta este dat pe faţă, şi 
Suveranit ai recurs la popor pentru a se răsbuna, pe clasa : 
“usurpătoarea, puterei. Poporul cu monarhul fac cauză comună 
“contra, feudalităței, și o nimiceşte. . 
„Regii și populii câștigă din pierdania feudalităţii. Drepturile 
cele mari ale feudalităţii scad, trecend la Regi și populi aju- 
taţi de regi, a dat naștere comunelor, de unde a:eșit a, treia 
clasă, «Burgesia».—Și ast-fel găsim în Englitera că, din cauza 
luptei pentru libertate s'a născut două camere: camera lor- 
dilor şi camera comunelor; împărțind puterea, între ele. 

Când din contră Regii abusaii, atunci nobilii. da mâna cu 
“poporul contra acestora. = 

upta, aceasta o găsește istoria mai cu seamă în. Englitera, 
„_ Acelaşi lucru se petreceaii mai în toate statele, găsind pe 
Regi: uniţi când cu ! nobili contra comunelor, când cu comu: 
nele sai a ţreia clasă contra, nobililor, pentru a învinge când 
pe unii, când pe alţii, spre realisarea aspiraţiunilor ok, acor- 
dând aliaţilor câte un drept saii- pricilegiă ce -urmăreaii.
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Dintwaceastă luptă. născu sistemul constituţional, adică trek 
puteri cu dreptul a funcţiona unele lângă altele fără ca nu 
una din ele să abuseze. aa - 

Aceste trei puteri sunt: | 
„Senatul, adunarea representativă și Regele. | | 
„ȘI Regele cu Senatul şi vice-versa, mai pretutindinea, spune 
istoria, ai dat mâna a lupta contra poporului, unde nu pu- tea Senatul ridica. vocea contra Regelui, . e 
“Așa, în Franţa când. Napoleon s'a proclamat primul consul, 

el a format un Senat compus din republicani. ȘI. apol când 
a voit să se facă Impărat călcând libertăţile poporului și să dărime instituţiile ţăre, unul singur din tot Senatul a pro- 
testat ; Senatorul Carnot. 

Cazul acesta al Senatului France, dovedește în destul e: 
această instituţiune este și ne-utilă.și impopulară. 
» Fondamentul sistemului Constituţional * este compromisul, 
adică împărţirea puterei. | , | 

Această împărţire a puterei între adunarea electivă și Şe- 
lul Statului, este cu prisosință îndestulătoare, fără să mar fie 
nevoe a mai împărţi și cu o a treia ramură numită tot pu- 
tere legiuitoare; — și care în realitate nu este de cât tot una 
şi aceeași putere legiuitoare, fiind-că emană tot de la națiune. 
Şi ceva mai mult, tot din aceleași strate ale națiunei, , căci” 
noi nu avem clase privilegiate a se lupta cu cei ne-privile- 
giaţi ; singurul privilegii al Românilor este, că țara toată e 
emocrată,. | | 
Fiind-că insă vorbim de principii constituţionale, — de drep- 

turi și datorii,—de împărţirea putere! și cumpinirea et în fo- 
losul intereselor generale, să ascultăm autorisata, voce a unul 
mare om de Stat Engles, popul prin excelență constituţional; 
de la care culegând mari învățăminte constituţionale, se poate 
decide. fără esitare că, — Senatul nu e necesar Românilor, 
Această autorisată voce este a ilustrului Glastone, distins li- 
berar și mare patriot care se exprimă, ast-fel : 

«Convineţiunea 1) și esperiența ce din ce în ce capăt mai 
mult cu trecerea anilor, iace ca să doresc pentru lumea ci- 
vilisată un progres pacific. 

«În nică întrun cas această dorință nu „Poate fi, socotesc 
mai naturală și mai potrivită, de cât în privința principate- 
lor Dunărene ale cărora relaţiuni cu poarta Otomană, stabi- 
lite prin dreptul public al Europei, nu pot, cred şi sunt bine 

  

1) Scrisoarea, lordului Glastorie către loan Ghica. Desbaterile Constitu- 
țiunci de la 1866, pe când se discuta introducerea senatului la. nol,
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încredințat, să aducă nici un pericol, nici să puie vr”o impie- 
decare în dobândirea prosperității materiale sati desvoltarea 
libertăţii politice în toate punctele unui practic guvernământ 
de sine, nici să se scape din biigare de seamă, că pe cât. 
rovinciile (Românii) nu ati astădi bine-facerea unei garanții 

[uropene, pe atâta şi puterile cară aii acordat această ga- 
vanţie, prin chiar actul făcut, a contractat înşile obligaţiuni 
atât între densele cât şi către Sultanul ca Suveran. 

Bunele legi comerciale, relaţiuni bine înţelese și o consc- 
întă armonie între clasă şi clasă. o administraţie economici 
a guvernului, o aplicare liberă a resurselor la lucrări folosi- 
toare și reproductive, și cu deosebire îmbunităţirea comunica- 
țiilor, acestea sunt bunurile unui voitor de bine. 

Nu dar Senatul poate aduce fericirea unei naţiuni, ci sta- 
turile acestui mare politie European. 

Alături cu D-nul Glastone vine şi D-nul Edgard Quinet, un 
aprig apărător al Românilor, şi care .pledează, pentru o Ca- 
meră unică la noi. 

«Numele cele mari, dice Edgard Quinet, ar trebui căutate 
în bordee. Şi cum să lași la o parte acele mari nume isto= 
rice !?... 

Ca ce va representa atunci Camera voastră, ereditară 21... 
„Mergeţi la, coarnele plugului să căutaţi lordii voştri»... 

Continuând mai departe Edgard Quinet, el se ronunţă: 
pe faţă pentru o singură Cameră, basată cu totul pe păi 
mânt. | , , 

O Cameră dar unică coprindend în ea toate elementele 
țărci, ne făcându-se nedreptate nici uneia din clasele societă- 
ței,” imbrăcișând egalminte. pe clasele avute, pe clasele in- 
teligente, pe comersanţi şi ţărani. Cu chipul acesta se împacă. 
întreaga, societate și dobândim armonia socială ce ne-o reco- 
mandă ilustrul D-l Glastone şi valorosul Edgard Quinet. 

Cu toată ilustra opinie a doul mari maestri politici cart 
pledează pentru o Cameră unică la noi, Senatul sa înființat, 
și el funcţionează regulat alături cu Camera 
„Urmărind desbaterile Camerei de la 1866, găsim că înfiin- 
țarea Senatului la noi nu se datorește de cât distinsul patriot. 
Alexandru Golescu, deputat în disa Cameră. : 

Valorosul deputut A. Golescu, vădând desbinarea.  Camerek 
între uni-cameriști şi Dbi-cameriştă. 

Vădend situația ţărei, căci fie-care pas politic al ci era ur- 
mărit cu atenţie de Europa. . 
„Și că nu din această diviqiune a Camerei intro cestiune de formă, internă a țărei, să fie consideratii de Europa de a
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cărei garanţie incă nu se emanicipase de tot, decide a renunța 
la, credinţa sa închinată unci Camere unice representative, şi 
primeşte Senatul. După stăruința, acestui mare patriot se for- 
mează și în România o adoua Cameră, un Senat fără privi- 
legii, un Senat basat pe Democraţie ci nu pe Caste. 

Al. Golescu primind Senatul inteligent ci nu priveligiat ca 
să ajungă aci, face apel la toate purtidele țărei dicându-le: 

«Las Domnilor deputați istoria, ţărei și viii la acești din 
urmă ani, ME 
“«'Loate faptele cele irumoase cari s'aii produs în ţară și ai 

făcut ca poporul nostru să treacă, intre pepoarele civilisate 
Furopene, s'a făcut de această Cameră compusă din boeri 
mari și bocri mici. Această Cameră din boeri mari și mici 
aii desființat privilegiile, a făcut unirea, a votat principele 
străin. Cred dar că ne putem mândri de această Cameră 
cu boieri mari și mici și să mergem înainte cu dânsa, căci 
ea nu numai că nu fost o eausă de turburănă, dar încă toate 
aceste fapte mari le-ai făcut in linişte; pe când alte popoare 
aii vărsat sânge pentru al dobândi. | 

«Bocrii noștri cei vechi diceaii că trebuia să facem lucrurile 
"după vorbe, 

«Noi am avut o singură Cameră, în adevăr erati partide, 
erai divisiuni în cestiuni mică, dar când venea cestiunile 
mari, toți își dădeaii mâna și lucra impreună. Ei nu am 
vălut tabloii mai măreț de cât Adunarea ad-hoc. 

«Acolo am vălut Domni cari aii domnit în această ţară 
stând alături cu țăranii și astădi-se cere un Senat ca Loieriă 
să nu fie la un loc cu poporul. Ast-lel ne-am înfățișat noi ina- 
intea Europei și am câștigat simpatia sa. 

«La 1 Maiit am făcut unirea cu Domn străin, aceasta 
însă nu este destul, trebuia ca acel fapt implinit la noi, să 
device un fapt împlinit și în Europa. 

" «Dacă, am avea două sute de mii bayonete, am dice: Așa 
zoim, aşa facem. Dar neavându-le trebue să căutăm și la voia: 
și: la, ideile Europei. 

«Occidentul ne dice: Nu ințeleg ordine.şi statornicie cu o 
Cameră, căci o Cameră va să dicăi revoluţie, desordine, și 
fiind-că Europa esercită adi o presiune morală asupra noastră, 
că, voii vota pentru Senal 

" «Unii cerem o Cameră şi alţii două, de nu. vom ceda unil 
altora, atunci trebue a ne lua la luptă, și acuma nu este 
timpul a ne lupta unii contra altora, ci a ne da mâna și a 
îi strinși uniţi. | , 

«In diua în care vorbim, nu știm dacă votul uniret și al 
ă 9
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rinţului străin sunt fapte “împlinite, prin urmare st ne gră- 
bin făcendu-ne demni a le dobindi. a 

Acum, daţi-mi voe Domnilor deputaţi, să fac un apel la 
dreapta 1), făcând şi.ea oare-care concesiuni, precum și noi 
facem cea mai mare jertlă 2). Votaţi şi D-v. Domnilor, eo 
lege electorală mai largă, în numele binelui public 3)». 

Discursul valorosului deputat A. Golescu electrisă pe toată 
lumea, din Camera d'atunci, și partida dreaptă, cum îi se dice. 
p'atunci, adi conservatori, cedează democraţilor făcând o largă 
lege electorală, şi democraţia cedează dreptul a se înfiinţa a 
doua Cameră; și ast-fel avem Senat. e 

Puterea judecătorească 

Puterea judecătorească este un al doilea element al Suve- 
ranității unul Stat. o a 
„Această putere işi propune a esamina contestaţiile cară se 

nasc, şi a, aplica dreptul între părţile impricinate. . 
Puterea, judecătorească se ocupă de faptele determinate cari 

aduc cu cle 'contestaţiuni între particulari, punendu-le capăt 
prin aplicarea legei. Mă 

In “urma acestora se intreabă publiciştii, dacă puterea jude- 
cătorească, este un element separat al Suveranităţii, sai : face 
parte din puterea esecutiră. : a e : 
"Unii cred că puterea judecătorească este o instituțiune deo- 

„ sebită, prin urmare. un - element deosebit al suveranităţii, și 
trebue să aibă o esistenţă cu totul deosebită de a puterii esa- 
eu tive. RE i 

Alţii din contra tăgăduese puterii judecătoreşti, această pu- 
"tere deosebită. 

Partisanii acestei opiniuni dic că, această putere esta ca o 
menţiune a, puterii esecutive, un ce accesoriii ei. 

Credem a se inșela “această opinie. Și această eroare cere- 
dem a veni din circumstanţă că : puterea: judecătorească cure 
se ocupă cu aplicarea legii, aceaşi acţiune face şi puterea ese- 
cutivă, adică aplică legea prin fâptul esecuţiunii; mai cu seamă 
că acţiunea puterii esecutive, în esenţa sa, este aplicarea legilor 

  

1) Pe când vorbea A, Golescu, partidele politice erai devisate în libe- 
rall şi conservatori. .Primil şedeaii în Cameră" în stânga şi secundii în 
dreapta. ! SN aa i 

2) Cuvântul jertfă este abdicarea, liberalilor la. vechile lor credinţe, con- 
tra Senatului. . Ni , E . , | 

_3) Discursul acesta a fost necontenit acoperit de aplause, atât de 'stânga 
cât mal cu seamă ae dreapta Camerei. a e
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Aceasta insă este numai aparentă, căci nu trebue să uităm | 
că, puterea judecătorească e o putere independentă în Stat, 
fiind-că ea pronunţă justiţia. de la sine. a 
Justiţia nu .depinde de nici o făpturi omenească, prin ur- 

mare ca nu poate isvori din.puterea ' esecutivă. 
Cel-ce susţin isvorirea, puterii judecătoreşti din cea esecu- 

tivă, sunt preocupați de ideia că capul unui Stat “este sor- 
gintea suveranităţii şi că -de la, densul isvorăşte. ori-ce jus- . 
tiţie; ceea ce a făcut pe unul din regii Franciei să qică «Sta- 
tul sunt ei». . E e 

Suveranitatea residă, în naţiune, şi ea, este delevată Șefului - 
Statului, pentru a esecuta legile. Și tot naţiune deleagă o 
altă misiune, unci alte puteri a Statului, care este putereu 
judecătorească fiind cu totul independintă de ori-ce altă 

- putere. | Si 
Independenţa acestei puteri în ordinea politică este o us- 

presiune figurată prin care se iuţelege că, aceia cărora le este 
dată această putere, aii dreptul a usa cu libertate dup na- 
tura și destinuția sa și conform regulilor mandatului săi. — 
Independenţa unei puteri dar, nu este nesocotinţa legilor. -. 

Acţiunea puterii judecătorești are dou mari și diferite apli- 
aţiuni, cari daii naștere la două competinţe; adică: Justiția 
Crilă şi Criminală. | | E 

Cu puterea judecătorească să-și poată esereita înaltu sa mi- 
siune cu o adevărată independenţă ca și natura, sa, este ca 
judecătorii, representanţii săi, să fie inamovibili. 

Aci iusă se „naște intrebarea: 
Cine să facă numirea judecătorilor, puterea executivă, ori 

alegătorii ?! E | 
De sur lăsa puterii electivităţi, cestiunea presintă o sumă 

de dificultăţi și nesiguranța chiar in alegerea lor de a putea 
reuşi în o bună alegere de judecători. 
„Rămâne prin urmare de preferat puterea. esecutivă, 
„„Sentinţele judecătorilor. trebue să coprindă : | 

. 1) Declararea dreptului de către judecători, intre părţile 
litigante. 

2) Formula, esecutorie, saii porunca ce se dă puterii esecu- 
tive spre a aduce la. indeplinire dreptatea pronunţată de ju- 

decători. 
Dreptatea pe care judecătorit o dai părţii căreia crede că are 

dreptate, are dout grade saii două trepte prin care trebue să 
treacă cu dreptatea să poată ajunge a şi da foloasele „sale. 

Aşa avem prima instanță numită Tribunal, și secunda in- 
stanţă şi superioară Tribunalului, numită Curtea de Apel. Și



— 132 — 

peste ambele aceste instanţe judecătoresci avem Curtea, de 

Casaţie pentru toată ţara, care esercitează un control asupra 

hotăririlor instanţelor judecătorești inferioare ei. 
Pe lingă 'Tribunale, care se uilă in fie-care Capitală de judeţ, 

Curtea de Apel şi Casaţie, mai avem şi alte instanţe judecă- 
toreşti cari se ocupă cu distribuirea justiţiei populare și curi 
sunt judecătoriile Comunale şi judecătoriile de Ocoale, numite 
odinioară judecătorii de Pace. 
„Legea, de organisare judecătorească, misiunea puterii jude: 

cătoreşti, este distribuirea, justiţiei. 

Puterea, esecutivă 

Regele. — Atribuţiile sale. — Prerogativele sale, — Miniştrii. — Atribu- 
țiile lor, — Armata. 

- Puterea eseculivă, Această putere este aceea care vine și 
pune în lucrare esecuţia legilor. 

„- Puterea, esecutivă se poate considera sub două puncte de 
veilere. | 

1) Când nu intempină nici o resistență în lucrarea, sa. 
2) Când intompină resistență. 
In primul cas este datoare a lua, măsurele necesarii, pentru 

a lace a se aplica legea in toate aminuntele ef. | 
Puterea aceasta coprinde în ea o putere de comandă, strinsă 

in marginile atribuţiilor sale. 
In secundul cas trebuie să neutraliseze resistența, făcendu-o 

să, dispară, şi pentru aceasta se cere ca ca să, aibă o lorță 

publică la disposiţia ei și această forţă publică este armata; 
intrebuiunţarea forţei publice trebuie basată pe justiţie. 

Legitimitatea, puterei esecutive este supusă la mai multe 
condiţii : 

1) Este indispensabil să aibă de obiect, esclusiv esccutarea 
unei legi. De unde urmează că n'ar fi legitimă, dacă ar avea . 
de obiect implinirea unei voințe particulare ; un interes par- 
ticular. SE 

2) Întrebuinţarea. puterii esecutive trebuie făcută in măsura 
trebuinţei, adică în proporţie cu obstacolile ivite. Alt-fel ar 
tinde a viola, principiile adevărului pe care se lundează drep- 
tul natural. 

- Acţiunea puterii publice este internă și externă. 
Este internă atunci, când se face în măsură cu obstaco-: 

lele ivite. * Ma 
Şi cea, externă constă în îndatorirea Wa menţine indepen- 

dența Statului și drepturile lui, în raport cu cele-balte State.
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Puterea, esecutivă se mai consideră din punctul de vedere 
al dreptului și al formel. . | 

Din punctul de vedere al dreptului este pretutindeni aceeași, 
imutabilă, statornică, ca și suveranitatea. | 

Din punctul de vedere al formei, ea. este variabilă. 
I'ormele puterei esceutive sunt mijloace “prin cari această . putere părăsind tărimul absiracţiunci, intră în domeniul fap- 

telor și al practicel. ” 
Aceste mijloace variez, după diversele tvebuinţe ale socie- 

tăţii, trebuințele cari se văd în cutare parte a unui Stat, şi 
în fine în deoscbitele trebuințe cari se ivesc în. diferitele 
locuri. | 

Regele. - Iiste şelul puterei esecutive, fiind în aceeași vreme 
și şeful Statului. | NE 

Regele este ales de naţiune pe viaţă și cu dreptul da 
arma la tron eredii sti în linie biirbătească din descen- 
denții săi. 
„Ca șel al Statului şi al puterei cesecutive, Regele este în 

acceaşi vreme şi șelul armatei in care se concretisează forţa 
publică care dă viaţă puterei csecutive în toată activi- 
tatea, sa. | 

Această putere esecută legile, adică le pune în lucrare. [: 
“esecută, hotăririle judecătorești în puterea. titlului esecutoriii 
care le însoţeşte, și care nu este alt-ceva de cât un ordin ul 
Regelui către mandatarii sti, ca să esecuto ordinele sale, al 
cărora șel suprem este. 

Regele poartă calificativul de ființă supremă, fiind că co- 
prinde în sine, esenţa suveranităţii poporului săi. 

EI ia, parte la formarea, legilor. Are drept a sancţiona le- 
ile, ori a relusa sanctiunea, lor. 

EI execută hotăririle judecătorilor prin delegaţii săi. 
Pe lângă aceste puteri el mai are şi o sumă de pre- 

rogative acordate de naţiune cselusiv Lui spre a le 
esercita, 

Această supremație acordată Regelui, face din cl o per- 
'soană pusă mai presus de toate drepturile, scoțându-l in aceeași 
vreme afară, din veri-ce răspundere morală și materială îna- 
intea legilor. 

Regele în ordinea morală și chiar materială este un tutore 
al naţiunei sale, veghiând necontenit la complecta sa prospe- 
ritate. 

Legea civilă supune la cauţie materială administraţia tu- 
torilor. 

Șelul Statului cu toate că esercită o tutelă asupra întregul
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naţiuni şi a averii sale, cu toate că erorile sunt peniru 0a- 
meni şi prin urmare poate lace și il, cu toate acestea el 
nu numai nu este supus la nici o cauţiune, dar încă este 
scos afară din veri-ce răspundere, răispundend alţii pen- 
true | 

Prestigiul datorit celui mai mare magistrat al ţărei, în care 
se concentrează toată puterea și voința naţiunci cere, ca man- 
datarul să, depositarul puterei sale să fie scos afară din ori- 
ce răspundere de veri-ce natură. 

Răspunderea Şelului Statului o are guvernul săă, de a- 
ceea în sistemul Constituţional se poate dice impreună cu 
Thiers: 

«Regele domneşte 
şi guvernul cârmueşte», 

Aceasta se vede clar după cum am ma! arătat, din faptul 
că Regele nu iscăleşte nici un act mai înainte da nu fi iscă- 
lit actul de ministrul respectiv, saii de întregul guvern, când 

„ar fi un act care ar solicita semnătura guvernului întreg. 
Această semnătură a, regelui pe actele ce i se presintă spre 

iscălire numai în urma semnării lor de ministru, va, să dică 
văspunderea e a voastră miniștrilor și voi prin urmare iscă- . 
liţi mat ântciii actele, căci eii regele nu am de cât o răspun- 
dere morală de modul Domnici mele, şi aceasta nu inaintea. 
naţiunei, ci numai a lui Dumnedei. 

Majestatea naţională ce cl represintă, cere a nu se cobori 
jos din înălţimea puterei unde este urcat, fiind pus la adă- 
postul tutulor valurilor populare, sait după cum a dis ftoyer- 
Collard,. «Nu trebuie ca valurile poporului să se isbească necon- 
tenit de Tron». 

„ Responsabilitatea miniștrilor derivă din două mari surse, 
și anume: | a | 

1) Din semnarea actelor de guvern, inainte d'a le semna 
Regele. 

2) Din. facerea regulamentelor publice de către miniștri. 
Puterea d'a face regulamente. de administraţie publică, re- 

sultă din puterea suveranităţii ce esercită representând pe 
Şeful Statului, unul din lastorii formărei legilor. Resultă încă 
din propri» lor putere de legiuitori cu care sunt investiţi în 
aceeași vreme, căci miniştri sunt admiși a. fi aleşi ca manda- 
tari ai naţiunei. Din toate acestea resultă că, miniștri ai un 
dublu caracter, — acela, de administratori și în acelaşi vreme. 
de legiuitor. , ” 

Vorbind de responsabilitatea funcţionarilor publici, am ară-
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tat acolo și . răspunderea miniștrilor ca oameni publici, 
cine-i poate da pe dânșii în judecată, şi care este instanța 
judecătorească care trebuie să le aplice pedeapsa ce ar 
merita, Şi o 

Atribuţiile Tegelui.— Atribuţiile Regelui ca Șet al Statului, 
din punctul de vedere Constituţional, sunt: 

_.. Să ia parte la formarea. legilor, căci chiar este unul din 
[actori săi cei mai principali, fiind-că de la cl pleacă proec- 
tele de legi ducându-se prin guvernul săi în Camerile le- 

„giuitoare. | - | | 
„Să convoace Corpurile legiuitoare, să le disolve, să le în- 
„chidă ori redeschidă după necesitate sait. la epocile fixate 
de lege. 

Să proroage aceste Corpuri. 
Am arătat ce însemncază toate acestea, când am vorbit de 

puterea, legiuitoare. 
Să aprobe budgetul Statului. 
Să numească pe luncţionarii civili din toate ramurile, 

pe cei militari şi chiar celesiastici, dând învestitura Episcopilor 
şi Mitropoliţilor. Să dea grade militare, decoraţii, a da în 
“judecată pe Miniştri, a concedia un guvern saii a'și forma mi- 
nisterul și altele. Din toate aceste atribuţii pare că se adevereşte 
„mai mult că Regele nu guvernează ci numai domnește, pare 
să” fie cava adevărat din această maximă constituțională, dânsa 
însă nu se aplică la toate situaţiile şi la toate casurile. In - 
partea morală a, administraţiei sale Il este dator să veghieze 
mai ântâiii la nefalsificarea drepturilor sale așa s. e. în ma- 
terie de alegeri, falsificându-se alegerile se poate schimba pe 
nesimţite forma de: guvern. alsificarea alegerilor prin urmare 
are consecinţe cari pot fi Lui vătsmătoare, cari pote mal multă 
vreme vătăma și pe naţiune, 
Domnul domneşte, nu insemnează indilerentismul Şeful Sta- 
tului la mersul regulat al legilor de El sancţionate, căci atunci 
Şelul Statului ar îi 6 ficţiune, ar fi a se anihila pe sine singur. 
Acest drept al săi de a păși şi lucra pentru prosperitatea, 
Statului s&ă, ese până la evidență din marea sa prerogativă 
a dreptului de veto. Ce ar însemna mai mult acest veto, scris 
intr'o Constituţie confirmată cu semnătura Șelului Statului de 
cât obligaţiunea ce-și ia Solul Statului d'a nu fi rece și indife- 
rente la dreapta padă a legilor, Domnul deci domneşte până 
acolo, unde legile: și națiunea sa nu suferă amăgire şi violare 
de drepturi.
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Prevogativele Regelui.— Cuvântul de prerogativă derivă din 
două cuvinte latine, de la proposiţia, prae, care insemnează: 
înainte, și verbul rogare, care însemnează a ruga, a întrebu. 

Se dicea aceasta lu Romani despre Centuria care în comiţii. 
era chemată, cea dântâiii să-și dea votul săi. 

Comiţii la Romani era adunarea poporului spre a alege pe 
magistrați, saii a trata despre afacerile importante ale repu- 
blicei. 

Prin analogie prerogativa este un privileziă, un avantagiii, 
atașat câtor-va funcțiuni la oare-cari dignităţi. 

In limba parlamentară prerogativa este un drept, o onoare 
asigurată, personal Șefului Statului, prin Constituţie. 

„Se poate dice asemeni și prerogativă-parlamentară, s. e- 
dreptul esclusiv ce”laii membrii parlamentului Va se bucura 
de libertatea cuvântului, fără a fi.trași la vro răspundere, 

Rațiunea și cuvântul ic filosofii, sunt cele mat Îrumoase 
prerogative ale omului. ” 

Prerogativa și privilegiul esprimă egalmente ideea d'un 
lucru, care pune alară din legea comună pe o persoană sait 
un Corp. | 

Prerogativa, insă însemnează mai mult, o distineţiune ono- 
ifică, o preferință, particulară ce se acordă, rangului; pe 
câtă vreme privilegiul implică ideia unui avantagiii real, po- 
sitiv, care trage mai tot-d'a-una, după sine un interes, 

Prerogativele sunt resultatul oare-căror concesiuni, afară din 
dreptul comun. Aşa găsim în istorie că sub Henric II, prinții 
Și princesele aveaii singuri prerogativa d'a purta haine roșii 
de mătase saii de lină. 

Tot asemenea și cu prerogativele regale coprinse in Con- 
stituţia de la 1866, ele sunt nisce concesiuni acordate esclusiv 
Șefului Statului contra dreptului comun, a le esercita el di- 
rect și prin sine fără, dreptul de delegaţie. 

Aceste prerogative sunt : ” | | 
1) Sancţiunea saii promulgarea legilor, saii relusarea sanc- 
ţiunei. | a 

„La cuvintul Lege, am arătat ce însemnează toate. acestea, 
Și numai revenim. . e 

2) El numește și revoacă pe toți funcţionarii publici și pe 
miniștrii săi, 

Dacă am privi pe miniștrii ca niște simpli administratori în 
rindul tuturor celor-'alţi funcţionari ai ţărei, nu am avea, ni- 
mica de dis: ci sar :revoca ca toţi cci-l'alţi funcţionari. 

Fiind-că însă miniştrii pe lângă calitatea, lor de administra- 
tonă, mai fac incă parte şi din ordinea politică, revocarea lor
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e cu totul altfel de cât a celorlalţi funcţionari; revocarea 
lor dai e supusă oare-căror condițiuni. 'I'rebue să mijlocească 
o causă de inaltă politică, fie internă ori cesternă. Să mijlo- 
„cească o cestiune de inaltă ordine publică. care să nu se 
poată satislace de cât prin revocarea miniștrilor. — Și ca a- 
tare causa revocării miniștrilor nu trebue căutată, de cât în 
viaţa, parlamentară, — în parlament chiar, 

ȘI această causă, nu poate fi, de cât lipsa de armonie între 
guvern și parlament. 

In această cireumstanţă guvernul ori se retrage, și Şelul 
Statului compune un cabinet din majoritatea parlamentului 
pentru a se stabili armonia, necesarie ca să poată lucra cu 
toţii impreună. — Saii guvernul persistă a rămânea la locul 
sit și atunci trebue făcut un noii apel la ţară. — Adică, disol- 
varea, corpului in luptă cu guvernul. 

Dar fiind-că însă e mult mat corect a sacrifica un guvern 
de cât a frământa și agita o ţară întreagă prin noi alegeri, 
Șelul Statului ar face mai înţelepțește a revoca guvernul com. 
punendu-și un alt cabinet din majoritatea corpului care a pro- 

“vocat crisa. 
Are dreptul de amnistie în materie politică. Cunoaştem deja 

ce insemnează amnistia și deosebirea intre amnistie și gra- 
țiere, și deci trecem inainte fiiră a mai repeta ce s'a dis. 

size dreptul de grațiere — Reducerea pedepsi. — Sai comu- 
tavca pedepsi. Acciași mână și suflet care iartă şi uită vina 
culpabililor politici, tot ea acordă iertarea criminalilor ordinari. 

Adică, scutește pe culpabili de delicte orl crime ordinare, 
„de constrângerea corporală ; fără să-i poată, insă scăpa şi de 
despăgunirile bănești la cari: vinovaţi ar fi condamnaţi către 
partea victimă. 

Reducerea, pedepsei este scăderea a o parte din anii la cari 
-0 persoană ar fi lost condamnată la constringerea corporală, 
pentru vina sa ordinară. 

__ Conmutarea, pedepsei este atunci când o persoană care este 
condamnată la munca silnică pe viaţă i se schimbă pedeapsa li 
munca șilnică pe timp mărginit, adică un număr oare-eari de ani. 

Amnistia uită și iartă, ca şi când n'a esistat culpabilitate. 
Graţierea iartă, coustringerea corporală, fără să şteargă faptul 
“condamnării; rămâind culpabil tot cu suvenirile condamnării. 

IE] face regulamentele pentru esccutarea legilor, căci el este 
“unul din factorii plămădirii legilor ; şi cine are dreptul a ace 
mai mult s, e. a face legi, cu atâta mai mult are dreptul a 
face mai puţiu, cum sunt regulamentele de aplicat legile. 

FI este Șelul armatei.
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E]: conferă, gradele militare, conteră decorația Română; și 
„dă autorisare, a, purta decoraţiile străine. 

E] are dreptul i bate monedă, a incheia convenţiuni co- 
merciale, de navigaţie comercială și altele cu cele-Palte State, 

Toate aceste convenţiuni .trebuesc mai ântâiă puse la apro- 
barea Corpurilor legiuitoare. Motivul acestei măsuri este că, 
ele trebucesc.a se face în puterea unei legi, care să hotărască, 
condiţiile -și drepturile reciproce în virtutea, cărora să se poată 
esecuta. .. : 

Il convoacă, Camerile,—le disolvă,—le închide și redeschide. 
EI convoacă și disolvă consiliile judeţene. 
EL revoacă, pe Primarii comunelor Urbane. Inchide, deschide 

şi proroagă Camerile, ia. purte la, confecţionarea. legilor. 
„+. Despre Miniștrii. — Miniştrii, în materie Constituţională, sunt 
niște mari demnitari al Statului, niște persoane de incredere 
ale Șefului Statului, şi consilieri ai să. Sunt nişte delegați 
a Șelului Statului, prin concussul cărora se pune în mişcare 
tot mecanismul Constituţional. Miniștrii sunt. nişte mandatari 
ai Regelui prin ajutorul cărora ia parte la toată activitatea, 
Statului, şi tot prin ei Regele se pune în contact cu națiunea. 

-Ifribuţiile Miniștrilor.— Miniștrii sunt datori să ia parte la 
deliberările Corpurilor legiuitoare, fără presenţa măcar a unui 
singur Ministru, Corpurilor legiuitoare nu pot lucra. Am ar&- 
tat motivul presenţei Miniştrilor în adunări, când am vorbit 

„de adunarea deputaţilor.. Miniştrii sunt datori să răspundă de 
neresponsabilitatea: acelui + ce ei represintă. Se 

Această nerespundere a aceluia ce Miniştrii represintă. este 
atât de mare, în cât chiar dar avea un ordin scris din -par- 
tea mandantelui lor da face o faptă condamnabilă, tot nu pot 
fi scutiţi de răspundere. ae 

Miniștrii nu se pot: pune la adipostul ordinelor înconsti- 
tuţionale ce ar primi. 

Supunerea pasivă este un 
disciplina militară, | | 

In armată această oarbă supunere e chiar necesarie, căci 
„acolo unde nu este disciplină unde nu este supunere, acolo: 
„nu este armată, 

esponsabilitatea este.un principii fundamzntal al unui 
guvernământ, care este fundat pe Suveranitatea, naţională și 
pe lege. 

Tot ca atribuţiuni Constitu 

principii bun numai pentru 

ţionale miniştrii sunt datori îm- 
preună cu Regele să plămădească legile cari după cum am 
arătat, aceste proecte de legi se aducda Miniştrii în Camere 
prin decret legal, spre a fi elaborate.
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Miniştrii luând parte la, desbaterile Camerilor, ai din a-- 
ceasta o dublă calitate. Mai ântâiii ei represintă în Cameră. 
pe unul din factorii legilor, şi pe lângă aceasta ei stai în 
“Cameră ca representanţi ai haţiunei, având și eX ca toţi 'cel- 
Valţi deputaţi, datoria a representa pe alegătorii săi la lucră-. 

-ile parlamentare. . e 
„Sunt constituţiuni cară din contra prohibă Miniştrilor dreptul 

-da fi aleși membrii în parlament, păstrându'și numai cali-- 
tatei lor de miniștri; și ca, atare aii numai dreptul discuţiunit 
lără votare, Și în adevăr, dacă este, după cumam mai dis-o, 
incompatibilitate între mandatul de ales ul naţiunei și o iunc-. 

"ţie salariată din budgetul Statului, Miniştrit la rindul: lor: 
sunt niște funcţionari publici, ei ca toţi cei-lalţi salariați și ei 
tot din budgetul Statului; răi dar vin în parlament, ră. iaă 
-parte la votarea legilor căci și independința lor este viciată. 
de salariul cel primesc. Şi să nu se dică că guvernul are: 
un ideal mat nare de cât salariul stii, căci natura omului 
fiind la toți oamenii aproape aceeași, cu grei sar desin-. 
teresa. | 

EI sunt datori să presinte Regelui decretele de : revoca-. 
rea saii numirea funcţionarilor, de disolvarea, închiderea, con- 

„vocarea sait prorogarea Camerilor SE 
In fine sunt datori să iscălească toate acele acte cari ne- 

cesitează iscălitura Regelui. i 
"Toate aceste acte trebuese mal ântâiii iscălite de Miniştri! 

și apoi de Rege. Aceasta va să dică că Domnul domnește, 
și guvernul cârmueşte. a 
„Miniştri mal sunt datori să formeze budoetul şi să-l pre- 
sinte Camerei spre aprobare. | 

Primul-Ministru pe lângă toate aceste atribuţiuni pe caii 
le are colectiv cu toţi cek-l'alți Miniştri, cl mai are și: atri- 
buţia, a presida consiliul de Miniștrii când nu e presidat -de 
"Rege, 

Primul-Ministru se mai numește și Șeful Cabinetului, nu- 
mindu-se ast-fel fiind-că de și ai puteri egale între cl, ca 
Miniștri, de şi răspund egal înaintea legii de faptele lor ca 
oameni publică, nimeni din ei nu poate representa pe Rege- 

„direct de cât Primul-Ministru, fiind-că el a compus Ministerul, 
după însărcinarea dată de Rege.
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Despre armată 

Istoricul. — Armata vechie. — Armata nouă. — Construirea armatei. — Sco- 
pul armatei. — Străini! în armată, 

Despre armată.—Armatei i se poate dice şi agenţi da ese- 
-cuţie fiind unul și acelaș lucru, se ocupă cu esecutarea legii, 
căci numai, prin. punerea în aplicare a legilor să poate cu- 
moaște foloasele sale. Rolul armatei in esecuţia, legilor este, 
ajutorul ce armata este chiemată să dea, agenţilor însărcinați 
direct cu esecutarea legilor, la necesitatea, ce acești agenţi ar 
simţi, do forţă mal mare ca a lor. 

In genericul cuvânt de armată, intră atât armata de uscat 
cât şi cea navală, și coprinde intr'ensa sâmburile forţei publice- 

Fără armată forța publică, n'ar fi de cât un vis, iar sigu- 
vanţa publică a persoanei, a proprietăţii şi a prosperității pu. 
blice, mar avea, nici o sancţiune, —n'ar [i de cât un ideal, 

Armata se compune din toţi cetăţenii validi a purta arma- 
sub anumite condițiuni fixate de legea specială a lormării ar 
matei, numită legea, de recrutare. Aşa, dar toţi cetăţenii sunt 
«datori a-și da tributul lor către ţară. Acest tribut se numește 
al sângelui, fiind că cetățeanul își dă tot ce are mai sacru, 
«dându-și sângele stii, saii viaţa, sa, pentru apărarea vieţei pu: 
trici sale. - 

Romanii, străbuni gintei Latine din care şi noi Românii 
facem parte, ca să ducă la adevărata poesie amorul de patrie, 
ne-a lăsat spre amintire neperitorele versuri ale lui Oraţiu, 
«Dulce et decorum est pro patria mori> în care se oglindește 
întreaga virtute militară, trecută, a nu ţine seamă de nimici 
când c a, se sacrifica pentru patrie.. 

Aci stă adevăratul patriotism al ork-cărui cetăţean, a face 
abnegaţiune de tot ce “i-ar face viaţa, dulce şi dorită, pentru 
a lace să trăiască ţara, sa. 
Istoricul. — Vorbind de istoricul armatei, voim a, vorbi mai 

cu seamă, de organisarea sa cea vechie la nof, de cât de or- 
. gina naşterii sale. 

Existenţa, armatei este și evidentă și veche de tot. Armata 
„a esistat, tot-Va-una, și pare că viitorimea, cu toată crescenda 
“sa, desvoltare intelectuală, voeşte încă mai mult a se lega de 
armată. | 

Natura chiar pare a, fi genitoarea, armatei, fiind că slab și 
puternic a esistat tot-d'a-una, şi cel slab a avut tot-d'a-una 
nevoe de ajutorul celui inai puternic. “ 

Avmata, dar ca simbol al forţei publice este datoare a apăra



— Il — DE 

statul de agresiunile esterioare, şi în interiorul statului armata: 
este un puternic protector al celui slab, —al binelui public: 
contra, răului, — a ordinei contra desordinei, fiind că desor-. 
dinea este moartea felicităţii generale. 

„ Armata vechie—La Români, în vechime, armata, avea aproape: 
aceeași formă și composiţie, ca și astă-di. Mircea I Domnul : 
și fala Românilor [u cel. Vântâiii Suveranîn Europa care s'a 
presentat pe cimpul de luptă şi "naintea tuturor celor-l'alţi: 
Suverani, cu o.armată regulată. 

Mircea dice istoricii, ca să poată eși pe câmpul de onoare: 
cu o armată regulată, de sigur că el a găsit în poporul să: 
elemente suficiente, pe cari apoi puterea geniului săi militar. 
a putut să le armoniseze între ele; translormându-le în ax-. 

„mată regulată, disciplinată şi instruită milităreşte. 
Marele istorie Bălcescu, în nemuritoarea sa operă Arta mmi- 

litară la Români p. 589—590 se esprimă ast fel: 
Am.preferat a lucra, instituţiile ostășești înaintea, ori cărora. 

altele, căci aceste instituţiuni sunt cele mai minunate ce aii 
avut părinţii noștri, fiind-că ele aii făcut mărirea ţerei in 
vreme de patru vecuri, în sfirșit fiind-că sunt convins că țara. 
Românilor de și va lua vro dată rangul ce i sc cuvine intre - 
popoarele Iiuropei, aceasta o va datori mai mult regenerării 
și vechilor e! instituţiuni ostășești». 1) 

Accastă armată regulată, disciplinată, și invăţată, din ve- 
chime, era compusă precum urmează: 

I) Lefegiii, adică aceia cari primeaii leală de la stăpânire, 
cu alte vorbe făceaii serviciul militar cu plată. 

Același lucru avem și adi. Lefegiii sunt inlocuiți cu armata 
permanentă care duce necontenit viață de cazarmă, primind. 
cală de la Stat pe tot timpul cât este luat în armată. 

II) Milițiile. Aceasta era asemenea o armată regulată tot 
timporară și pe un termen scurt. Aceştia nu primeaii nică 
un fel de plată sati alt-ceva de la stăpânire, de cât hrană și 
imbrăcăminte pe timpul cât sta sub steag. 

Aceste miliții le avem și aqI făcând serviciul cu schimbul 
și având în acest timp hrană şi imbrăcăminte de la Stat. 

Ii) Gloatele. Adică toată, lumea care nu făcea parte nici 
din lefegii nici din miliții și care luaii armele în mână pu- 

nându-se sub steag numai la nevol, pentru apărarea căminu-: 

lui lor. 
Aceste gloate le avem şi a/i și cară primesc titlul de gloate 

1) Sfânta profeţie!.. Armata ne-a pus în rindul popoarelor civilisate,. 

prin câștigarea independenţei la 18711... |
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mumai după ce vor îi trecut prin cele-lalte elemente ale ar- 
matei din 'naintea lor. Aceste trei. împărțiri ale armate. mal 
primeaii alte sub-impărţiri cu diferite numiri fie-care din ele, 
Și anume: 

:. Cele, cari se compun din 1,000 oumeni sub “comanda unu 
„căpitan. . 

„ Cetele eraii impiorțite în centurii cu un șel numit Sutaș. 
Centuriile impărţite în Decurii, cu un el numit Cetaş. 
"Oamenii cari compuneaii aceste cete se mumneaii Dor obanţi 

- Călărași cu un şet numit: Spătar. 
 oşii de (ară snb comanda marelui Paharnic, și care a. 

ţinut până la al XVIII-lea secol. 
- Lefegiii aveai un șel numit căpitan. de Lefegii, și erail: 

1,000 de oameni. 
-Lefegii  Spătavului conduși de ciauşul . Spăitarului ŞI erati 

:500 de oameni. 
Vânătorii, conduşi d'un şei, numit zătaf de vânători.: A- 

-ceştia” erati 1,000 de oameni, și a ţinut până la al NVI-lea. 
-serol. 

Acești venători eraii pedeștri şi călăi, ci compuneali Ca 
“valeriu și erai însărcinaţi cu poliţia Capitalei, și se reerutail 

din elita societăţi. 
“La 1513 Neagoe Basarab s'a ales Domn, anandur se vătal 

-de vânători DE 
Seracii erai 1,500 oameni, 

. Beuteluicii,; 300 oameni, ambele. aceste corpuri de armată 
-compuneaii cavaleria Bucuresciului. 

“Lipeanii erai 1,000 de ouneni, - comandaţi de marele, 

Postelnie. „n 
10) Cazacii eraii comandaţi de un set numit Polcov nic. 

„Aceştia eraii asemene i -pedeştri și cavalerie având un număr 
-de 2,000 oameni. Armele. lor erai puști şi -paloşe. 

. Pușcașii, eraii 1,000 oameni, comanda de. marele. Ar 
mașiă. 
 Aproqii; comandaţi de marele  Postelnie, şi erai +309 

“oameni. 53 
Copiii de casă, un corp de armată de 500. oameni. co- 

mandat dun şel numit vătaf de copii. Copiit aceştia. compi- 
neaii garda, interioară a palatului Domnese, a: 

Curtenii, gardă călare. | 
I crenduriă, pedestrime, uşoară. 

  

a 9 cală mare deosebira de la compunerea poliţiet din 1513 ș şi în cea 
e adi | |



— 143 — 

Tustuşii erati 100 oameni, comandaţi Mun şel numit: Isbașia 
de Lustași. Armele acestora eraii Lancea. II aa 

Haiducii. Aceştia eraii cavalerimea . și :pedestrimea, inar- 
maţi cu lână și sălii. Sa 

Cilărimza Serdurului de dlazilii. Corpul acesta de armată . 
:se compunea din toți boerii eşiţi din slujbă, și cari se nu- 
.meaii- Mazilit), - Se a 

Tunari. [rai 500 oameni și de la înființarea acestul corp 
lu mereii comandat d'un căpitan de dorobanţi până-la 1655. 
De la această dată de marele armaș:: i 

Această armată, ic histoticii, se urca până la 30,000 de 
oameni și după trebuinţă numărul creştea in timpuri de resbel. 

Duneţionari. însărcinuțt cu îngrijireu armatei... Ocupându-ne 
de cei insărcinaţi cu îngrijirea armatei, cu tot ce le trebuia, 
vom face cunoștințe, cu alte vorbe, cu intendenţa veche a ar- 
matei Române. | | 
Acești funcţionari erat :: a 
Aarele Clucer. Eva însărcinat să - primească bani de. la 

visterie şi să cumpere urmatei pâne, vin, lân cailor şi toate 
necesariile. - | : 
"Marele Singer. Acesta, cumpăra carne și luminări, 
Alarele Pitar. FI împirţaa pe capete cele cumpărate de 

marele Clucer și marele Sluger. E 
dare Şelrar. El îngrijea de corturile armatei și de celc- 

l-alte electe militare. | SR 
"Toată aceast armată era numai pentru o parte din ţară— 

numită România Mare, căci cea altă parte a țărei, numită Oltenia 
saii România Mică sub titlul de Bunatul Crajoce, avea o admi - 
nistraţie a sa proprie şi cu totul independentă de a .Romi- 
niei mari, sub toate raporturile. - 
"Banatul, acesta era, cu totul independinte, avea armata sa 

proprie. — Recunoştea insă autoritatea Domnului din România 
Mare, și Banul Craiovel-era considerat 'ca un vasal. al Ro- 
mâniei Mare. 

Organisarea militară a acestui Banat, era identică cu a 
României Mare, cel eu toții lormuit o unitate naţională 
Nomânească. 

„Irmatu vechic la. Aloldoreni. 
Mai ântâiăi suma totală a armatei la Moldoveni era mult 

mal superioară ca a Muntenilor; ea în timp de răsboiiă: se 
urea la 70.000 până la 100,000 oameni. 

Ilementele compunerii acestei armate eraii : 

') De la mazile se zice maziliţi, adică un funcţionar dat afară din slujbă
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1. Ostașii cu leală, sait armată regulată. 
Ii. Ostaşi de scuteală sai miliţiile. 

-II. Ridicarea gloatelor. 
Armata Moldovă ca şi a României avea diferite numiri, 

așa era: 
Darabani... Corp de armată . pedeștrii comandaţi dun șef 

numit Căpitan de Darabani, trecând mai în armă sub ascul:: 
tarea,  Agii. i 

. Călăraşi de ţară sub comanda Hatmanului. 
Panţivii, cea mai însemnată călărime a Moldovei din acele 

timpuri. . NE 
Două Pătăşii. A călăvaşilor de Galaţi și de 'Țarigrad. 

- Două Vătăşii. . Umblători de Fotin şi de Soroca. 
Vătășia de fustaşi. : . 
Tunari sai puscașă. 
Cuvtezzi. Aceştia slujeait la Curtea Domnească în scop: 

de a puteaii ajunge boeri şi în timp de resbel luptaii sub 
comanda marelui Logofăt. - 

Corpul de armată al Curtenilor la rindul sii era și el îm= 
părţit în nodul următor; SE 

Vătășia corpului de casă. 
Vătăşia aprodilor de Divan. 
Vătășia de Paici. Sa 

- Vă ășia de Postelnici mari și mici. 
Vătăşia de Paharnici. 

- Stolnici. | 
„ Armaşi sub marele Armași. - 
Ușieri sub ușierul sai portarul cel mare 1). , 
Acești curteni eraii ca un fel de gendarmerie, și la necc- 

sităţi eraii trimişi prin ţinuturi. 
Accşi curteni aveaii deosebite funcțiuni la curtea, Dom- 

nească, 
Aprodii de Divan şi copil de casă compunea guarda Dom- 

nească. . 
Aprodil de Divan mai serveaă pe lângă palatul Domnesc 

implinind datoriile după hotăririle judecătoreşti 2), precum a” 
semeni ducend poruneile pe la boeri. E | 

Copiii de casă păzeati casa Domnească, arsenalul, cabinetul 
d lucru al Domnului, și sta lângă Domn când lua parte la 

ivan. | 

  

1) Cantemir, Cap. GT şi 15. . ! 
:2) Ca şi portăreit de aq. ii
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Atât copiii de casă cât și aprodii în timp de resbel, apăraii 
persoana Domnuui. - , | e 

Postelnicit mari și mici, încă făcea servicii la curtea Dom- 
nească. | “ o 

Paharnicii și Stolniciă, slujeaii la masa Domnească. 
„Se numiai paharnici, fiind că 'serviciul lor. consta 'a, turna 

- vin prin pahare Ja masa Domnească, iar stolnicii erati însăr- 
cinaţi cu terguelile curței Domnești. i 

Armașii păzeaii pe arestaţi. 
Uşierii duceaii la, gasdă și slujeaii pe soli. | 
Paicii insă, aceștia slujeai esclusiv pe Domn. Armele lor 

erati lancea, și sabia, iar costumele lor erati foarte bogat cu- 
sute cu aur și argint. | _ o 

Marele IHatman era, șeful întregei armate, el purta, tot-d'a- 
una un toiag aurit când mergea, la curte. 

Tot ce am vădut până aci era armata pământeană, căci 
Moldova știut este istorie că admitea în sînul armatei sale 
şi străini, aceștia făceaii serviciul imilitar cu plată, | 

Așa armata Moldovei avea. Nemţi, Cazaci, Strli, Bulgari, 
„Albanezi, (reci). 

- Acest ne-inemerit mozaic însă nu ţinu mult. Armata pă- 
menteană se răsboia, adesea cu armata compusă din străini, 
aducend ast-fel mai multă vătămare, de cât folos. Pe lângă 
aceasta, desele răisboaie ale Moldovei cu vecinii săi, această 
armată de străini în timpul resbelelor aducea mari neajun- 
sură Moldovei. 

Aceste două circumstanţe făcu pe Aron Vodă la 1592 să 
desființeze pe străini rămâind numai pămenteni. 

Cu Aron Vodă dar armata, Moldove! primi un carac'er 
pur naţional ca și armata Muntenii, care de la, înființarea ei a 
avut această calitate. 

Armata Moldovei compusă din străini, era.: 
Seimeni Hatmăneşti. Eva un corp de armată compusă 

din Serbi, Bulgari, Greci, Axnăuţi ete., comandat d'un șef 
numit Bași- Buluc- Daşia de Seimeni. Corpul acesta de armată 
era împărţit în dece Bulucbașii. A Patru căpetenii de Unguri 'saă Nemţi, cu dece mii oameni 
fie-care. 

Talru căpetenii de Cazaci, 
iăpeteniile Tălarilor- Lipcani. „rr 

Doi căpetenii de Pest compuse numai de Tur şi Tă- 

tari, comandaţi d'un șef numit Vesli-iAga. - 

  

1) Cantemir, p. 1], cap. 7. 10
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Luncţionarii însărcinați. cu: îngrijirea celor necesari armatei. 

"Aceştia, eraii: _ 

__ Marele Clucer, însărcinat întrun chip general cu aprovi- 

sionareă, tutulor» necesariilor armatei. , 
Durcle Șetrar. Ingrijea de corturi, tunuri, îmbrăcăminte, 

și de tot materialul militar. ” 
 Oălărașii de Cutastişe. Aceştia făcea plăţile lefilor militarilor. 

Dânşii aveai mat “multe registe, de unde chiar li sa dat 
și numele. ” 

-* Generalităţi.— Armele Moldovenilor erai aceleași ca aie Ro- 

mânilor, erai Ascul, Suliţa, Sabia, Secura, Paloșul, . Măciuca, 

Pușca, Tunul ete. ÎN i o 

Ofensiva, şi defensiva erati foarte cunoscute în Moldova, și 
„Muntenia, dar mai cu seamă. defensiva. 

Disciplina-atât în Moldova, cât şi în Muntenia era foarte 
mare. La Moldoveni pedeapsa, duelului era. foarte crudă, dua- 
listul vinovat era condamnat la moarte. Prinţul Cantemir a- 
daogă că, mortului în duel i se făcea o înmormintare bai)o- 
coritoare. ” 

Justiţid miilitară.—Tribunalele militare pedepsea cu moartea 
„pe desertori în timp de răsboiă. Acelaşi lucru și adi. 

-- Dacă însă vinovatul era, loer, se alegea numai cu gonirea 
din armată, conducându-l acasă cu escorta. | a 
_Artu militară și strategia la Dloldovenă și Munteni.—Sub acest 

“raport condeiul ineii nu se face de cât un raportor fidel al 

istoricilor vechi, atât naţionali cât mai cu seamă. străini. 
Aşa, Cronicarii toți afirma că Șerban Vodă făcuse prin a- 

futorul armatei ca, ţara Românească să fie un stat respectat 
„in Europa, şi împărăţiile mari solicita alianţa, sa,s. es: Nemţii, 
“Turcii şi Petru cel Mare al Rusicit), . 

“Istoricul” Bonfin, vorbind de Dan III Dracu, dice: «Era un 
bărbat înzestrat cu mare virtute şi căpitan prea viteaz in 
ori-ce răsboiii, care, cu puţină oştire, prin mărire și înţelep- 
“ciunea, sa unită cu inalta virtute a soldaţilor să, a susținut 
fără vPun ajutor strtin răsboiii .cu Turcii, răsboiii pe care 
abia puteai toţi creștinii împreună să susţie, și a, făcut 
atâta, deșertare provincielor sâle prin nenumăratele răsboaie, 
“în cât abia, a, rămas oameni cari să lucreze pământul?). 

Eugel, vorbind de Mihaiii Viteazu, dice : 
«Să aruncăm drage flori: pe morniintul” nui prinț Român 

„care interesează istoria lumei». | e 

1) Bălcescu, arta militară, p. 605. o ie 
=) Bălcescu, p. Gil. Ă a
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„EI a lucrat puternic spre a înbrânsi barbaria 'Lurcească, despre 
cele-l-alte părți ale Europei. e 

Dulgos, un istoric Polonez și contimporan cu Ștefan cel 
Mare ne spune următoarele, de acest eroii Moldovean. : 

«O! bărbat vrednic de admirare cu: nimica mai pre jos - 
de cât generali Creștini de cari noi atâta ne mirăm, care in 
vremurile noastre dintre toţi principit. lumei mai ănteiii ai re- 
purtaii o Dirnință atât de insemnată, asupra Tureilor ! 

«Tu ești cel iat vrednic după judecata mea căruia i se 
cuvine a i se da Domnia și comanda atoa:ă lumea și mai 
ales, vrednic de. general impotriva Tureilor după învoiala, ho- 
tărirea și decretul creştinilor, lăsând pe toţi cer-l-alți impărați 
și prinți catolici să se tăvălească în lenevirea desfrânării saii 
răsboae. civile». | 
“Să ascultăm acuma, și pe istoricul ungur Îștvan, vorbind 

de acelaș mare Stefan. E 5 
„__ «Fosta, Stefan în toată viaţa sa un prea însemriat om pentru 
ştiinţe, disciplină militară și pentru fapte răsboinice cele slă. . 
vite, căci toți vrăjmaşii cu cari sait luat la arme a eșit bi- 
ruitor cu o virtute și cu o vitejie ve-dnică de mirare». 

Ca toate lucrurile pe lume și gloria armelor Române intră 
în repaos, mal cu seamă în epoca, fanarioţilor care-și dete 
toate silinţele a pierde cea din urmă amintire de virtutea mi- 
litară |... . 

Cu toate astea nu răușesc. | | 
Căci de şi se credea ingropată pentru tot-d'a-una, suvenirea, 

armelor, ea însă ese la lumină cu aceeași strălucire ca și mai - 
?nainte, după stingerea eternă a Fanarioţilor. 

Astiel armele Române la 1831 es strălucitoare ca tot-t'a- 
una și cu forță a numai apune vio dată. Sa 
"La 1831 tricolarul român din noii începe a fâlfâi, adunând 
în jurul săi pe Români. | | 

La această dată se reinfiinţeză instituţia militară cu ro- 
mânescul stii caracter, punându-se de atunci toate îngrijirile 
necesarii spre a aduce virtutea militară străbună la înălţimea 
memorii lui Dan III, Cantacuzin, Ștefan, Mihai şi alţit. 

Câte-va strofe dintr'o poesie intitulată, «Ostașii Români», 
făcută cu ocazia înălțării steagului naţional la 1831, în Bucu- 

„vesel, va fi cea mal puternică dovadă de amorțeala în care 
„căduse armele Române în neagra epocă fanariotă. 

Poeticul patriot se esprimă ast-lel : 

Fraţii mel... Copii r&sboinici, ascultare numa! daţi! 
Iată ceasul, mic şi mare, armele să-'nbrăţişaţi. 

Sirigând toţi într'o unire
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Spre a mami fericire 
S'alergăm de obşte fraţit.. 

Acea, armă ruginită şi ascunsă în mormânt 
Braţele să înfierbinte, iasă iarăşi pe pământ. 

Tinerimea s'o-ncunune - 
Cu isbândI şi fapte bune, 
Pe ca facă jurămiînt. ! 

Ce privire dulce mie, steagul filfie în vânt, 
Armele lucesc şi slavă ese iarăși din mormint. 

Tinerimea îndrăsneaţă, 
Mândră falnică măreaţă, 
Uşior calcă pe pământ!.... 

Ast-lel străbătend depărtatele timpuri până să ajungem la 
noi, găsim armata că aproape aceeași a, lost tot-d'a-una. 

Armata nouă.—Ea este aceeași ca și cea veche ce vădurăm 
până aci, deosebindu-se numai prin. reformele ce eaa primit 
în urmă, după necesitate şi progresele ce omenirea aduce pe 
fie-care di. | | 

Elementele din care această armată se compune, sunt ace- 
leași ca, și în trecut, culegându-se esclusiv numai din naţiune, 
și fiind cu totul naţională. — Composiţia ei dar este: 

]. Armata permanentă cu reserva, ei; 
II. Armata, teritorială cu reserva ei; 
III. Milițiile; | | 
1V. Gloatele. Si 
Din aceste patru elemente se compune întreaga armată de 

uscat şi navală. - | 
Se divide armata în avmate de uscat și navală, fiind-că 

aceleași necesități ce armata intompină pe uscat, se . găsesc 
şi pe apă. Comerţ, industrie, resbel etc., se găsesc pretu- 
tindeni. 

Forţa navală dat unită cu cea de uscat, sunt datoare să 
urmărească şi să proteagă pretutindeni interesele generale ale 
societăţii ce represintă şi veri-unde protecţia, lor este simțită. 

Constituirea armatei.—Astă-(i armata se compune. din toți 
cetățenii născuţi Români sai naturalisați şi validi Wa purta 
arma; precum și din străinii născuţi în ţară şi cari nu vor 
dovedi că ait făcut armata în altă ţară. | , 

Această, constituire a armatei se face în marginele necesi 
tăţilor țărei, chemându-se pe fie-care an un număr de per” 
soane determinate de legile budgetare. Acest număr de per- 
soane chemat a forma armata, se numește Contingentul Ar- 
matei, . _* 

Străinii în armată. — Vorbind de armata, vechie în partea ţărel 
numiti Moldova, am vădut că ea admitea în sinul săi 
Și străini, de cari Aron-Vodă scuturându-se de ci a dat
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armatei caracterul naţional de care apoi nu s'a mai depărtat 
nici-o-dată | . | 

Veri-ce străin însă, care la, epoca, inscripțiunii nu va putea do- 
vedi că aparţine vre-unei naţionalităţi străine trebue să, facă parte 
din armata ţărei. Aceşti străini născuţi pe teritoriul României 
şi cari la ajungerea, lor la majorat nu vor reclama cetăţenia 
Română, conform art. 8 c. c., sunt consideraţi de lege că sunt 
Români, și prin urmare pot face parte din armata română. 
„Mijloacele prin cari se compune armele sunt recrutarea şi. 
angajările de bună-voe, două lucruri pe cari le vom vedea 
când ne vom ocupa de dreptul administrativ. | 

Ne aducem aminte că vorbind despre votarea legilor am 
vădut că e cu totul prohibit ca armata să stea înprejurul lo- 
calului Camerei, unde deputaiil saii senatorii "ȘI esercită man- 
datul lor naţional, saii măcar în vecinătatea Camerilor, ca, 
nu legile să fie resultatul impunerei altei voințe de cât a lor. 

Dacă armata nu se poate apropia de Cameră spre a nu 
inspira temerea ori frica, dar ea poate să ia, parte la vot? 

Iată o cestiune asupra căreia necesitează să dicem un cuvânt. 
„Sar părea cu totul nedreaptă măsura de a ridica, dreptul de 
vot acelora cari sunt învestiţi cu cea mai glorioasă, misiune, 
de a, apăra ţara contra, inamicilor de afară şi din năuntru, 
dar într'o organisare politică fie-care funcţiune are datorii * 
particulare de împlinit precum și restricţiuni, cărora trebue să 
se supuie. | 

Int”o ţară liberă, tot cetăţeanul trebuie să aibă dreptul d'a 
asista și a lua parte la reuniunile publice, ca să “şi apere 
opiniunile sale şi să atace pe ale părței. opuse care e la putere. 

Cum ar putea eși din încurcătură un militar care ar avea 
opiniuni contrarii d'ale guvernului stii la vro întrunire ?... 

Votul militarului prin urmare represintă cel mal mare 
pericol. e 
„O armată îmbibată cu spiritul de partid, poate produce două 

rele mari. 
Saii se poate divisa în două corpuri ostile între ele şi cari 

ar da semnalul unei resbel civil, sait a dicta, voinţa sa, și 
poate chiar a impune pe şef!... A 

Acela care votează, trebuie mai ăntâii prin discuţiune pu- 
blică, să se lumineze asupra votului. . 

Dar discuţiile politice distrug disciplina, care este sufletul 
armatei, și în diua când militarii vor fi admiși să frecuente 
cluburile politice, să facă politică, totul va fi perdut !.. , 

Votul coprinde în esereitarea lui, libertatea și sinceritatea, 
votatorului.



— 150 — 

Ce-va lace dar guvernul dacă majoritatea, voturilor arma- 
tei se va pronunța contra lu! ?... 

Dacă, armata se declară publicamente ostilă prin scrutin, 
- guvernul este condamnat la moarte. 

Intun atare cas numat rămâne guvernului de cât un sin- 
gur lucru de făcut, acela d'a, face resbel de cât a ceda. 

_ Aşa dar dând armatei dreptul de vot, este a espnne țara 
intrun resbel ne prevădut, ne pregătit şi contra voinţei tu- 
tulor. _ i | . 

Pacea şi ordinea internă a unci ţări cere ca armata să se 
mărginească în 'oârba supunere a disciplinei sale, căci toc- 
mai această disciplină este simburile esistenţei armatei și a 
progresului dă. . ! 
„Nici odată voturile armatei să nu se întelnească în ur- 

nele politice amestecate cu voturile civililor. Armata trebuie 
să stea, departe de politică,.. 

Despre finanţe.—Veri-ce lege, ca pact fundamental al unui 
Stat, trebuie ne apărat să se ocupe de finanţele Statului ce 

„vepresintă, prin urmare la rândul ei și Constituţia noastră nu 
înlătură cestiunea finanţelor, fiind că finanţele publice în lim- 
bagiul .știintei financiare, este venitul unui Stat. 

Ca atae, finanţele nu pot fi străine de naţiune, care luată 
în celectivitatea, sa, este Statul chiar, ocupându-se prin ui- 
mare cât mal de aproape de aceste finanţe cari sunt venitu- 
rile sale. | | 

De aceea, Constituţia, cere ca nici un imposit să nu se puie. 
de cât numat'în folosul Statului, judeţului şi comunei. 

Pe lângă aceasta, nimeni nu se poate amesteca, de cât na- 
ţiunea, spre a face să profite Statul, judeţul și comuna, de 
aceste foloase bănești. | a 

Şi ea chiar este datoare a face legi, spre a putea, distribui 
aceste foloase, intre Stat, judeţ şi comună. Sa 

Ast-tel, pentru orl-ce trebuinţă bănească ce se va ivi, na- 
ţiunea este datoare a, face câte o lege specială necesităţei ce 
se prezintă. ” 

Judeţele ori comunele, la rindul lor, 'şi pot vota imposite, 
ele insă trebuesc să fie aprobate de Camera deputaţilor, sanc- 
ționate de Șef şi publicitate in Monitorul Oficial; fără înde- 
plinirea acestor forme, impositele nu sunt legale și nu se pot 
pune în esecutare. ” ! 

Din toate acestea resultă întrun mod clar că, ori-ce sumă 
bănească, cu titlul de bani publici, fie pentru folosul Statului, 
județului saii al comunei, fie o pensie ori vro gratificaţie,—. 
destul să fie bani din tesaurul public; el nu se poate atinge
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sub nici un cuvânt și nu îi se poate da nici o destinaţie de 
cât in puterea unel legi. Acestea spre a se adeveri.și. mal 
bine cele vădute .mai sus, că numai națiunea, singură e stăpână 
pe averea, el și prin urmare numai ea are dreptul a dispune 
de punga că, după cum ea va găsi cu cale, 

- “Loate aceste sume bănești, se concentrează într'o lucrare 
numită budget, pe care Camera deputaţilor trebue să ?] facă 
pe fie-care an, cu care ocasie, e datoare a incheia și socotelile 
anului trecut. . IE 

" In budget nu se trec numa! veniturile, ci şi cheltuelile, 
adică consumarea veniturilor, arătându-se cu amănuntul lu- 
crurile, de unde provin - veniturile, precum și pe acelea pe 
cari sai cheltuit veniturile. NE 

Guvernul este dator u face acest budget pe fie-care an, şi 
al presenta tot-da-una Camerei spre aprobare, cu un an îna- 
inte de punerea lui în lucrare. | 

După ce budgetul se votează de Cameră, trebue să, se sanc- 
ţioneze de Şelul Statului și să se publice prin Monitorul Oficial ; 
şi numai după îndeplinirea acestor forme se pune în cese- 
cutare. Alt-fel, el este numai în stare de proiect de budget, 

Aceste forme date budgetului, el este o lege, fiind-că re- 
unește înt'ânsul toate formele cerute pentru validitatea legi- 
lor el insă e o lege mai presus de toate cele-Lalte legi, fiiind- 
că de la budoet ia fiinţă toate cele-lalte legi, căci finanţele 
sunt sulletul întregei activităţi a tutor legilor; şi Waci al în- 
tregului Stat. E 

Quid dacă budgetul nu va fi gata a fi pus în esecutare,: 
în cursul anului ce precedă anul ce se termină? 
“Dacă, Camera nu va putea vota budectul în timpul util, 

atunci Guvernul poate, pentru a indestula, serviciile publice, să 
se serve de budgetul anului precedent, cu condiţie insă a nu 
se servi mal mult de cât un an cu acest budget. 

“ Națiunea, stăpână de sine, dispunând de punga sa, după 
cum crede că 1 va fi mal bine — voeşte în aceeași vreme a 
şti dacă administraţia a făcut un bunus de budgetul ce Ta 
dat în mână, și pentru. acest sfârșit ca cere ca pe fie-care 
an administraţia să vie înaintea Camerei spre a "şi da soco- 
telile, dacă a usat bine de fondurile budgetului sait a 
abusat. | , 

Aceste socoteli nu pot întârdia de loc, cel mal târdii în 
termen de doul ani de la ineheerea fic-cărut eserciţiii,: admi- 
uistraţia este datoare ași da socotelile. , 

Camera în Suveranitatea sa admite de bune socotelile de 

vor fi ast-lel, și întracest caz descarcă pe administraţie de
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ori-ce respundere bănească şi morală; ori respinge gestiunea, 
și în acest caz administraţia este trasă la răspundere. 

Budgetul din cele espuse până aci pare să, fie casa publică 
în care națiunea, "şi impune singură sarcini. “Şi pune singură 
din averea, ei câte ceva, în acest budget spre a se stringe 
veniturile ce aii a, se cheltui pentru "toate sarcinile, publice. 

De aci pare că 'şt-ar fi luat și denumirea de imposit a părţii 
ce cetățeanului să ia din averea, sa, pentru îintempinarea, nece-. 
sităţilor Statului, Judeţului și Comunei. 

Impositul dară este luarea unei părți din “averea, particu- 
larilor de către guvern pentru Stat, judeţ și comună pentru 
susținerea, cheltuielelor publice precum și plata diferitelor chel- 
tueli publice și de cari nu. se pot dispensa, a Acestor imposite li se daii şi numirea de contribuţiuni, de 
taxe şi de tribut ete. : | 

Fie forma unui guvern despotică, autocratică, ori repre-, 
sentativă, toate. egalminte aii trebuință să impue cetăţenilor 
lor contribuţiuni. | - 
„Dar fiind-că impositul este o parte din averea cetăţenilor, 
Statul este dator să dea tot-da-una cetățeanului, în schimbul 
sacrificiului săă, un equivalent. . : 

„ Aceasta fiind destinaţia, impositului, guvernul, este dator să 
întrebuinţeze cu cumpăiare și prudență resursele cei sunt 
încredințate, fiind-că ele sunt privaţiunea, fie-cărui cetăţean 
aproape. a a | 

De aceea impositul trebue să aibă, limită, să nu meareă 
mai departe de cât sunt forţele din car aă a. se lua, împositele. 

În trăsuri generale, aceste: imposite sunt de două feluri: 
„directe şi indirecte, 

Prin imposite directe se înţeleg acelea cari se cer sai se 
percep direct, nominal la, epoce fixe şi regulate cu Quantum 
bine determinate şi pentru cari se dai dovadă de primirea lor de către acela: care le percepe s. e.: fonciera, patenta, per- 
sonala, etc. 

Contribuţiuni indirecte, sunt acelea cari să percep indirect şi după necesitatea, consumatorului, fiind-că ele constaii în niște taxe impuse lucrurilor puse în consumaţia publicului pe cari comersanţii le plătesc când se pun în posesia mărlurilon 
lor, luând apoi aceste taxe la vândarea mării lor de la cum- 
părători. o. - . : 

Aceste. contribuţiuni se plătesc după necesitatea consuma- torilor; de aci ele să percep la epoce neregulate şi quantu- mul lor bănesc care se percepe e cu .totul variabil, căci de- pinde după necesitatea contribuabilului mai mare sait mai mică
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„ca are de obiectul ce cumpără și fără a se libera vr”o chitanță. 
de perceperea acestor taxe. e 

Ca contribuţiuni indirecte avem : taxele. vamale, taxele pe 
sare, tutun, cărți de joc, spirtuoase, timbre. Sunt încă multe 
denumiri de imposite, s. e.: fixe, proporţionale, „progresive ete., 
ne oprim însă aci cu materia impositelor ca să nu eșim din 
marginile materiei Constituţionale de care ne ocupăm aci, ră- 
mâind, a vedea întreagă această materie când ne vom ocupa 

„de dreptul administrativ, căruia îi aparţine de drept această 
materie. | 

Curtea de Compturi 
Istoricul, — Organisarea Curţii de Comptuii. — Personalul săă. — Aâmi- sibilitate. — Instalare. — Prohibiţiuni, — Compelinţă. — Forma veri- ficăril și hotăriril. — Atribuţiuni. — Ministerul public.— Referendarit.— -Grefierii şi agenţii Curți. - ” 

„ÎL. Istorie. — Curtea, de Compturi saă de control e o insti- 
tuţiune coprindend în ea principiul controlului. 

- Controlul este veghiarea, la implinirea, datoriilor, şi împli- 
mirea datoriilor insemnează ordinea și prosperitatea unel na- 
ţiuni sub toate raporturile. Acest control despre care vorbim : 
aci, privește financele Statului, de cari, în sistemul represen- 
tativ nu poate dispune nimeni de cât națiunea, căci financele 
Statului, judeţului saii comunei, este punga naţiunei. | 

Toate aceste venituri și cheltueli ai neceșitate d'un con- 
trol și după aceea de recunoașterea, lor de sunt bune ori rele. 

„ Controlul aeesta, se esercită de Curtea de Compturi, şi re- 
„cunoașterea lor de sunt bune ori rele se face de către repre- 
sentaţiunea naţională, de unde am putea, dice că, Curtea de 
Compturi pregătește dreptul de control al naţiunei asupra, 
administrării averel sale 
„Aşa dar, comptăbilitatea, publică are necesitate d'o înstitu- 
ţiune specială care să asigure esactitatea întrebuințări bani- 
lor publici, care să compare compturile cu legile impositelor, 
să compare cheltuelile cu creditele și resursele lor, urmărind 
cu activitate şi diligență toate mișcările aplicaţiunei și miș- 
cările banilor publici sait valorilor Statului. , 

Aceste necesități de mai. sus, a dat naștere Curţii de 
Compturi. , 

Ea este dar controlul întregel administrațiuni a Statului, 
precum și a tuturor instituţiilor cărora Statul le-a dat naș: 
tere şi le întreţine viaţa. , 

Acest sistem de control al banilor publici al Statului era 
aproape n-cunoscut celor odinioară la nor.
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„Se vede că viața Românilor vecinic în răsboaie pentru asi-! 
gurarea, personalităţii Statului, nu le-a dat timp a se gândi” 
la acest control in ocupirea. lor de organisarea, internă a țărel. 

Poate că lipsa acestei instituţiuni se justifică pe buna cre- 
dință a. tutulor -potentarilor ţărei după acele timpuri. 

Recent de tot, Regulamentul organic fu primul care adu:e 
o regularitate oare-care în privinţa, controlului ce reclamă ba- 
nul public. 

Această regularitate a Regulamentului organic se concretisa' 
atunci into instituţiune înființată de el, numită Jinisterul 
de control. 
„Acest minister, pe lângă atribuţiunile sale ce avea d'a, se. 

ocupa. cu politica, ca 'toate cele-Pulte ministere, el mai avea 
ca o specialitate a sa proprie de alta, socotelile tutulor lunc- 
ționarilor ţăret, însărcinaţi cu manipularea banilor publici. 
„Acest minister de. control regulamentar a ţinut până la 

1864 Ianuarie 24, când fu înlocuit cu actuala Curte de Comp-. 
tură, cu aceleaşi atribuţiuni ca, ale desființatului control, fără: 
dreptul insă d'a face politică, atribuțiuni mult mat lărgite și 
„esvoltate adi, conform trebuinţelor actuale. | La 1874, Martie 14, această Curte primi mari modificări. 

Viaţa ei toată este consacrati comptabilităţei în : care dis- 
tingem trei feluri de comptabilități şi anume: 

Comptabilitatea legislativă ; 
" Comptabilitatea administrativă ; 
Comptabilitatea judiciară ; | 
Comptabilitatea legislativă: coprinde în ea autorisarea acope- 

rirei impositelor, votul cheltuelelor şi aprobarea întrebuințări 
veniturilor pentru cheltueli. 

- Comptalilitatea administrativi este luarea socotelelor celor 
insărcinaţi cu administrarea banilor publici. | | 
„Şi când dicem luarea socotelelor, nu înţelegem ca funcţio- 
narul să dovedească că a întrebuințat banii, s. e. că a făcut 
plățile, ci trebue să justifice cu acte cum a. întrebuințat banii, 
dacă Y-a, întrebuințat conform legii și destinaţiei pentru care creditul a fost deschis, saii la scopul pentru care sumele ai: 
lost destinate. | 

Comptabilitatra judeciară, este 'hotiirirea care trebuie dată asupra constatărel lăcută de comptabilitatea administrativă. | ” Aprobarea întrebuințărei veniturilor constă în esaminarea 
compturilor administraţiunei fie-cărui minister, care este dator 
să dea socotelile, și să facă să fie aprobate de Corpurile le- giuitoare; singurele a dice cuvântul cel din urmă. Miniștrii, fie-care în parte, în ce priveşte ministerul lor, sunt
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însărcinaţi să ordonanţeze cheltuelile în marginele creditelor- 
ce le sunt deschise de legile financiare. - 

Denșii ait dreptul să delege altora puterea d'a ordonanța. 
Se numește ordonanță de plată ordinile directe date de mi-. 

niștril a se face plăţile. 5 | 
Și atunci când ordinile de plată se daii de aceia cărora. 

ministrul le-a delegat puterea, se numește ordonanță de dele- 
gare, şi ordinul de .plată emanat de la ordonanţutor 'se nu- 
mește mandat de plată. 

Cheltelile pot să fie ordonanțute și plătite, până la închi-- 
derea “eserciţiului. „ 

Eserciţiul sati: anul financiar nu 'se inchide de cât.la 31 
Martie al fie-cărui an, și este raportat asupra anului ce w-- 
mează. a ! : i 

După inchiderea anului financiar ordonanţele sait manda- 
tele sunt anulate, şi creditoril nu mal pot fi plătiți: de cât. 
în urma unei noi ordonanţe. PR 
” Inchiderea esercițiului nu este de cât o măsură de ordine,. 
care nu 'antrencază deşeansa dreptului; căci această deşeansă. 
de drept nu are loc de cât după cinci ani. . 
"Plăţile ce aii a se lace pentru creanţele înterdiate ale e- 

serciţiului precedent, sunt imputate pe un registru întitulat :: 
" Cheliueli ale csersițiului închis. Chiar după termenul de" cinci: 

ani fără reclamaţie, se poate face ca creanţele interdiate să 
nu cadă sub loviturile deșeansei. Aceasta 'se întâmplă atunci. 
când deșeansa a fost suspendată prin una din causele admise 
de lege. Plata acestor sume este imputati pe un capitol .nu-. 
mit: cheltuclile escrciţiurilor perimale. 

Ministru financelor este dator să vegheze ca ordonanţele şi 
mandatele să fie achitate. | 

Plăţile din toată ţara se fac în București prin plătitori la 
ministerul linancelor, şi în judeţe la casieriile generale de ju-. 
deţe, cari resid in capitalele judeţelor, şi aceşti casieri varsă 
Danii asemenea la ministerul de finance. 

Plătitorii sunt datori să asigure că ordonanţarea a fost lă-- 
cută în limitele creditelor deschise, și să ceară actele cart do-. 
vedesc validitatea plăţei. , , 

Rolul lor principal constă, să verifice regularitatea mandatelor. 
“In fie-care minister este o divisie de comptabilitate, însărci- 
nată de a prepara ordonanţarea și a ţine registre în cari sunt 
constatate toate ordonanţele de plată sai de delegaţiune, li- 
berarea acestor ordonanţe şi trimiterea actelor la ministerul de 
finance. Acolo direcțiunea generală a e:mptabilităţiaqţine de-opo-- 

trivă registre. — Prin concursul acestor compet ilităţi, mi-
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“nistrul poate. cunoaște starea, cheltuelilor ordonanţate, și veni- 
“turile efectuate. Ast-fel că tot prin concursul acestei compta- 
bilităţi ministrul poate nu numai să judece situația generală 
financiară, dar încă să vegheze cu siguranță gestiunea fie- 
cărui comptabil. 
Jurisdicţiunea Curţei de Compturi se întinde peste tot. teri- 

“toriul Regatului român, întocmai ca și Curtea, de Casaţie. . 
Curtea, de Comptuui judecă fără să cheme pe părți, fără 

SI 
„ady ocaţi şi pledoarii. 

_ Părţile cari sar crede năpăstuite prin hotărârile acestei 
"Curți, ati dreptul a cere a, fi revădute de aceeaşi Curte. 

Hotărârile Curţii de Compturi. sunt definitive și esegutorii, 
“cu mici escepţiuni în cară sunt supuse recursului în Casaţie 
şi anume: . 

Esces de putere, încompelință sai violaţiunea legii. 
La, cas de recurs, Casaţia nu judecă fondul, și dacă se ca- 

sează se trimite înapol Curţii de Comptual a judeca din noii 
afacerea, judecând însă altă secţie a Curţii de cât aceea a 
cărei hotărâre s'a casat. 

Organisarea Curţii de Compturi, personalul săă.—Organi- 
sarea, acestei Curți este legea sa din 1864, modificată prin cea 
din. 1874. — Acesta este documentul constatator al esistenţei 
“sale, — actul stării sule civile. ! 

Personalul acestei curți este: 
Un preşedinte,  . 
Şeapte membni, numiţi consilieri, 
Un procurore, 
Un substitut, 
Doi-spre-dece referendari. 
Un grefier cu două ajutaare, 
Un arhivnr cu două ajutoare. 
Un registrator, 
Mai mulţi copiști, 

Un intendent, | 
Mai mulţi. oameni de servicii. 
admisibilitatea. — La intregul personal a acestei Curți, afară 

-de oamenii de servicii cu intendentul lor, se cer oare-cari 
condiţii spre a fi admiși a, iuncţiona la această instituţie. 

Se cere mai ântâiii să poseadă o perfectă cunoştinţă a sis- 
„temului financiar, și mai cu seamăa comptabilităţii. 

Se cere consilierilor să aibă: etatea cel puţin 40 aul. 
Să fie Remâni.. Se 

_ Aceşti consilieri: sunt-inamovibili și se numesc de Rege cu 
“decret regal ca. toţi funcţionarii Statului, după o listă în dublu
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exemplar presentată de ministru de finance și votată de- 
Cameră. 

Când să face o vacanţă la această Curte și Camera este 
deschisă, atunci după inițiativa ministrului de finance, Ca-. 
mera votează pe candid 'tul ce are să fie confirmat de Suveran. 

Dacă Camera nu e deschisă, atunci Regel: numește direct 
după reco:nandaţia ministrului de finance şi fără amestecul 
Camerei. aaa 

Afară de consilieri toţi cei-l'alţi funcţionari at acestei Curți. 
se numese direct de Rege, după recomandaţia ministrului de- 
finance şi fără intervenirea Camerei. 

Atât membri, preşedintele, procurorele; și substitutul acestei 
Curți sunt justiţiabil de Curtea de Casaţie. Aceștia pentru 
faptele lor reprobabile se pot da în judecată ca și verl-ce- 
persână, fără nici o formalitate prealabilă. 

Iustalaţiune. — Aceasta constă în faptul intrării în funcțiunea 
în care este numit, de când începe a curge şi dreptul'la leală.. 
şi. care se resumă în depunerea jurămentului.. Până ce ju-. 
vămentul nu este depus, f:incţionarul are dreptul la esercitarea 
funcțiunei sale, nici la. prerogativele cei oferă funcțiunea; iar 
după depunerea. jurământului, ia în posesie funcțiunea. sa. 
Prohibiţiuni .— Consilierii acestei Curţi nu pot fi rude saii cuseri 

între el, până la al patrulea grad. 
Nu pot fi interesaţi in socotelile ce aii să fie cercetate deo ei. 
Nu pot fi deputaţi, senatori, nici pot avea vo altă funcţie. 

salariată de Stat. - 
Aceleaşi prohibiţiuni pentru procurore, substitut, referendari, . 

grefieri și ajutoarele lor. 
_ Competința.—Mai înainte însă de a vedea, competinţa acestei . 
Curți, trebue să spunem că ca lucrează saă în adunare gene- 
rală, ori secfeuni-unite, adică toţi consilierii adunaţi impreună . 
presidaţi de preşedintele lor și asistați de procurore saii sub- 
stitutul lor. i 

Saii că toți consilierii se împart în două, formând în acest 
caz două secţiuni și presidată fie-care secţie de câte unul din 
consilieri dintre cei mai in etate. Sa 

Lucrările lor se numesc hotărâră, și să iai cu majoritate - 
„de voturi, - | , - 

Adunările generale obligatori! trebuesc ţinute cel puţin de 
două oră pe săptămână, precum și de atâtea ori, de câte ori 
preşedintele Curţii găsește necesariii. In secțiuni însă Curtea 
este obligată a lucr: tonterlilote-— 

Ca, competinţii, Cujeteliăisfesăiteitutitit own anhiitiarelasi = | 
Cu cercetarea socâtslilor; aticit—aveniturilor-și- cheltuelilor - 

B'BLIOTI:CA CENTRALĂ | 

  m i
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Statului, ale casieriilor generale de judeţe, ale tuturor ad- 
ministraţiilor statului, judeţelor, comunelor, precum şi ale 
tuturor agenţilor, comptabililor, ale tuturor administrăţiilor de 
caritate ori pioase, fie. că s'ar administra ca personalitate sin- 
gure, fie că ar depinde de Stat, judeţ ori comună. 
"Toţi aceştia. sunt datori ca la, finele anului financiar să 
închee socotelele los, depunîndu-le imediat la Curtea de Ccomp-. 
turi, insoţite de uctele justificative, de modul întrebuinţărei 
banilor. | | . 
„Cel cari nu se vor conforma acestei măsuri, se vor chicina 
de Curte la infăţişare a'şi da motivele relusului lor. 
„Curtea negăsind motivele. lor serioase X va condamna, la 
o amendă egală cu leafa, lor de la una lună până la trei 
luni, putend în aceeaşi vreme să ceară guvernului suspen- 
darea lor din funcţiune pentru un timp oare-care și chiar 
destituirea. - ” - 

„ Socotelile depuse se vor verifica de Curte, dând hotărâre 
în consecinţă. 

Aceste hotărâri trebuese să declare dacă 'comptabilii sunt 
achitaţi cătra tesaur, ori de a făcut avansuni tesaurului, sai . 
de mai datoresc ceva şi cât. . 

In primul caz se dă hotirâra de descăreare şi de restituirea 
sumelor avansate de ei, ordonând anularea garanţielor lor. 

Daca rămân datori Statului, atunci sunt condamnaţi să 
plătească, cel: mult în termen de trei luni de lu data hotă- 
rârei. Copia după această hotărâre se comunică ministrului 
justiţii, spre a fi executată, de agenţi fiscali. | 

Curtea poate să "și revizuiască hotăririle sale, după cere- 
vea părţii interesante și dovedindu-se eroare din partea Cur- 
$că, prima hotărire se schimbă descărcând pe. aginte de _tot 
la ce. era condamnat. 
„Se mal pot încă ataca aceste hotăriri și prin recurs în 
Casaţie, în termen de trei luni de la data comunicăref, 
„Dacă după casare, Curtea ar stărui în prima sa, hotărire, 

ȘI partea, interesantă ar face din noii recurs, Casaţia în acest 
cas judecă în secţiuni unite. Apoi se comunică Curţii de 
Compturi care de astă dati este datoare a se conforma ho- 
tăririi Casaţiei. | Si 
„La cas când Curtea de Compturl cu ocazia cercetărei soco- 

telilor unui aginte va constata delapidări, falşuri, urme de mituiri, atunci trimite pe culpabil înaintea tribunalelor, căcă |. pe lângă plata banilor trebuie ca, culpabilul să “și ia, și pedea- 
psă, prevădută, de legea. penală. e “ Forma terificărei socotelilor şi hotărirei. — Aceste tormalități .



încep mai ântâiii prin împărţirea lucrărilor fie-cărei secţiuni, 
de către preşedinte. - a 

Una din secţii se ocupă. cu cercetarea a; tot ce.priveşte ve- 
niturile și creditele, precum și la lichidarea compturilor ad- 
ministraţiei generale, judeţene și comunale, esercitând. con- 
trolul săi asupra tutulor compturilor acestei administrații. 

Incheerea, compturilor se depun la Curte printr'un rapcrt, 
care va statua asupra lor în “mod: definitiv în adunare ge-.. 
nerală. - : Di 

Incheerile Curţii în adunare generală precum și hotărirea 
ei se pronunţă cu majoritate absolută a membrilor presenţi. 

Membril în minoritate, nu sunt datori a “și da motive. 
„_*" Unul din judecători în fie-care secție cercetează aceste so- 
coteli, punându-le apoi în deliberarea secţiei sale, printr'un 
raport al săi în care este dator să facă observările sale. 

" “Judecătorul însărcinat cu cercetarea socotelelor secţiei. sale, 
are dreptul de va simţi necesitate, să ceară a i se pune la 
disposiţie toate lămuririle cerute, chiemând chiar pe compta- 
bil la infăţişare pentru a da lămuririle ce i se vor cere. 

Pentru acest scop Curtea are dreptul să ceară toate actele 
din cari ar putea să culeagă lumină asupra socotelilor ce 
voeşte să 'verifice, s. e. budgetele fie-cărui eserciţiii, — re- 
-gistrul datoriei publice, — lista pensiunilor în sarcina Sta- 
tului. - | 

Delectele unei socoteli pot privi sait pe guvern, ori pe 
comptabil. | 

Priveşte pe guvern, când el a ordonat împliniri de dări 
contra, legilor, saii când a efectuat cheltueli peste marginea 
"budoetelor şi a, creditelor. - 
"In cazul acesta Curtea se mărginește numai a constata 
faptul prin un jurnal, înaintându-se atât socotelile cât și jur- 
nalul Curţii incheat, asupra acestul cas, la Camera legiuitoare, 
singuă în drept a decide in consecinţă. . 

Detectele privitoare pe comptabil sunt atunci când socotelile 
„nu vor fi făcute în regulă, , 
“Când nu se vor afla coprinse în ele parte din veniturile 
ce că aii incasat saii a trebuit să incaseze. 
"Asemeni când unele din cheltueli nu vor fi justificate cu 

acte îndestulătoare, precum şi pentru veri-ce alte neregu- 

Jarităţi. | 
” Observările ce judecătorul unei secţii este dator să facă 

socotelilor secţiei sale asupra cărora secţia sa este chiemată 

:a se pronunţa, sunt următoarele: , 

a) Observări privitoare la încasările saii scădămintele ce
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se vor fi părut că presintă diferitele paragrafe şi articol at so- 
cotelilor. - | b) Observări privitoare la conlormitatea primirilor cu legile 
și documentele financiare și a chieltuelilor cu budgetele și 
creditele. deschise. 

c) Aprecierea judecătorului asupra validităței actelor Şi do- 
vedilor intăţişate,. | 

„Acest raport cercetându-l Curtea, este datoare să "şi dea, 
hotărirea, sa prin care trebuie să declare pe aginte, dator 
ori achitat. | 

Când agentele este răfuit, Curtea este datoare să declare 
liberarea garanţielor ce le-ar fi dat, sai radierea ipotecilor. 

Declnrând pe agent dator, trebuie să arate şi măsurile de 
esecuţiune, precum și termenul în care are să se facă plata. 
După aceste hotăriri Curtea este datoare să înainteze copii părților, luând dovadă de a lor primire. . | „Agenţii justiţialili de curtea de compturi —Acești agenţi sunt 
următorii: :. 

1) Casierii judeţelor. | 2) Şefii de birouri cari îndeplinesc funcţia. de casieri, pe lângă autoritatea, unde *și fac serviciul să. 
3) Casierii de regimente sai de corpuri speciale precum 

şi ofițerii comptabili atașați pe lângă vro administrație mili- 
tară, şi cari mânuesc bani publici. 

4) Economii de spitale, de mânăstini, şi alte aședăminte " 
publice. 

5) Casierii municipali. 
6) Piimitorii de bani din administraţia veniturilor indirecte. AMinisterul, public.—Acesta este -representat prin procurorul și substitutul săi alipit pe lângă Curtea -de Compturi, formând ambii o individualitate morală cu o unitate de idei şi prin- cipil în esercitarea, funcţiunii ce le este confiată. a Atribuţia acestuia sunt: î, Să facă a, se presenta, Curţii de toți aceștia la termenele 

fixate de Curte socotelele lor, aplicând pedepsele legii celor 
“tardivă. i 

Să vegheze la împlinirea datoriilor tutulor, cari compun personalul Curţii. RE a Să, asiste la ședințele Curţii. 
Să, comunice ministrului de finance copil după hotăririle lor. 
Să comunice ministrului de justiţie actele, în cari s'ar găsi fapte pedepsite de legea penală. a o 

_Substitutul are aceleași “atribuțiuni ca ale procurorului, fiind-că el inlocuește pe procurore când este absinte.
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Refendarii. — Aceştia pare a "ȘI fi luat numele din faptul că 
ci mai înainte de toți sunt datori să ia cunoștință de toată, 
actele, și apoi să refere Curţei. Acești referendari sunt datori 
să asiste pe judecători în toate lucrările lor, şi a, le da toate 
esplicaţiile cari li se vor cere. e 

Greficrul.— Acesta asistă pe judecători, numai când sunt; în- 
truniţi în adunare generală. EL este şelul cancelariei Curţii, şi 
responsabil de paza tutulor actelor Curţii şi de mersul regulat 
al lucrărilor ei. Răspunde "asemeni de implinirea, datoriilor 
fie-cărui funcţionar al Curţii al cărora șe[ este el. 

TITLUL IV 

CAPITOLUL VI 
Dreptul public internaţional 

Mai înainte d'a intra in analisa acestui titlu spre a vedea 
ce coprinde el, și de ce însemnătate este, trebuie să repetăm 
aci aceea ce deja cunoaștem, adică dividiunele dreptului pu- 
blic proprii dis. 

Dreptul public coprinde: 
Dreptul Constituţional ; 
Dreptul Administratie. 
Dreptul Iuternaţionul. 
Dreptul Ginţilor. 
Dreptul internaţional este: public saă privat. 
Dreptul internaţional privat este o ramură a dreptului ci- 

vil, care îmbrăcişează reluţiunile particulare .ce pot esista intre . 
cetățenii diverseloi: State, şi toate drepturile, toate interesele 
cari să leagă de condiţia străinilor s. e. în România; și a 
Românilor în ţara străină. 

Cestiunile de statut personale şi statut reale, de naţio- 
nalitate saii schimbare de naţionalitate, de drepturi de familie 
și de succesiune esercitată de străini. 

Cestiunile de esecuţie a contractelor cu sai fără ipoteci, 
de esecuţia judecăților date de tribunalele celorlalte ţii și 
alte obiecte de felul acesta, formează în totalitatea. lor, dreptul 
internaţional privat. - , SE , 

Principiul de suveranitate, de independință naţională este 
legat cu cestiunile de această natură și această legătură o are 
rin ocazia intereselor și drepturilor particulare cari se refer 

h individi, ci nu în privinţa Statelor ca corpuri politice ;. și 
nici în privinţa intereselor generale sait colective. i 

i 11
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Până în! dilele “noastre în dreptul ginţilor universal se 'co- 
prindea. drepturile private, care se reiereai la persoanele di- 
ieritelor State. , 

Multiplicitatea, raporturilor însă de toate dilele și a cestiu-. 
nilor legate de aceste raporturi, a făcut a se trata în special 
această, mixtă parte care ţine de dr ptul civil și de dreptul 
ginţilor, lăcându-se dint'ensa, sub numire de «Dreptul înter- 
național privat», o ramură, particulară a, ştiinţei a cărei Im- 
portanță va creşte împreună cu desvoltarea relaţiilor” private 
asupra tutor punctelor globului 1) , 

Dreptul public internaţional, sub acest titlu coprinde toate 
dividiunile dreptului ginţilor. 

Mulţi învăţaţi divide acest drept, în dreptul ginţilor natu- 
ral și dreptul ginţilor positiv. Sa 

« Când insă este vorba de națiunea pe care se reazemă fie- 
care ramură, saii sub-divisiunea dreptului ginţilor pozitiv, 
atunci acordul: între” oamenii științei acestui drept incetează. 

Așa Graţius, Puflendorf şi Leibniţ nu sunt de acord asupra 
noțiunei dreptului ginţilor natural. 

Wolff și abreviatul stii. Wathel sub-divide-dreptul ginţilor 
positiv in dreptul “ginţilor voluntar, convențional şi de obiceiuri. 
Această sub-divisiune este contestată de Martens și Waeton. 

Această, divisiune nu este scrisă dogmatic în cărţile drep- 
tului ginţilor, dar rcese din materiile esplicate în aceste cărţi, 
şi este fondată pe diversitatea regulilor sait obiectelor drep- 
tului ginţilor. | | , 

Dividem dreptul public internaţional: în dreptu ginţilor mu- 
cersal, dreptul ginţilor maritim, dreptul ginţilor positiv, sai 
dreptul diplomatic. ” Mă | 

Dreptul ginţilor universal saă natural este londat pe natura 
şi consimţimântul tacit. al: societăţilor umane. 

Basa sa este natura și usurile comune ale societăţilor con- 
siderate ca, persoane morale, având în relaţiunile lor. reciproce 
--drepturi şi datorii. | 

Dreptul ginţilor maritim este acela, care se naște din usurile 
de pe mare și din regulile internaţionale,. cari aii fost culese 
la deosobite epoce şi acceptate prin consimţimântul 'naţiunilor 
celor mai obicinuite cu navigațunea.  . :. , 

Dreptul ginţilor positiv saă dreptul diplomatic propriă «is, 
este acela care este fondat pe tractale, pe contențiuni, saii pe 

+ 

') Dr. Felix. - Ediţia a doua 1847. Despre statutele 'saii dreptul înter- 
naţional privat. Mailher de Chassat.— Vechii Magistrat 1845.
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usaurile particulare primite între unele naţiuni, ele coprind drep- 
tul consulatelor. .. | - | 

I Dreptul ginţilor universal.—Groţius este adevăratul londator 
al ştiinţei drepbilui ginţilor. | N 

I vin celebra sa, carte « De jure pacis et' belli>, publicată pe 
la 1625, pe când resbelul de trei-deci de ani devasta diver- 
sele State ale Germaniei, el a creat acest drept. 

Creând dreptul ginţilor, el u distins acest drept de dreptul 
natural: pur, și a stabilit că este format nu numat din prin-" 
cipiile dreptului natural, dar și prin consimţimântul general 
al naţiunilor care este constatat prin obiceiurile lor. 

Dreptul internaţional era, dar încă de la originea sa scutit 
de principiile abstracţiunilor, saii al vagelor generalități. 

Ilea şi faptul (realitatea) mergea de acord una cu alta, şi 
dreptul căpătă îndată caracterul unui drept natural și po- 
sitiv. | 
_ Puflendor voi să -imite pe Groţius, şi recunoscând adevă- 
rata lui metodă, conlundă însă dreptul ginţilor întrun fel de 
morală universală, şi răpind unul din caracterele esenţiale, 
declară că dreptul ginţilor este dreptul natwmal al Sta- 
tului 1). . | a 
- Această opinie a lui Puflendori este însă aspru observată 
de Leibniţ, calificându-l d'un mic jurisconsult, şi nici de cum 
filosot) a - 

Scoala, lui Groţius nu părăsi de loc urmele fondatorului, 
prolesând că o. mare parte a dreptului giniilor este fondată 
pe usul și practica naţiunilor. , 

Leibnitz în introducerea sa la codicele diplomatic la 1693 
dice: «Basa dreptului înternaționul este legeu naturală, căreia 
sa'adus diverse modificări după limpă şi loavri 3h. 

Wolt în 1740 și Wathel in 1758, separă asemenea cu multă 
îngrijire: dreptul ginţilor, de totalitatea jurisprudenţei uni- 
versale. DR 

Montesquieu, cu prolunda sa privire care pătrunde și; ju- 

decă teoriile şi marile aplicaţiuni, a recunoscut că dreptul 
ginţilor este unicersal. | 
Că adevăratele sale principit fundate pe. dreptul natural co- 
mun oamenilor și statelor, şi pe practici n iţiunilor, a priimit 

de la Cristianism influenţa cea mai salutară. 

') Pulendorf. De jure naturae et gentium. , 

3) Leibnitz, Vir par Vum jurisconsultus et minime philosophus. 

3) Codox jus 'genlium diplomaticus 1693.
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Dreptul ginţilor dice el este, «din natură fondat pe acest 
principii că, diversele naţiuni trebuese să *șă facă în timpul 
păcei cel mai mult bine, și în timpul vesbelului cel mai puțin 
reii ce este posibil ; [ără a vătăma -adeviralele lor interese». 

<Oliectul resbelului este victoria, acela al victorică este cuceri- 
vea ; și al cucerirci este consertația». 

„_« Din acest principi şi din cele precedente, trebue să derive 
toate legile cari formează dreptul ginţilor». 

Toate” naţiunile aii un drept al ginţilor, ele cunose regulile 
resbelului și păcci, răul este că acest drept al ginţilor nu este - 
tot-d'a-una fondat pe adevăratele principii. 
„In dreptul public filosofic și Constituţional, omul are drep- 

turi individuale considerate ca, inviolabile, fiind-eă ele: ţin de 
natura sa liberă și inteligentă. 

Aceeași noţiune se giiseşte în dreptul public esterior, în ce 
priveşte. societăţile. A 

Statele sunt persoane morale cari ati asemenea o natură, li- 
beră și inteligentă şi cari ţin de la, această natură, drepturi 
tondamentale și neviolabile e 

Astlel este dreptul de conservaţie, de independiuţă naţio- 
nală; acela este un drept primitiv şi absolut pentru naţiune. 
Din el derivă dreptul de apărare prin-resbel, și în unele ca- 
zar chiar dreptul de intervenţiune, şi acest drept este atunci 
când Staţul este ameninţat în siguranţa sa, prin disposiţiu- 
nile publice și prin mișcările unut Stat vecin. 

Dreptul dia fi admis în rindul: naţiunilor independente. 
Acesta este asemenea un drept natural. fondat pe libertate, - 
când o societate s'a desvoltat și a putut să se libereze de le- 
găturile sale tutelare sai de minoritate în privinţa unei me- 
tropole saii altul - Stat, până atunci domnitor, și când "și-a cucerit de fapt propria sa independință. | | D.eptul de proprietate naţională. fundat pe ocupaţiune, p& cucerire, este un drept totuși atât de sacru, ca şi dveptul 
de proprietate individuală. | 

Dreptul d'a .contracta alianţe, de a păstra neutralitatea, de 
a face să se respecte credinţa tratatelor, este asemenea un 
drept inviolabil care ţine la. libertatea persoanei morale tot 
atât de sacră, ca și a persoanei individuală. 

Intro singură: vorbă, dreptul ginţilor este dreptul natural, 
alături cu obiceiurile naţiunilor Şi practica, datorielor reciproce, priimite de naţiuni intre ele. e
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IL. Dreptul Ginţilor Maritim 
Sorginţile Dreptului, — Capture' Maritime. — Dreptul Navelor neutre. — 

Dreptul de visilă. — Libertatea mărilor şi restricţiuni. —  Jurisaic- 
țiune internaţională în privinţa năvilor. 

, 1). Dreptul ginţilor maritim și sorgințile dreptului. — Acest drept 
sa născut din obiceiurile cari esistă pe mare între principa- 
lele naţiuni, cară ati frecuentat Mediterana în evul medii; 
în secolile XI, XII și XIII. .- 

Când cruciadele pusese în mișcare toate popoarele Europei, 
atunci se formă un drept al ginţilor nautice, ale cărui re- 
guli și datine fură respectate prin culegerea consulatului mărci, 
redactat în limba Romană la Barcelona către finele secolului 
AIV ; și care de atunci a fost tradus în limba Francesă d'un 
advocat din Marsilia 1). | 

Aci nu este ca pentru dreptul ginţilor universal, un publi- 
cist care a iundat sciinţa; este o mână necunoscută care a 
cules regulele elementare aplicabile Ja decisiunea litigielor, re- 
lative la comereiii și la navigaţiune în timp de pace şi resbel. 

A strîns ordonanţele imperatorilor. Greci, imperatorilor Ger- 
mani,— Regilor Franciei și Ispaniei, —ale Republicelor Veneţiei 
şi Genovei, adoptată la 1075 până la 1262, la Roma, Lisa, 
Genova, Veneţia, în Morea, în Sira, la insulele Rodos, la 
Constantinopole, la Marsilia, prin toate cetăţile riverane ale 
Mediteranei. , 

Din vechea culegere de datine, Ispania, Italia, Francia, An- 
glia. ai scos legile lor nautice, cari ati durat la dânsele mai 
multe secole. 

. Consulatul mărei a fost pentru navigaţiunea popoarelor din 
ovul medii şi a popoarelor moderne, cea ce fusese legea 
Rhadia pentru navigaţiunea Romană, o lege naturală iun- 
dată pe obiceiurile maritime. . 

. Către finele secolului XIV o altă culegere de obiceiuri ma- 
ritime. | a 

„ Conduetorul mărci, este titlul acestei culegeri, fu compusă 
în Francia, Mun anonim în favoarea neguţătorilor cari trafica. 
în nobila cetate de Rouen. , 

Olanda primi de la Filip 1], Regele Ispaniei,. o ordonanţă 
pentru siguranţele burse! de la Anvers 1593, și curând după 
aceasta se publică codicele datinelor pentru siguranțele din 

- Amsterdam la 1598. . 

  

1) Pardessus, Culegere de leg! maritime. T. 2, C. 12,
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Ordonanţa lui Ludovic XIV, asupra marinei, lu resultatul 
precis, metodic, luminos al obiceiurilor și regulilor Europene, 
culese în diverse epoce, procurate. de esperiența modernă și 
lumea nautică a primit ordonanța din 1661, cu codice uni - 
versal. — Ea a lost mai particular copiată de Euglezi şi 
Spanioli. 

Numele principalului redactor al acestei opere importante, 
a rămas necunoscut. | 
„Ne vom ocupa aci de câte-va punte importante ale dreptu-. 
lui Martim, arătând progresele sale, şi mai cu scină in ches- 
tiile de captură maritimă, de dreptul neutrilor şi al puterilor 
beligerante, de dreptul de visită, de libertatea, mărilor și de 
jurisdicţiunile internaţionale.. 

Cupture Maritime. Mărturiile lui Grotius și ule altor pu- 
bliciști -probează că in secolul XVII, se urma regulilor date 
de consulatul mărei, în cât priveşte captura priutr'o navă 
armată a navelor încărcate cu mărluri 1). 

” Capturile maritime după aceste obiceiuri, nu eraii obiectul 
unei judecăţi, numai Amiralul saă căpitanul o pronunţa. 

- Judecata capturilor, făcută do coinisie, a lost instituită 
pentru prima oară prin o ordonanță a lui Carol al VI-lea 
in 1400, și după renunţările statelor de la, 'Pours, un edict 
de la 1845 a statuat asemeni că, dreptul de a da scrisori 
de marcă și represalii sar atribui numai Regelui. 

Origina numelui «scrisori de marcă», vine de la cuvântul 
«marcha» şi care insemnează «limită». Scrisorile cari permitea 
a ataca, și a prinde navele străine, eraii date cu o limită oare- 
care. Se 

In evul-medii, domni Feodalii (Signori), liberaii scrisori de 
marcă, şi de aci deveneaii un fel de piraterie regulată și de- 
structivă  comerciului, de aci nezesitatea a lăsa esclusiv pu-: 
terii suverane, dreptul d'a acorda această autorisare ale curse- 
lor maritime. . SI 
" Ordonanţa din 1861, Cart. INI, tit. 9 şi 110, asupra captu- 
rilor, și scrisorile de marcă sai represalii, precum şi o de- 
claraţie din 24 Iunie 1728, în ce priveşte - cursele, a servit de 
basă decretului: consulilor din 2. Aprilie, anul NI; care este 
astă-di legea în vigoare asupra acestei părți importante ii: 
dreptului inaritim. - 

Aplicaţiunea sa care se referă la capturile maritime, înte- 
resând dreptul internaţional, este încredinţat consiliului de Stat 
in adunarea, generală, „. 
PIN 

') Graţius.—De jure pacis et belli. Libra Il, Cap. [, $ 5.:
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La noi, cari nu avem consilii de Stat, ar trebui să avem 
un consilii alcătuit ad-hoc, şi convocat la necesități. 

Consiliul de Stat, hotăraşte, fie direct, fie după decisiunile 
date provisoriii de comisiunile stabilite in colonii prin decretul 
de mul sus. 
„EL trebue asemeni în cazuri de urmărire pentru causă de 

piraterie să se pronunţe judiciarminte, asupra validității sait 
a nevalidităţii capturer. i ” 

Drep:ul ace lor cutre.— Consulatul mării coprindea maximele 
cele mai importante asupra drepturilor respective ale naţiu- 
nilor beligerante, şi ale ncutrilor. 

Sistemul resultat d'aci, este următorul : 
îespectul navelor și al mărturilor, car era, posesiunea ncu- 

trilor, dreptul da lua mărfurile inamicilor din năvile neutre, 
ceea. ce trăgea dreptul de visită al acestor năvi, respectul 
mărlurilor neutre în năvile inamice. 

Aceste reguli nu erait ceva noă, cele se usait încă pe la în- 
ceputul secolului al XVII-lea, după cum se vede în tratatul 
lui Groţius, care seria pe la 1625, 

Ordonanţa de la 1681, limita dreptul neutrilor. Ea nu admite 
respectul mărturilor neutre pe năvile inamice, această ordonanță, 
hotăraște contrariit, dicând: «nări inamice, mărfuri inamice». 
Ea aplica la început o regulă mat absolută, luată din 
dreptul Roman «haine inamicului, confiscă pa amicul». 

De aci resultă că, nava neutră, care ducea marfă inami- * 
cului, era. confiscată impreună cu marfa. 

Un regulament. din 1714, a modificat această severitate, 
declarând că. marfa inamicului să fie confiscată ; dar nava, 
neutră să, fie liberă a pleca. Aceasta a devenit regulă în- 
Franţa şi Spania, conform tradiţiunilor Consulatului mări. 

Olanda a profesat maxima contrarie, ctuse libere, mărfuri 
libere». 
Cu alte vorbe, pavilionul protege marfa, alară de colul con- 

trabandei de răsboii, principiă stabilit în ordonanța Fracesă 
din 26 Iulie 1778, și în declaraţia lusiel din 1730, ca prin- 
cipiit al dreptului natural. , , 

Dreplul de visită. — In cas de resbel, esista în vechime 
tradiţiuni ale Consulatului mării, ele eraii consecința dreptu- 
lui da lua efectele și mărfurile inamicului încărcate pe nă- 
vile neutre. SI 

Acest drept este recunoscut întro ordonanță a Regelui 
Enric al II-lea din 1584, şi in ordonanța, din 1681. 

Anglia, Spania, Francia "l-ai recunoscut în vechime, Olanda 
și Belgia “l-a, contestat.
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In timp de resbel, el este necesariii, fiindcă se asigură 
naționalitatea, neutrilor, și de natura mărfurilor de contra- 
bandă. | 

In timp de pace el este esercitat în dilele noastre ca mij- 
loc d'a concura la aboliţiunea traficului cu sclavi 

Numai Statele-Unite “l-a relusat! 
Convenţiunea din 1831 și 1833, organisară între marina 

Englesă și cea Francesă un drept de visită reciprocă, -care 
însă, a dat loc la abusuri, şi de aci prin urmare la vii recla- 
mațiuni. | 

Aceste convenţiuni sunt anulate și dreptul de visită nu 
mai este regulă generală. 

» Nu poate fi aplicat de cât când este o gravă presumpţiune 
de comerciii cu sclavii, care comerciii este loarte judicios asi- 
milat prin convenția din 29 Maiii 18:45, între Francia și An- 
glia cu pirateria, pedepsită în Francia prin o anume lege din 
1825. » . 

Dreptul de visită mai mult încă, cl este un drept escep- 
ţional, deosebit de dreptul recunoscut in: general năvilor de 
resbel, a constata naționalitatea oricărei năvi de comerciă, 
întâlnite în largul . mării, ceea-ce un scriitor moder, olicer 
de marină, numeşte «dreptul de anchetă al pavilionului» ! 

Dreptul acesta, are de scop a, recunoaşte naționalitatea va- 
sului, și să dea, independinţă pavilionului, suveranităţi Statu- 

"luă căreia, aparţine, serviciile ce "i sunt datorite. 
Mai are încă de scop, în vederea poliţiei generele a mărilor, 

esercitată, de puterile maritime, să se oprească pirateria prin 
necesitatea, ce impune ori-cărei .năvi, da arbora un pavilion 
naţional și d'a justifica că nu este nici o usurpaţie sait fraudă. 

Libertatea mărilor şi restricțiuni. — Dreptul Roman, care 'și 
trăgea definițiile din. natura lucrurilor, pune marea în numă- 
rul lucrurilor comune, cari nu pot fi ale nimănui. 

In secolul al XVII-lea, Spania și Portugalia pretinseră la 
suveranitatea mărilor lumei noui, în vi tutea concesiune! Papil 
Alexandru al VI-lea, fondată, pe dreptul 'de. descoperire şi cu- 
cerire, 
„Olanda contestă acest drept de suveranitate, şi marele 
Groţius publică la 1609, importantul stă watat asupra mă- 
rilor «mare liberum», ca. să stabilească dreptul comun al na- 
ţiunilor a esercita, liber navigaţiunea, comerciului şi pescui- 
tului în Atlantic și canalul Pucific. 

Acest principii de libertate nu mai fu necunoscut pentru 
mările lumei nou. a 

Anglia insă, cu dout-deci ant mat în urmă, pretinse la Im-
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perii și proprietatea, mării Britânice, sai a. celor patru mări 
cari încongioară, insulele mărei Britanice, ale Scoției și - 
landei. 

Și Selden, unul din publiciştii cel mai iluștrii, publică la 
1635, un memoriii cu titlul de amare clausum», ca să susție 
această, pretenţiune. 

Anglia, ca să pue in practică suveranitatea sa, susține că 
avea dreptul de pavilion — sai dreptul de salutare la pavi- 
lionul Britanie. 

Ludovic XIV îi refusă acest drept prin ordonanța din 16 
Aprilie 1689, care opri pe toţi ofiţerii cari comanda năvile 
sale da saluta, și mai ântâiă năvile celor-alți prinți cari 
purtaii pavilioane egale cu ale lor, eraii obligaţi să salute pe 
ale sale, şi să-i constringă lu aceasta prin iorță de ar face 
vr'o dificultate, în ori-ce mare saii pe ori-ce coastă sar fi făi- 
cut intâlnirea. 

La această nobilă mândrie a lut Ludovic XIV, Guilelm 
d'Orange răspunse prin un manifest de resbel, prin care dicea : 

«Dreptul de pavilion care ţine de coroana Angliei, a fost 
disputat din ordinele Regelui Franciei. Acesta tinde la viola- 
ţiunea naţiunei Engleze, lu suveranitatea sa pe mare». 

Mai târdiii această singulară pretenţiune cădu de sine, și 
istoricul Iinglez :Hume recunoaște că pretenţiunile de suvera- 

"nitate afară din locurile din strimtori şi din linia coastelor, 
eraii respinse din principiile dreptului ginţilor. 

Veneţia pretinse asemenea, la suveranitatea Adriaticei. 
Dogele dă, mărit inelul de maritagiii, ca simbol al puterii 

esclusive. | 
Asemenea imperiul Otoman se privea ca proprietar al Mării 

Negre, ale căreia ambe ţărmuri erai în posesia sa. , 
Toate aceste pretenţiuni asupra mărilor inchise sait am- 

biante, astădi sunt părăsite. o 
Ceea-ce este recunoscut, este dreptul de proprietate peste 

porturi, debarcadere, golfuul şi lacuri. | 
Asemenea este dreptul de apărare și de siguranţă care face 

să fie privită ca mare teritorială saii ca dependinţă a terito- 
viului, mare care ndă coastele in lărgimea dată prin distanţa 
ce ia tunul. 

De aci publiciştii aii tras reguli, că puterea pământului se 
isprăvește acolo, unde se isprăvește puterea armelor, 

- «'Terrae potestas finitur ubi-finitur armorum vis.» , 
In această rază poliţia apelor şi pescuitul aparţin esclusiv 

Statului riveran, şi în acest spații însemnat prin această linie 
artificială se eszreită sapraveghierea vămii.
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Insă un mare interes de siguranță Europeană și în intere-: 
“sul d'a garanta independența Turciei a făcut să se invoiască: 
recunoaşterea, unei vechi fradițiuni, tratatul din 13 Iulie 1841 
dintre Francia, Austria, Rusia, Prusia și 'Lurcia, care are de 
scop garantarea inchideri strimtorei Dardanelelor şi Bosforu- 
lui pentru vase de resbel tuturor naţiunilor. 3 

Această, prohibiţiune insă, nu se aplică libertăţii comerciale. 
Jurisdirţiune internațională în privința nărilor. — Drepturile 

de suveranitate națională, în materie de jurisdieţiune, sunt 
respectate de dreptul ginţilor maritimi; principiile insă in 
această, privinţă sunt supuse la discuțiuni. 

Vasul care pluteşte în lungul mirii, poartă cu sine suve- 
ranitatea și jurisdicţiunea sa, cl este inviolabil. Crimele saii 
delictele' comise în interiorul vasului sunt justiţiabilo inaintea 
puterii căreia aparţine vasul. : 

Nu se distinge în această, privinţă vasul de 'comereiii de 
vasul de resbel. | 

: In porturi, în debareadere, în apele riverane, vasul repre-- 
sință incă o naţionalitate independentă şi suverană, pentru 
toate actele cari privesc disciplina internă, a, vasului, și este 
acordată vasului pentru delictele și crimele comise în inte- 
riorul lui, protecția acordată porturilor. 

In Francia, în urma unui avis luat de consiliul de Statla.. 
25 Noembre 1806 un vas străin intrat in porturile sale, nu 
se poate sustrage de la jurisdicţiunea, sa, teritorială pentru 
tot ce se atinge 'de interesele Statului. Să 

“Așa, un vas neutru primit întwun port lrances, el este de 
drept supus legilor de poliție Francesă, și oamenii . echipa-: 
giului sunt justiţiabili de tribunalele ţării. a 

I. Pentru delictele comise chiar în interiorul vasului, către: 
persoane străine de echipagii. Sa 

II. Pentru convenţiuni civile ce oamenii ar face cu aceste! 
persoane. 

II. Pentru faptele cari ar privi pe oamenii echipagiului, 
dacă ele sunt de natură a' compromite liniştea portului. 
„Suveranitatea representată prin pavilionul vasului, este. mo- 

dificată atunci prin suveranitatea reală și. teritorială. 

III. Despre Diplomaţie . 
I. O aruncătură de „Ochi historică. asupra tratatelor cart ai constituit: 

dreptul diplomatic frances şi european, de la 1648.—11. Despre diploma- 
ție propriu disă.—Ill. Despre consulate,— 1V. Despre pace şi resbel. 

I. O aruncătură. de ochi istorică asupra - tratatelor. cari aă 
constituit dreplul diplomatic [rances și european de la 1648.—Drep--
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tul ginţilor positiv saă. dreptul diplomatic proprii dis este 
lundat pe tratate saii convenţiuni diplomatice, și pe datine 
cari sunt proprii. diverselor naţiuni. | 

Acest drept s'a născut din pacea de la YVestfalia care a 
urmat resbelul de trei-deci de ani, și care a deschis pentru 
esistenţa și "politica Europei, o lasă nouă. 
„„De la această epocă a inceput a se cunoaște un drept al 
ginţilor Iiuropean. | Ia 

'Fratatul din Westfalia din 1648 şi cel din Pirinei din 1659, 
a pus basele dreptului diplomatie și pentru naţiunile nordului 
şi pentru naţiunile sudului european. | 

“Tratatul din Westfalia avea de obicet principal regulările: 
de teritorii, a, cărui posesie era cu desăvârşire nesigură în 
urma, resbelului de trei-deci de ani şi în urma nouii consti-. 
tuţiuni a imperiului german. 

Dreptul public al imperiului pentru cele 355 de state su- 

verane atât feudale cât şi cclesiastice și orașele libere ce ele 

coprindeaii, iu constituit astfel că dreptul celui nai slab să 

fie protegiat contra celui mat tare 4). | i 

Suedia culese prin înaltă sa influență, preţul serviciclor şi 

glorii lui Gustav Adolf, acest eroii al r&sbelului nordului 2). 

Puterea statelor reformate, contra-balansa puterea statelor - 

„catolice. Revoluţia ţărilor de jos făcută contra, casei de Austria 

şi uceca a Șveţiei fură confirmate, , i 

Şveţia câştigă o mare importanţă prin principiul de neu- 

tralitate ; Francia şi ca câștigă un bulevard contra Nordului. 

"De la.1618 până la revoluţia din 1879 tratatul din West- 

alia rămase una din' basele importante ale. dreptului ginţilor 

Europene, și tot pe ucest tratat '] învocaii prinții germani în. 

1792. ceca' un motiv sati pretext de resbel și de cualiție 

contra Francict, care prin tratatele sale declarase revendica 

bile drepturile lor feudale și suzerane asupra unor părți din 

Alsacia. . sp 
De la: păcea din :1648 piră la tratatul din Paris și Viena 

din 1815, 'care a dat o basă fixă puterilor. Europei sdruncinate. 

sati răsturnate prin .cuceririle lui Napoleon, patru mart tra- 

tate ati mareat tasele succesive ale dreptului diplomatic, pen- 

tru Europa și America. 

  

1) Era 150 de state ale electorilor, ducilor ete. 123 state ale episcopilor 

62 oraşe imperiale sub formă de republici. , , 

„Dieta era compusă din trei colegil fârte complicate. Imperiul forma 10 

cercuri din cart se lua contingentul armate! federale. 

2) Pons. 1839. Ilistoria resbelulul de 30 anl.
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— Tratatul dela Utrecht . . . 1718 
— "Tratatul de la Paris . . . 1763 
— Tratatul de la Versailles . . 1783 

„ — Tratatul de la Amiens . . 1802 
Multe resbele şi tratate intermediare a umplut spaţiul care 

separă pacea, din Westfalia din aceea din Utrecht. 
Insă tratatele gloriose pentru Francia de la, Aix-la-Cha- 

pelle in 1668 de la Nimâgue în 1678, de la Ryswieh in 1697. 
fură mai mult armistiţiii, de cât tratate de pace intre Lu- 
dovic XIV și puterile aliate contra lut, adică Spania, Anglia, 
Provinciile unite. imperiul. 

Moderaţia, ce arătă el în 1697 nu făcu nici de cum să cadă 
temerile ce inspirase puterile sale presupuse la monarhia uni- 
versală și cari suscitaseră contra lui esereițiul dreptului de 
coaliţiune și. de intervenţiune. | | 

„ Succesiunea, la tronul Spaniei pe care Ludovic XIV, ac- 
ceptă la 1694 pentru ducele Donjou nepotul să de frate, veni 
să revendice primele temeri și să stringă iarăși legăturile 
puterilor coalisate. Nu s'a dat destulă atenţiune când s'a ju- 
decat puterea, regelui, că după testamentul lui Carol al ÎI, 
tronul Spaniei, de n'ar fi fost acceptat d'un principe Irances, 
trebuia, prin substituție să trâcă la un principe austriac. 

Resbelul de succesiune care fu atât - de desatros pentru 
toţi și mal ales pentru Francia, se termină prin tratatul de 
la Utrecht, al cărui principal obiect fu să stabilâscă întrun 
mod absolut separarea corânei Franciei! da Spanie! 1). , 

Casa de Austria fu dotată atunci cu Belgia, cu Milanais 
și cu Neapole, şi capul liget aliaţilor Guilelm III fu recunoscut . 
definitiv pe tronul Angliei cu toate principiile dreptului divin 
şi hereditar invocat de Stuardi. a 
“Intre tratatul de la Utrecht și cel de la Paris din 1763 sunt: 
Tratatul din Viena din 1738 care transporta coroana celor 
două Sicilii unei ramure a Burbonilor. 
„Pratatul de la Aix-la-Schapelle 1748 care confirmă cesiunea 
Silesiei către Prusia, ridicând Prusia la rangul de putere de 
prima ordine, dând ast-iel un cap Statelor protestante şi un 
punct de reazem contra verhei preponderență a puterilor Ca- 

5 
o
 

tolice representate prin Austria. 
Pactul de familie din 1761 între cele două ramure ale casei 

Burbonilor, sorginte neputernică contra, desastrelor și rușinel 

  

1) Discursul D-lut Guizot din 1810—1816, pentru relaţiile “Franciel şi. Spaniel, . - . ,



resbelului de şapte ani protegia politica franceză sub domnia 
lui Ludovic NV. | 

Acest rușinos resbel de șapte ani să termină prin rușinosul 
tratat de la 1763 numit pacea din Paris și prin tratatul de 
la Hubertsburg care învoi şi confirmă tratatul din Westfalia, 
„de la Utrecht şi de la Aix-la-(.hapelle. 

„Prin tratatul de la 1763 dintre Francia, Anglia și Spania, 
Franţa pierde Canada, insulele Grenadi și toate posesiunile 
de pe continentul Americei Septentrionale. Lusiana. fu cedată 
Spaniei ca indemnitate pentru Florida, pe care Spania, o ce- 
dase Angliei, ea pierde aquisiţiile făcute in mările Indiei de la 
11794; ce este mai mult, tratatul confirmă clauza neesecutată 
a tratatului de la Utwecht de a dărima fortificările de la 
Dunkerque. | 

In urma acestui nefast tratat din 1763 supremația mari- 
timă a Angliei era recunoscută şi asigurată. Spania cădea în 
al doilea rang, Olanda era, decădută de la ori-ce pretenţie de 
mare Stat Maritim, neutralitatea ei însăşi arătase slăbiciunea 
ei, și în nord Suedia se lăcea putere da doua ordine. Rusia 
din contră eşind din tăcerea sa și din singurătatea sa, incepea 

“sub domnia Catherini II, să lucreze prin resunetul depărtat al 
reformelor sale și prin influenţa sa diplomatică asupra cen- 
trualui Europei. 

Intre tratatul din Paris din 1763 şi tratatul din Versailles 
din 1783, două mari -fapte se săvârșesc în [Europa și Luumea 
nouă: împărţirea Polonei și independința Americei de Nord. 

Prima împărţire a Poloniei făcută de Rusia, Austria și Pru- 
sia, la 19 lFebruarie.1772 tu un act de despuire contra tutor 
principelor dreptului Ginţilor. , 

Distribuitorii simţiră necesitate să acopere brutalitatea a- 
cestui unice act în felul săă «de asasinarea unei naţiuni, cu o 
aparenţă de asentiment naţional, și în dieta din 1778, în 
1775 Senatul Polon esprimă consimţimentul săii la împărţirea el. 

Curtea lui Ludovic NV părea a nu audi nimic despre a- 
ceastă oribilă crimă a deshinţării unui Stat. 

La 1793 și 1794, a doua și a treia împărțire se consumă, 
fără ca Feanţa., care, lăsată in prada convulsiunilor revolu- 
ționare, să, dea vro atenţie acestei impărţeli. 

După această ultimă împărţire, ea a protestat contra acestor 
noui violăvi de drepturi, dar protestările după tribună nai 
făcut de cât să amintească accentele disperate ale unui popor 
asasinat, « Dunnedeă este prea sus, și Francia prea departe»... 

In cea-laltă parte a Atlanticel îindependinţa “ŞI revendicase 
cu succes drepturile sale. 

A
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Congresul Statelor-Unite din 1778 notifiicase Angliei și lă- 
cuse pe Franţa precum și pe toată Europa, să audă declara- 
ţiunea de independinţa vechilor colonii Englese. 
“Francia umilită prin tratatul din Paris, ajută cu toate astea 

emanciparaa unui popol, care putea prin resoluţiu şi forța 
sa, că avea dreptul să stea intre popoarele libere, să fie des- 
tul a'ŞI câștiga cauza sa; care dete loc tratatului din 183. 
- Independenţa Statelor-Uhnite este recunoscută de însăși Anglia, 
Floridele, insulele Minorea sunt restituite Spaniel. Senegalul 
“ste cedat Franciei. Navigatorii Francesi sunt admişi la pes- 

cuitul de la Zerru-Nova împreună cn ai Engliterii și ai Sta: 
telor-Unite. | 

Francia este scutită a mai dărima fortărețele de la Dun- 
lerque, rușinea păcii din Paris este dară după 20 de ani 
ştearsă prin tratatul din Versailles. - . 
“Revoluţia Francesă se presintă luropei cu idcele cele mai 
“generoase ale dreptului Ginţilor. . Si 

Constituţia din 1791 declară principiul fundamental al ei, 
este raportul naţiunei l'rancese cu naţiunile străine; titlu 
care se rostește: - 

«Națiunea Francesă renunță Wa întreprinde vrun resuel.: în 
vederea cuceririlor, și nu va întrebuința nici odată puterile - sale 
contra libertății vre-unuă popol !»... | - Aa 

Europa-i răspunse în 1792 violândui teritoriul şi fnrmând 
contra ei o coalițiune, care fu de mai multe ori învinsă. de 
“Francesi, fără insă să o poată lovi în inima ci sprea o distruge. 

Primul Consul a credut în 1802 că această coaliţie era ri- 
'sipită pentru tot-b'a-una, și că o nouă ordine de lucruri fun- 
dată pe tratatul de la Amiens, ar da o basă definitivă, drep- 
“tului European. SE 

Insă gloriâsele tratate de la Campo-Furmio în 1797, de lu 
Lunsville 1801 cu Austria, şi cel de la Amiens 1802xu En- 
-glitera, nu eraii de cât -un timp de repoas şi “promisiuni a- 
măgitoare de pace, ce în deşert victoriile lui Napoleon voia să 
le reinoiască în 1805, 1807 şi 1809 la, Petersburg, Tilsit și 
Viena prin Austria şi Rusia. o | ” 

Toate speranţele de pace şi toate tratatele imperiului se 
pierdură în resbel cu Spania și în campania din Moscua. 

Pentru Francia "n'a rămas -de cât tratatele din 1814 şi 1815, 
cari făcând'o să intre în limitele din 1790 și deschidând fron- 
tiera. sa de nord a determinat realisarea unei ultime cugetări a 
împăratului, fortificarea capitalei. | a 
„Dreptul de Lstradiţie. — Mişcările politice cărora Furopa fu 

pradă trek-deci de ani, ati dat naștere unei cestiuni de dreptul
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ginţilor care dormea, o înaltă interpretare, cestiunea stradării 
preveniţilor de crime sait delicte, sai a promotorilor de 

revoltă, e | a 
Principiul acestei cestiuni este că refugiații pentru cauză 

politică nu trebue să fie daţi d'un guvern celuț-i'. lt care re- 
clamă, afară de nu vor fi stipulaţiuni esprese în tratatele ne 
cădute în desuetudine. -- 

Mai este încă un alt principiă nu mai puţin sigur adi, că 

„chiar în materie de crime saii delicte străine de ordinea po- 
litică, statale nu sunt datoare să acoarde estradarea, alară de 

- Var esista tratate formale pentru aceasta. | . 

Francia, de la primul tratat. încheiat cu Spania la 1765, a 

„stipulat estradarea, reciprocă, îneheiând atari tratate cu toate 
statele Europei și Americei, dar mai cu seamă cu Snedia, Ita- 
lia, Belgia,” cu marele ducat Hessa, cu Olanda, Anglia, Pru- 

sia, Austria, Rusia, Grecia, Turcia, Statele Unite, Mexico 
şi Noua-Grenada. | 

: “Not Românii, avem asemeni încheiat cu diferite state tratate 

„de estradiţie reciprocă. Aşa avem cu Belgia, actul incheiat la 

33 August anul 1885. Cu Italia la 51,7 August 1880 și raţi- 

ficat la |,» Martie 1881 pentru criminali. , 

- Cu “Pările de jos la. 18 Septembrie 1851 și ratificate la 6/s 

Maiă 1883 pentru criminali. Sa Sa 
In dilele noastre s'a născut o gravă cestiune din cererea, 

de estradare făcută Turciei de Rusia și Austria în privinţa 

capilor Polonez și Unguri. N 

„Tratate esistă și autorisă cererea, dară dreptul puterilor cra 

reciproc. şi “Pureia. a opus cu sueces literei tratatelor, ne ese- 

;cuțiunea resultândă din conduita anterioară a guvernelor hus 

şi Austriac. Tratatul din Westfalia care a insemnat nascerea 
dreptului ginţilor Europene, insemnează asemeni şi epoca sta- 
bilirii legaţiunilor permanente) şi diplomaţia pe care Eurie 
IV, Richileu şi -Mazarini a făcut'o să prod: că așa mari vesul- 
tate, să leagă intim de.secolul AVI cu acţiunea “dreptului in- 

ternaţional. Instituţiile diplomatice ai două interese mari de 

protegiat, interese politice şi comerciale, ceea ce le divide în 

două ramur : legaţiuni şi consulate. 

  

1) Toemat în (751 Anglia a intrat în relațiuni diplomatice permanente 

cu Turcia. a. ,
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II. Despre diplomaţie propriu dis. 

Despre diplomaţie. propriii dis. — Miniştrii publicil. — Ambasadoril. —. 
Trimişil. Ministrii reşidenți. — Simplil Miniştrii. — Miniştri ple- 
nipetenţiari. — Agenţii diplomatici. — Despre instrucţiuni. — Res- 
pectul datorit Miniștrilor publici.—Inviolabitatea Miniştrilor publici.-- 
Conduita Miniştrilor publict. 

Despre diplomaţie proprii qis—După cum s'a dis mai sus, 
diplomaţia. este ştiinţa, culeasă din practica raporturilor și a 
intereselor reciproce a statelor între ele. | “ 

Ca ştiinţă, diplomaţia este cunoștința drepturilor și a dato- 
vielor respective ale naţiunilor. 

Ca practică, diplomaţia are de. obiect menţinerea drepturi- 
lor și “datorielor. , 

Naţiunile saii Statele suverane ele nu tratează îndată între 
ele; Suveranii lor nu se pot întălni:la fie-care necesitate a se 
înţelege împreună și îndată despre trebuinţele lor. 

Sunt insă și casuri în cari Suveranii nu pot trata prin 
mijlocitori, şi numai întelnindu-se între ei. 
„Acestea, însă sunt casuri isolate, sunt escepţiuni la, regula 

generală. . 
Regula generală este ca naţiunile şi suvaranii lor să tra- 

teze prin intermediari, prin mandatari, prin delegaţi insărci- 
nați cu ordinile lor învestiți cu puterea d'a lucra. - 

Este foarte necesar ca naţiunile să trateze şi să comunice 
intre ele împreună, pentru binele şi interesele lor, şi pentru 
texminarea neînțelegerilor dintre ele. | 

Precum oamenii sunt datori a, se ajuta intre ei pentru 
câștigarea și menţinerea prosperității lor, tot asemeni şi na- 
țiunile sunt datoare a se ajuta între ele, pentru obţinerea, 
binelui comun lor. 

Și ca naţiunile să ajungă la acest sfârșit, ele aii dreptul și 
chiar sunt datoare, să comunice și să trateze între ele. 

Din necesitatea comunicării naţiunilor intre ele, naşte obli- 
gaţia naţiunilor a primi delegaţi străini la ele, învestiit cu 
putere da lucra conform ordinelor ce le sunt date. ” 

Toate aceste interese dar, de ori-ce natură fie ele, ce o na- 
țiune poate avea într'o ţară străină, sunt representate de a- 
genţi ai unei naţiuni trimiși la altă naţiune. | 

Acești agenţi primesc deosebite numiri fiind în aceeasi 
„vreme şi de deosebite grade, după puterea, ce cl esercită, con- 
lorm scării erarhice pe care sunt puși. 
„După un regulament din Viena din 19 Mai 1815, agenţit diplomatici, se divid în tref clase: iai



I-a clasă. Ambasadori, Legaţii și Nunții. 
2-a, clasă. 'Trimiși, Miniştrii sai . alți acreditaţi pe lângă 

Suveran. o 

3-a clasă. Insărcinaţi cu afaceri, şi acreditaţi pe lângă mi- 

„o nisterul afacerilor străine. a 

„Agenţii diplomatiei din prima, clasă, sunt singurii cari aii 

caracter representativ. - , a 

Lucru ce imprimă acestor agenţi caracter public, este scri- 

soarea, de creanţă dată după formele, obișnuite în cancelarii, 

şi redactate conform cu obiectul misiunei. 

Aceste scrisori sunt instrumentele cari autorisă și consti- 

tue pe miniștrii cu putere publică pe lângă, Şelul Statului că- 

tre care "1 este adresatii, și acesta nu poate să primească, pe 

ministru de cât, în calitatea ce i este dată prin scrisoarea, 

de acreditare. 
Gradele sunt distincte de funcțiuni. _ a 

Şeful guvernului poate, pentru consideraţiuni de serviciii, 

să 'contere unui agent un grad superior funcţiei sale, sait să 

1 numească într'o funcţie superioară gradului săă. 

- Rechiemarea unui agent diplomatic ?] face să și piardă 

funcțiunea, 'și păstrează însă gradul. | 

“El nu poate fi destituit şi privat de gradele sale, de cât 

după ce s'a justificat inaintea, unei comisiuni : compusă d'un 

număr oare cari de membrii. | 

Comisiunea e datoare, ascultând justificarea, să facă un ra- 

port, inaintându-l. Șefului Statului. | 

Misiunile diplomatice ale F ranciei se divid în :patru ordine 

de ambasade și. de legaţiuni determinate prin importanţa re- 

laţiunilor politice; ale ţărei, cu diversele guverne ale. [uropei 

şi Americei1): e E 

Pentru ori-ce ministru public și mai ales pentru acela care 

este permanent; datoria, lui-cea mai importantă, este,. da a- 

vea, o continuă, și. viguroasă protecţiune asupra. cetățenilor 

țărei ce el represintă, făcând să li se dea dreptatea, de către 

tribunalele ţărei, și să reclame când sar simţi necesitate. în- 

treținerea, puterii lângă care este acreditat. Se ea 

In România. agenţii cari esercită diplomaţia sunt : i 

Trimişă diplomatici, consuli şi. agenți de comerţ. sai delegaţi ! 

Acești agenţi diplomatici sunt instituiţi prin legea de or- 

ganisare 2. ministerului afacerilor străine, promulgată prin de- 

cretul cu No.'605 din 15 Martie 1873, cu modificările ce! 

s'a făcut prin legile promulgate: cu decretele No. 403/77. Fe- 

  

1) Ordonanţa din 1 Martie 1833.



bruarie 28, No. 266/78 Februarie 9 și No. 1215/82 Maiii 1. 
De această lege este legată şi legea suplimentară relativă la 
legaţiile și consulatele lomâne în străinătate, precum și la 
administraţia centrală a ministerului afacerilor străine. 

Promulgată cu decretul No. 274/79 Februarie 14 cu modifică- 
rile introduse prin legea promulgată cu decretul No. 1679J85 
Iunie 26, publicată prin «Monitorul Oficial» 2 Iulie 1885. 

Această lega supliment, mai este în legătură și cu legea 
din 1880, decretată cu No. 458 din 16 Februarie, și care 
crează legaţiunile, stabilind in aceeași vreme și un număr 
oare cari de legaţiuni s. e. . 
- Athena. | 

Berlin. 
Belgrad. 
Constantinopole. 
Londra. 
Paris. 
Petersburg. . 
Roma. | 
Viena. 
Belgia şi Olanda cu reședința în Bruxel. Ei 
Miniştrii publică — Acest termen în acceptaţiunea, cuvântului 

cea mal generală, însemnează însărcinat de afaceri publice, 
usitându-se mai cu seamă pentru acele persoane cari sunt: 
trimise pe lângă puterile străine. 

Antichitatea nu cunoștea, de cât o singură . ordine de mi- 
niștrii, și pe cară Latinii "i numea e Legati», și cară în diplo- 
maţia modernă, corespunde cu < Ambasadorii». [ 

Di lomaţia de astă-di, recunoaşte pe acești: miniştrii publici 
de diterite, ordine, cu diferite drepturi înţre ei, după gradul 
lor ierarhic. LL 
si Verl-care ar fi numirea acestor diverse ordine de miniștrii, 
el nu "și pierd caracterul lor de mandatari ai stăpânului lor, 
d'a lucra, sub ordinile Suveranului lor. - 
"De aci, natura acestor mandatari este representatiră, re- 

presentând pe Suveranul lor, pe lângă națiunea, unde este trimis. 
„ Ambasadorii—Aceştia sunt niște miniștrii publici de primul 

- ordin, ai unei puteri străine, trimiși la altă putere, pentru 
înlesnirea negoțierii și veghierii intereselor lor reciproce. 

Caracterul acestor ambasadori este representativ lato senso 
în raport cu cele-Valte ordine de miniştrii publici. - | 

Diplomaţia actuală recunoaște două feluri de ambasadori: 
ordinari şi czlra-ordinari. e
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Aceasta, însă, este o distincţie numai accidentală, și relativă 
la subiectul misiunei lor. i 

Ambasadorii ordinari, sunt aceia, cari ai o residenţă fixă. 
- Ambasadorii extra-ordinari, sunt aceia cari sunt trimişi pen- 

tru îndeplinirea unci misiuni anume determinată, reîntorcen- 
du-se la Suveranul săii, ce l-a trimis după terminarea, însăr- 
cinărei sale, 

Trimiși (des Envoyts). Sunt asemenea niște miniștrii publici 
de a doua mână, după ambasadori, cari de și nu aii com- 

lecta, putere representativă a ambasadorilor, totuși vin în- 
dată după ei, şi 'naintea tutor celor-lalţi cari “i urmează. 

Aceşti trimiși, sunt şi ei ordinari și exira-ordinari. Primii, 

sunt aceia cu residență fixă, și secundii aceia cari aii o în- 

sărcinare specială, mal cu seamă aceștia sunt însărcinați cu 

îndeplinirea unor forme cerute de etichetă, şi car se întore 

inapoi la: locul lor, după terminarea însărcinărei. a 

Miniştrii residenți.— Sunt asemenea, şi aceștia, nişte miniștrii 

publici, d'a treia. ordine după ambasadori. - 

- Deosebirea între miniştrii residenţi și ambasadori, este că, 

cei Wântâiti, aii complecta capacitate representativă, repre- 

sentând în mod absolut dignitatea persoanei Suveranului să. 
Miniştrii residenți, însă, nu represintă de cât afacerile Suve- 

„xanului săi, pe lângă națiunea la care este trimis a resida. 

Miniştrii.— Aceştia se numesc şi simplii miniștrii. [i sunt 
investiţi cu o calitate generală de mandatori ai Suveranului 
lor, fără a avea nici o atribuţie particulară determinată. 

Acești miniștrii păstrează și ei caracterul de miniștrii publici, 

cedează cu toate astea, ambasadorilor. | a 

Miniştrii. plenipotenţiari. - Caracterul acestora, este acelaşi ca 

și al simplilor miniștrii. | a 

- Cu toate acestea, usagiul diplomatic, trece pe aceștia înaintea 

simplilor miniștrii, şi tot-W'a-una după ambasadori, — fiind-că 

numai ambasadorii în diplomaţie represintă în mod complect 

și fără cea mai mică ştivbitură persoana Suveranului săi. 

Agenţi diplomatici. —Şi aceștia, ca şi toți cei-Palţi ce “i vă- 

durim până aci, sunt tot niște miniştrii publici, fiind-că,. cu 

toţii se ocupă, de interesele publice ale naţiunilor între: ele. 

Aceștia sunt trimiși şi acreditaţi de guvernele lor, spre a servi 

de intermediii, mutualelor relaţ'uni, protegiând în sînul țărei 
străine, unde sunt trimiși de supușii statelor cărora ei aparțin. 

Toţi aceşti miniștrii publică au puterea a vepresenta pe 

Suveranul lor, nu însă cu acecaşi egalitate între ei. 

Pe unii din ci %-am vădut că ai „complectă puterea, re- 

presentativă ; alţii numai în anumite casuri şi afaceri.
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Naţiunile între ele sunt egale, sai sunt datoare a face tot, 
posibilul a se punc între ele pe picior de egalitate, dacă nu ar fi. 

De aci și miniștrii lor publici, ar trebui să fie toţi egali 
între ei, căci toţi aproape aii de obiect representarea intere- 
selor conaţionalilor lor, în mijlocul naţiunei streine, unde 
sunt trimiși. . ! | 

Cu toate acestea, este o inegalitate între ei, și această ine- 
galitate este mai mult:o creaţie a, diferitelor curţi, de cât a 
unei reguli generale diplomatice, și provocată de luxuositatea, 
suveranilor exigenți ! 

Instrucţiuni, — Acestea sunt nisce ordine scrise și. secrete, 
primite .de miniștrii. de la Suveranii lor, cari le limitează 
puterea, saii le indică puncte anume ce are de lăcut, și cu 
care ministru este dator a se conforma. 

Angajamentele ce un ministru va lua față cu aceia cari 
tratează, n'aii nici o putere, dacă nu sunt ratificate de Suve- 
vanul săi. | 

Respectul datorit miniștrilor publici.— Respectul datorit Suve- 
ranilor se răsirânge asupra, persoanei acelora, ce." represintă. 

Acela care a» ofensa pe representantul unui Suveran, ofensă 
pe Suveranul chiar ce el represintă. 

Legea. consideră această ofensă ca o crimă, şi ofensatorul 
este pedepsit ca un criminal. 

Tiviolubiltatea mâniştrilor publici. — Persoanele diplomatice 
sunt considerate de lege ca sacse şi individualitatea lor în- 
violabilă. | 

Aceasta ca o consecinţă a respectului datorit; celui care "i a tri- 
mis, şi prin urmare și trimişilor lor.—Fără această preroga- 
tivă dreptul de ministru public mar însemna nimica, și suc- 
cesul lor mai tot-da-una ar fi nesigur. ” | 

Soarta naţiunilor confiată în mâinile acestor “miniştrii o 
aduce la bunele isbinde, ar fi o ficţiune: . 

Siguranţa persoanei, acestor demnitari și scutirea lor de 
veri-ce violență, este necesar pentru atingerea scopului ce ei 
urmăresc. 

Atacurile îndreptate contra or, sunt considerate ca îndrep- 
tate conta. Suveranului lor, contra siguranţei generale şi a 
salutei naţiune. 

Această siguranță cerută de persoana sacrată a ministru- 
lui, se cere mai cu seamă din partea Suveranului la care 
este trimis. 
„Suveranul pe lângă care ministru este trimis, “este dator 

să, apere pe toți egal, fie cetăţenii săi, ori străini, și mai cu 
seamă pe acești trimiși la el, fiind dator Suveranul să dea
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cea mai înaltă atenţiune a stricta pază a inviolabilităţii per- 

soanci Ministrului strtin. 
Violenţa dirigiată contra unui particular, este un delict co- 

mun, contra unci persoane diplomatice, este o crimă de Stat, 

este un atentat la dreptul Ginţilor. 

Accestă putere a miniștrilor publici, incepe din momentul 

co intră în Statul străin şi i s'a recunoscut caracterul săi, 

de către Suveranul pe lângă care este trimis. 

Şi acest privilegii este acordat nu numai ministrului. pu- 

plic personal, ci și întregei sale familii şi întregului stii per- 

sonai; cu toți sunt sanctisimi. 
«Sancti habentur legali». 

Montesqucu dice: «Li sunt zorba prințului care-i trimite, și. 

această vorbă este sacră.» 

Conduita miniştrilor străini. — Independenţa, şi sacrarea aces- 

tor persoane, unită cu acordarea atâtor privilegiuri, nu tre- 

Due să ducă la licenţă. Acţiunea acestor persoane, în forma. 

lor esterioari trebue să se apropie cât mai mult de obiceiurile 

şi legile statelor în care vesidă, fără însă a se depărta de 

caracterul lor politic. 
E nu ati dreptul a face tot ce le place, s. e: le este oprit 

a trece cu ţigare aprinsă pe lângă o pudrărie, ci trebue să 

respecte legile și obiceiurile Statelor unde residă, ei sunt da- 

tori să respecte regulile justiţiei universale, către toţi cu cari 

at afaceri. În fine aceste persoane, sunt datoare a se purta 

ca nişte miniștrii ai păcci, către, Suveranul, pe lângă care 

este trimis, către guvernul săi, şi către naţia sa. | 

Atvibuţiuni.— Pe lângă atribuţiile propriii (is diplomatice ce 

ati aceste persoane, şi cari sunt supuse confirmărei Su- 

veranului săi, un ministru străin, mai este în ţara străină 

magistratul suprem, al naţiunei sale; ca atare el este oliţe- 

rul stărei civile al supușilor Suveranului săi în Statul străin. 

EL poate tranșă diferendele între supușii săi, să autentifice 

acte, poate face ori-ce act administrativ ȘI judiciar privitor 

la, interesele conaţionalilor săi, ce xepresintă în țară străină. 

Ca un cuvânt, acești funcţionari diplomaţi, învestiţi cu 

această putere a inviolabilităţei care-i fac persoane sacre, 

sunt consideraţi tot-d'a-una ca aflându-se pe teritorul ţărei ce 

ci represintă. RE , _ 

Atât de mare şi important este principiul sacrării persoanei 

diplomatice, pentru garantarea Jibertăţei lor de acţiune, în cât în 

Francia, chiar comitetul de salute public, convenţia naţio- 

nală interdice ori-cărei autorităţi constituită de a, atenta în 

ori-ce mod la persoana tvimişilor guvernelor străine. Incom-
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petința, tribunalelor civile și criminale este absolută în pri- 
vinţa, lor şi a, oamenilor lor, cu cari se ajută în misia lor.— 
Cu toate acestea este o escepţiune în muterie civilă pentru 
ăcţiunile reale, cari ar privi proprietăţile imobiliare posedate 
de miniştrii, dar străine calităţii sale de representant. 

Casa în care miniştrii îşi exercită puterea sa representa- 
tivă este asemenea pusă sub scutul inviolabilităței, căci este 
considerată ca aflându-se pe teritorul ce reprosintă. Această 
casă, însă îngrădită cu atâtea privilegiuri, nu poate fi nici 
odată un loc de asil pentru persoanele urmărite de justiţia 
criminală. Funcţia sati dreptul de esteritorialitate, nu se poate 
întinde în folosul acelora care sunt străini de familia sati de 
suita ministrului public. 

Toate statele susțin adi, dice Jfarlens, că «dacă ce vorba 
d'un criminal de Stat, care s'ar fi refugiat în casa ministru- 
luă, Statul poate în caz de refusarea cererei, să-l ridice d'a- 
colo cu forţa». 

III. Despre Consulate. 

Despre Consulate şi origina lor.—Atribuţiuni consulare,—Atribuţiuni admi- 
nistrative.—Atribuţiuni judiciare.— Raportul Consulilor cu Marina 
Comereială.— Raportul Consulilor cu Marina Militară—Agenţi Con- 
sulari.—Vice-Consult.—Cancelari. — Dragomant — Vacanţe de funcţi- 
uni. — Admisiuni. — Inaintări. — Sub-ordonaţi — Datoril speciale. — 
Privilegiuri.— Esequator.— Elevi Consulari.— Tratament, - 

1) Despre Consulate şi origina lor.—Consulatele sunt repre- 
sentantele Comerciului, a intereselor comerciale de toate gra- 
dele); comerciul fără, consulate ar fi imposibil a, se desvolta. 

Iară instituţiile Consulare sunt de origină Italiană, şi în Franţa. chiar este mult mai veche, ca a ambasadorilor. 
„Se citează între altele o hartă din 1190, adresată comer- 
cianţilor din Marsilia, de Guz, Regele Ierusalimului. 

E! le permite să stabilească consul! în Statele sale, cu pu- 
terea, d'a judeca toate litigile cari sar naşte între ei şi stră- 
ini, cu escepţiune de furturi, omucideri, monedă falșă, ră- 
piri şi trădări. - 

Consulii fură schimbaţi între diversele State, după întinde- 
rea, relaţiilor cornerciale, şi se pot numi şi dintre străini din 
localitate -saii dintre indigeni. 

Consulil mal aii îndatoriri d'a supraveghia Și inspecta, pe 

  

1) Pardessuz. — Droit Comerciale 1. V. p. 1 i Mariti 
Dedustoat II șI 220 „« V. p. 1178, şi codu Maritime de 

,
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toți cet-Palţi agenţi consulari, Aceşti consuli sunt de mai multe 

categoril şi sunt scutiţi de toate contribuţiile Statului, ca și 

misiile diplomatice, afară de foncieră. 

_ Această, sistemă a însăreinaţilor produse o sumă de abu- 

suri, şi comerţul în loc să prospere, suferea mari daune. 

„_ Colbret în Francia, devenit ministru la. 1669, trimise un me- 

moriti către toți consulii Francezi asupra informaţiunilor ce 

voia să aibă, despre ţările unde residaii ei. Curând după ra- 

orturile primite asupra memoriului stii, el aduse mari ame- 

iorări, | 

Mat ântâii stirpi abusurile funcţionarilor da lua mită. 

Forţăi pe proprietarii de consulate să 'şi presinte titlurilor lor, 

el reuni oficiile la coroană şi le erigă în comisiuni; făcu o 

şcoală de tineri consuli, numită. «Școala limbelor june» alipită 

pe lângă colegiul Louis le Grad, determinând în aceeași 

vreme atribuţiile consulilor. o 

Tastituţia consulară se răspândi din ce în ce, şi tratatele 

consulare se înmulţiră între diversele ţări ale lumii. 

Sub constituantă în Francia nu sa ocupat de consuli, de 

cat să le ceară jurămentul civic sub pedeapsa da fi destituiţi. 

Sub directorat asemeni s'a făcut o lege care (icea, că con- 

sulii Franceză în porturile străine puteai decide asupra vali- 

dităţii capturilor maritime, precum făceaii odinioară tribuna- 

lele de comerciii. 
Bonaparte în anul VIII ereă un consilii de ceptură, ca să 

statueze asupra, reclamaţiilor. , , 

În fine tocmat la 1833 şi 1836 Francia, puse o ordine du- 

rabilă în consulate. | | | 

Consulatele dar sunt instituite pentru a. protege comerciul 

şi navigaţiunea pe lângă autorităţile străine, pentru a eser- 

cita, justiţia şi poliția asupra naţionalilor, dând guvernului 

documentele cari trebue să ] puie în stare de a, putea asi- 

gura. prosperitatea comerciului esterlor. 

La Români. instituţia consulară încă este foarte veche, 

rimind o organisare vegulată însă, foarte recent, abia pe la 

anul 1878. Legi și regulamente făcute în acest an, citora li 

a, adus diverse modilicări până în anii din urmă chiar și 

în virtutea, cărora ai se esercită. 
| 

Organisarea consulatelor. —Corpul consular se compune din 

toţi iuncţionarii cu cari consulii se serv la împlinirea mi- 

siunei lor. 
, E 

La începutul diplomaţiei toţi acești consuli, aveaii caracte- 

rul miniștrilor publică. LL i A 

Mai în urmă însă Îăcându-se noi creaţii. în diplomaţie, ti-
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tlurile diplomatice inmulțindur se, consulii ati: rămas nişte 

simpli însărcinaţi al șelului lor, cu. afaceri particulare ale 

Statului ce represintă. Ast-iel că în diplomaţia modernă ca- 

racterul politie al acestor consuli, este de tot redus după cum 
era odinioară. Cu această reducere a importanţei politice a 
consulilor, astă-di Şeful Statului poate numi în calitate de 
consuli dintre indigenii Statului unde voeşte să aibă atari per- 
soane de încredere, pentru satisfacerea intereselor Statului săii. 

Funcţiile acestor persoane sunt foarte variate, ci ai un 
mare număr de atribuţiuni privitoare la drepturile și intere- 
sele guvernului stii și cari i apropie puţin de agenţii diplo- 
matici. 

Aceştia, ca tot personalul diplomatie, depinde de ministerul 

de externe, fiind datori să esecute toate ordinele cari primesc 
de la autoritatea lor supremă. 

Sunt datori asemeni să informeze la timp pe guvernul săi 
de toate evenimentele, cari pot să intereseze onoarea, și pros- 
peritatea Statului ce represintă: 

Consulul este şeful naţiunei Statului săi, stabilită în locul 
unde el este trimis a funcţiona. 

EI se bucură de prerogativa d'a asista și chiar a presida 
adunările conaţio ialilor săi, făcute în interesul comun, fiind 
dator să, esecute hotăririle luate de adunare. 'Trebuie asemeni 
să proteagă averea, onoarea, și persoana conaţionalilor săi. 

EI 'dă Justiţia conaţionalilor săi acolo unde esistă, jurisdic- 
fiune consulară, fără însă a putea popri pe aceștia a se a- 
dresa justiţiei locului unde residă, când dânșii ar voi. 

Ei dai paspoarte, vizează paspoartele. și dai chieltuială 
conaţionalilor săi cari ar voi a se duce în ţara lor, şi n'ar 
avea mijloace. ” 

Numirea consulilor este notificată de guvern Suveranului 
la, care are să residă, conform formelor determinate prin tra- 
tate, saii introduse de-us, cari autorisă stabilirea consulilor 
pentru a putea obţine de la. acest Suveran, eseguator. 

Consulii sunt de două categorii, 
Prima categorie se compune din consuli generali, cărora li 

se poate da și titlu de agenţi politici saiă însărcinaţi de afaceri. 
„Secunda categorie se compune din consuli, zice-consuli şi 
agenți consulari, consuli plătiți și ne-plătiți. 

Deosebirea, e mare între ci, în ce-priveşte apuntamentele; 
deosebirea, în ce priveşte funcţia e prea mică. 

In general atribuţiile lor sunt aceleași pentru toți. 
Ca deosebire în funcţia lor este: consulii generali sunt puşi 

pe scara ierarhică cu o treaptă mai sus de cât simpli consuli.
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„ Consulii ne-plătiţi aii un caracter esclusiv . coniereial și se 
pot numi şi dintre străini din localitate saii dintre indigeni. 

„dtribuțiunăle consulilor.— Acestea sunt serviciile ce consulii 
sunt datori de lege a îndeplini, și între cari se numără şi 
vaporturile lor cu marina comercială și militară. Aceste atri-. 
buţiuni sunt: administrative şi judiciare. o ] 

Alribuţiuni administrative.— Intre acestea, intră libererea. de 
paspoarte și visarea lor. Liberarea nu se poate face până ce 
mai ântâiă nu se vor fi asigurat de calitatea şi identitatea 
celui care cere pasportul. Ii pot legalisa actele liberate de 
“funcţionarii publici din circomseripţia lor. Semnătura, consulu- 
lui o legalisează ministrul afacerilor s:răine. 

Această din urmă legalisare dă actului -puterea, esecutorie. 
Atribuţiună judiciare— EA sunt judecători civili comerciali, 

şi în unele părţi ati chiar jurisdicțiune de poliţie corecțională, 
după învoirea ce are Suveranul săii ce represintă cu Suve- 
ranul la care e trimis. | 

Puterea lor insă nu se întinde şi asupra contestaţiilor ce 
conaţionalii săi, ar avea cu străinil.—Consulii fac justiţie nu- 
mai asupra conaţionalilor săi, fiind el Președinte și în lipsă, 
şelul cancelariei sale. A 

In materie de simplă poliție, judecă singur şi în ultimă 
instanţă, . 

In materie corecțională, judecă cu apel către Curtea dapel 
a capitalei Statului ce represintă. 
:"-In materie criminală, judecă ca tribunal consular care nu 
face alt-ceva de cât, dă o ordonanţă de constringere corpo- 
xală, trimeţend apoi pe prevenit impreună cu toate actele de 
instrucţiune făcute la Procurorul General, al Curţei d'apel al 
capitalei Statului ce represintă. 
- Chiar în materie civilă Consulul poate judeca singur, dacă 
nu se găsesc conaţionali d'ai săi ca să-l asiste în locul unde . 
residă Consulul, făcând despre acest fapt menţiune în hotă- 
vivea ce va da. Alt-fel este dator să tragă la sorţ doui cona- 

ționali pentru un an întreg, ca să compue tribunalul Consu- 

lar la necesitate. , 
Raportul Consulilor cu marina comercială. — Aceste raporturi 

obligă pe consuli ca să îngrijească ca pavilionul Statului ce 

'vepresintă, să, nu fie usitat de cât conlorm cu legile și regu- 

lamentele,. denunţând abusurile ce ar putea să esiste; saii să 
se introducă. , Sa , 

Ei esercită poliţa asupra, năvilor cu pavilionul Statului ce 

xepresintă în toate porturile din circomscripția lor. Această 

putere a lor însă trebue să se armoniseze cu autorităţile lo-
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cale.—s. e: Dacă oamenii unui bastiment Român ar deserta, 
consulul trebue să ceară concursul autorităţilor locale spre 
a prinde pe fugari. 

Raportul consulilor cu marina mililară.-- Când tratatele nu se 
opuu, consulii se pronunță asupra validităței capturilor ă- 
cute şi duse în timp de resbel în porturile striine, de bas- 
timentele Statului. | 

Deciziunea, lor este de ultimă instanță, dacă nu se face 
nici o contestaţie in termen de dece dile ale instrucţiunei. 
Dacă sunt reclamaţiuni, în cazul acesta în ţările unde este 
consilii de Stat, el se pronunţă, iar unde nu este, acolo se 
pronunță consiliul de miniștrii. 
„Agenți consulari.— Aceștia sunt niște agenţi saii delegaţi ai 
consulilor și însărcinaţi de guvernele lor să *și numească 
denșii în localităţile în cari vor găsi că sunt necesari ser- 
viciile lor. - 

Aceşti agenţi sunt sub directa ascultare a consulilor, căci 
ci în localitate nu fac de cât îndeplinesc funcţiile, ce însăși 
consulii le însuşeşte. 

Dânşii pot fi numiţi și dintre supușii puterei ce represintă, - 
aflați în localitate, observând numai ca ci să fie dintre cei 
mai notabili. Me o 

In lipsă de atari persoane, ei se pot recruta și dintre co- 
mersanţi mal de frunte ai localităţei. | 
Vico-consuli — Aceştia ati aceleași atribuţiuni ȘI onorariii ca, și consulii chiar, sunt însă consideraţi cu o treaptă ma! jos 

decât consulii pe scara erarhică, Ă 
Titlul de vice-consul se conferă când este cerut de impor- tanța locului, saii de multe alte considerațiuni cerute de in- teresul serviciului. | 
Atât consulilor, vice-consulilor, agenţilor consulară, la, insta- 

larea lor li să liberează un brevet de la ministerul de Esterne, 
care “i acreditează in funcţia lor. 

Cancelari.—Denșii sunt şefi de cancelarie ai consulatelor în materie politică-administrativă, și judiciară, făcând în aceeasi 
vreme și atribuțiuni de secretari ai consulatelor. o 

Se numesc cancelari la acele posturi consulare, unde Șeful 
Statului ar crede util. | 

La consulatele unde nu esistăiun cancelar, țiitorul postului 
„este autorisat să numească în serviciul cancelariei sale și sub 

a sa răspundere, o persoană ce “și-o va alege. Persoana 
aceasta trebue în acceaşi vreme să fie agreată şi ministerului de esterne, Cancelarul,” ca şei de cancelarie, este un fel de grelier al consulatului; el e obligat să păstreeze arhiva con-
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sulatului contra-semnând toate lucrările semnate de consulat. 

In materie judiciară el are atribuţiuni ca și de portiirel, înde-- 

plinind procedura judecăților după niște regule cu totul su- 

mark și escepţionale regulelor comune. 
Dragomani.— La toate ambasadele, ministerele, consulatele,. 

sc ivesc pe fie-care di diferite acte scrise în diferite limbi,. 

se ivesc asemeni necesităţi ale diferitelor persoane, supuși ai. 

lor, aparţinând dileritelor naţiuni şi cari se esprim în limba, 

lor natală. 
Ai nevoe prin urmare aceste instituţiuni să aibă nişte: 

funcţionari cunoscători de limbi, cari să traducă toate aceste: 

acte și să facă pe interpret între părţi. 

Aceşti funcţionari, cu atari atribuţiuni, în diplomaţie se nu-. 

mese dragomani. 
Acești dragomani sunt necesarii mal cu seamă în părţile 

Orientului Qe cât ori unde, din cauza varietăţii limbisticei. 

Legea. noastră consulară din 1879, numește pe acești func-- 

ţionari interpreți. 
Vacanţă de funcțiuni —La, cas de vacanță alunul consulat, 

fie făcută în veri-ce mod vacanţa, oficiul acelui consulat este: 

ocupat provisoriii de ofiţerul cel mai înaintat la grad de la 

 xesidenţă, până vine titularul. , 

Admisiună şi înaintări.— Acestea, sunt stabilite, de regula- 

mentul de administraţie publică în materie diplomatică. 

Nici un consul de ântâia clașă nu poate fi numit consul 

general, şi nici un consul da doua clasă nu poate fi ridicat. 

În rangul de întâia clasă, de nu va fi făcut un serviciii de 

cel puţin doui ani întrun consulat. , | 

Nici un elev consular nu poate fi numit consul d'a doua 

clasă, de nu va fi făcut un servicii de cinci ani ca elev. 

Tilzvul consular trebuie să fie licenţiat în drept și supus 

unui esamen de admitere, înaintea uncă comisiuni speciale. . 

Sunt admişi a, concura la posturile consulare, următorii : 

1) Şefii de biroii de la ministerul de externe. j 

2) Primii secretari de legaţiuni și rimii seoretari de am- 

basade, având un servicii cel puţin de cinci ani în serviciile. 

lor respective. Si 

Sunt admiși la consulatul d'a doua. clasă: 

1) Ataşaţii la ambasade şi legaţiuni. _ 

2) Agenţii consulari, după un servicii de 5 ani. 

3) Cancelarii de ambasade şi legaţiuni, după un serviciăă. 

de opt ani în funcţiile lor. NI _ 

4) Cancelarii de prima clasă, după un serviciil de dece ani..
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5) Primii dragomani ai consulatelor de primă clasă, după 
“un servicii de două-deci de ani. 

Subordonaţi.—Subordonarea este lanţul care leagă pe toţi cei 
urcați pe diferite trepte ale scării ierarhice, făcendui capa- 
bili a mișca regulat și fără, sdruncinare mecanismul acţiunei 
Statului ce represintă. Această mișcare în care are să se puie 
fie-care, esto determinată de guvernele lor şi fixată de lege. 

Datorii speciale.—Consulii de toate gradele, elevii consulari, 
- dragomanii etc., sunt obligaţi a nu face nici un comereiă, di- 
rect ori indirect. | 
Privilegiuri.— Cine are datorii, are şi drepturi, şi drepturile 

cin materie diplomatică se numesc priviiegiuri.. Cel mal de 
căpetenie privilegii al unui consul, este că suveranul care 
primește pe consuli în Statul săă se angajează tacitamente 
să-i dea, toată libertatea și siguranța necesarie, spre a putea 
să "și îndeplinească cu succes funcţiile ce îi sunt confiate. 

Aceasta, este marea și unica lor putere, căci alt-fel ei ati 
nică una din prerogativele ambasadorilor și a celor-alţi mi- 
.niștri publici. - 

Ei ai dreptul să “și puie la casa lor o tablă cu armele 
țărei lor, indicându-e calitatea, fără, insă să poată sustrage 
„pe supușii lor de la urmările legei Statului unde funcţionează. 

Esequator. Acesta însemnează autorisarea dată unui ministru 
“public străin de guvernul Statului unde este trimis, spre aşi 
putea îndeplini. misiunea cu care e însărcinat de Suvera- 
nul săi. - 

O scrisoare do acreditare liberată unui ministru public şi 
„acceptată de Suveranul pe lângă care este trimis, coprin- 
-dend tacitamente faptul că Suveranul a primit pe ministru 
"venit cu scrisoarea de acreditare ca. să luncţioneze în Sta- 
tul săă, | | . | 

Nu tot așa se urmează cu agenţii d'o ordine inferioară 
85. 8. cu consulii. Acestora guvernul trebue să le dea o autori- 
sare specială, de a esercita funcţiile date de Suveranul lor 
„in Statul unde sunt trimiși. 

Aceastii autorisare se numește «Ordonanţă de esequator». 
Zlevii consulari. Când dicem elevi consulari, înţelegem pe 

“toţi elevii diplomatici. ” 
Și în general prin elev, în materie diplomatică, înţelegem 

0. şcoală, de diplomaţie care să, formeze funcţionari necesari 
pentru întreţinerea, relaţiunilor cu Statele străine sub toate 
“raporturile. 

Elevii consulari sunt niște persoane ataşate pe lângă fie- 
-care consulat unde elevii lucrează fără plată, şi numai înv&-
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țând ştiinţa diplomaţiei. Aceşti elevi la intrarea lor în di-- 

plomaţie trebuie să poseadă, cunoştinţele următoare : 

1) Istoria, politici. modernă și istoria principalelor tratate.. 

2) Statistica şi principil generali de economie politică. 

3) Dreptul ginţilor. 
4) Elementele codului civil, mai cu seamă titlu, despre. 

persoane, succesiuni şi starea civilă. 

*5) Dreptul public: naţional şi străin. 

6) Stil diplomatic, depeși, note etc. 

„7) Sistemul comercial, legislaţiunea, tarifele, politica co-- 

mercială și tratatele privitoare pe România, fapte comer- 

ciale, mişcarea comerciului dileritelor ţări, transitul, ma- 

vina, mercantină, inclinaţiuni asupra relaţiilor şi schimburilor: 

României cu piaţa, situaţia diverselor ramuri ale industriei 

Române. N | 

8) Regulamentele consulare ale diferitelor ţări, organisa-- 

rea, atribuţiile. jurisdicţiunea consulară. 

9) Dreptul publice maritim. 
10) Limba frunceză. 

Tratament. —Prin tratament se înțelege onorariul ce fie-care- 

din acești funcţionari primesc după gradul lor ierarhic. Tra- 

tamentul fiind o cestiune de budget, ea mai tot-d'a-una. 

poate varia. 

1 

1V. Despre pace și resbel. - 

Dreptul da face pace şi resbel. — Dreptul absolut al naţiunilor. — Des-. 

pre pace. — Despre resbel. — Despre neutralitate. 

Dreptul ba face pace și resbel.— Vorbind de diferitele divi- - 

ziuni ale dreptului, am făcut cunoştinţă cu dreptul ginţilor 

care cuprinde în el dreptul da tace pace și resbel, și neutra- 

litate, drept, esclusiv al naţiunilor și decurs din dreptul natural. 

Numim dreptul natural o adunare de reguli impuse oame- 

nilor prin natura, lor proprie pentru ai dirige în conduita - 

lor socială. Şi dreptul ginţilor nu este alt-ceva, de cât drep- 

tul natural aplicat la naţiuni considerate ca colectivitate, ca 

persoană morală. a a o 

Naţiunile aii dreptul ca Și individil a se conserva ȘI prin. 

urmare .a se apăra, ele deci ati dreptul a lace pace și res- 

bel, după cum interesele lor de libertate și prosperitate le- 

vor povăţui. Sa , NI 

Dreptul absolut al natiunilor — Statele sunt libere şi inde=- 

pendinte unele de altele.
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Ele represintă, în xelaţiile lor respective pe persoana mo- 

xală, bucurându-se de libertatea, naturală. - 

.. Drepturile lor reciproce trebuese dar să fie aceleași cari 

aparţin individilor, căci fiind colectivitate nu se poate trăi 

isolat și în stare de libertate, și nică -nu poate usa de fo- 

loasele drepturilor de cari se pot bucura, individii. Fie-care 

Stat are tocmai ca şi fie-care om în natură, un drept per- 

fect, și netăgăduit, acela -d'a se conserva. Acest drept “i asigură: 

1) Lsistenţa. Adică integritatea teritoriului, sai dreptul a 

se constitui cum i-ar conveni. 
„- 2) Eserciţiul tulor dreplurilor cari pot să. aparţie sati lui, 

:saii fie-căruia. din membrii din care se compune. 
3) Oare-care considerație politică. —n virtutea acestor drep- 

tuui Statul poate să prepare și să usiteze mijloace de sigu- 

ranţă proprie sieși pentru asigurarea apărării sale și a pre- 

veni atacurile. 
Poate dar să 'și esercite drepturile de apărare pe atâta, pe 

„cât nu este limitat prin nici un tratat. 
Poate să, facă veri-ce fel de urmare, . să "și organiseze ar- 

-matele cum ?I-ar conveni, a echipa flota, să facă fortificaţii în 

interiorul Statului şi la iruntarii. Poate să împiedice emigra- 

rea cetăţenilor. Fie-care Stat are un drept de independenţă, 

-drept, care-i asigură personalitatea sa politică. 
Prin urmare fie-care naţiune este liberă a "şi da constitu- 

ţia ce "i va conveni, şi a o modifica sai schimba cum va 
voi şi când. va, voi. Are dreptul a se guverna după cum în- 
ţelege, da “și regula finanţele sale, după capriciii saii după 
necesităţile sale. A da, comerciului. săii direcţia ce o va crede 
mai utilă, pentru industria şi consumaţia sa. A acorda, fie- 

“căruia, titlură şi decoraţiuni.. A da tinereţei educaţia ce o va 
crede necesarie, spre a, produce buni cetăţeni. 

Pe lângă toate acestea, dreptul absolut al naţiunilor mai 
coprinde în sine o egalitate naturală, care nu este alt-ceva 
-de cât un elect al independenţei lor. 

In privinţa, acestor egalități fie-care Stat poate să exige 
ca nici un alt Stat să nu și aroge în raporturile lor mutuale . 
-drepturi mai întinse, de cât acelea de cari se bucură și el chiar. 

“Statele acelea chiar cari sunt independente și Suverane 
pot să, renunţe prin convenţiuni în favoarea unuia sai mai 
multor» State, la drepturile lor, saii la o parte din ele, cari 
“vesultă la egalitatea primitivă. = | 3 

Aceasta se întîmplă mai adesea deosebitelor. prerogative 
-ale Statelor, s. e. la titlul Statelor și a altor reguli cere- 
moniale. Ida
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« Statele, vorbind de cele din Europa, nu sunt unite la un 

loc a stabili un Stat general, căruia săi fi dat un titlu șiun 

rang oare-care. | | 

Ele sunt diverse, cu titlurile şi rangurile lor. | 

Aceasta e o cestiune care depinde de circomstanţe cu totul 

independente de ele; a se uni între ele şi a recunoaște saii 

relusa unuia din ele gradul de Stat de mâna ântfia, ori nici 

de cum. | - 

Despre pace.—lIn general pacea este starea de ordine și de 

perfectă liniște, care permite desvoltarea morală şi materială 

a unui Stat. ” : 

Afară, de aceste drepturi absolute ale naţiunilor în starea 

de pace, ele mai aii încă oare-care drepturi cari le asigură 

raporturi pacifice. - 

Aşa naţiunile se bucură după cum ele înţeleg de terito- 

riul lor. | 

Ai dreptul a, "și instrăina, ori grava la servituţi, o parte 

din teritoriul lor. - | 

Poate face tratate ori. convenţiuni, pe cari le-ar crede ne- 

cesarii politicei ori comerciului stă. . | | 

Pot acredita miniștrii pe lângă naţiunile cu“ cari voesce a 

intra, în. relaţiuni. i , a , 

Despre vesel. — Resbelul este opositul și inamicul păcii, el 

aduce modificiri insemnate diferitelor drepturi ale beligeranţilor.: 

Resbelul autorisă năvălirea inamicului pe teritoriul invin- 

sului, şi răpirea averii sale mobilă. _ 

El rupe tratatele făcute în virtutea uncă păci. . | 

Intrerupe _relaţiunile stabilite intre ele, prin intermediul 

miniştrilor publică. . NI 

Să nu credem însă că resbelul legitimează toate actele. 

Așa. între naţiunile civilisate, resbelul are regulile sale, că- 

rora trebuie beligeranții să se supuie. _ 

. Astfel vesbelul trebuie să fie proclamat, ca supușii State- 

lor beligerante să fie intormaţi de aceasta, spre a şi lua toate 

măsurile pentru apărarea intereselor lor. a 

-- Legea, resbelelor opreşte otrăvirea isvoarelor sali a puţu- 

xilor cu apă, provisiunile destinate armatei inamice.. . 

Este oprit maltratarea bolnavilor şi răniților. 

Nu se pot masacra, cei cari cer graţie. 

Nu se pot viola femeile. i 

Nu se poate pune preț pe capetele Suveranilor și  genera- 

lilor șefi. | Aa | o 

Nu se poate devasta teritoriul inamic, de cât atâta, pe cât 

interesul apărări cerc. a
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„Despre neutralitate. — Se numeşte neutralitate acela care 
int”un resbel nu dă esistenţă, nici uneia 'din părţile beli- 
gerante. | 

Statul care. vocște să, fie neutru, trebue să observe tot 

ce: este relativ la resbel, având aceeași conduită vis-ă-vis de na- 
ţiunile cani sunt angajate în resbel, 

Numai cu această : condiţie naţiunile angajate în resbel, 
vor respecta și ele neutralitatea. A 

Statul” neutru nu trebuie să'şi permită și nici să permită 
altuia, ori-cine fie, ca pe teritoriul săi să se facă acte. cari 

ar ajuta ori lavorisa pe unul din beligeranți. 
„Naţiunile beligerante din parte-le sunt obligate a nu tur- 
bura întru nimica. liniștea, Stateior neutre. 

Dreptul ginţilor admis adi în Europa permite comerciul 
naţiunilor între ele cu acelea cară sunt în resbel. 

Regula aceasta, insă,. are restricţiunile sale, în ceea ce pri- 
veşte obiectele de resbel și pe locurile. blocate. ” 

Dacă nu este oprit Statelor neutre de a vinde “obiecte de 
vesbel unei puteri beligerante, saii supușilor ci, când aceștia 
cumpără mărfuri în ţările neutre și le espoartă, le este însă 
interdis de a, duce aceste mărfură prin ei, unuia din beligeranti. 

Acest fapt este considerat ca, violare a, neutralității, şi măr- 
furile sunt considerate ca, ccontrabandă de resbel». 

Sub această denumire se înţelege, veri-ce fel de arme, ha- 
mauri penlru cai şi matiiții de resbel. | 

Locurile blocate se înţeleg, a port, un oraş, o strîmtoare, 
şi veri-ce Îce întărit. | 

„Locurile blocate trebueşc privite de Statul neutru ca fiind 
în puterea naţiunei care le atacă, și de aci resultă că acea 
putere are dreptul să 'prohibe orl-ce fel de comerriii pe locu- 
rile blocate. a 

Această interdicţiune este admisă de dreptul internaţional 
sub pedeapsă de confiscare;-din cele espuse resultă că Blocus: 
are de scop să împiedice pe inamic ca să comunice și mai 
cu scamă de a comercia cu cei de afară, pe mare; închidând 
sati numai unul din porturile cale, sait întregul săi litorat. - 
prin forță navală permanentă. 

Blocul nu-și poate ajunge scopul săii de a deveni obliga- 
torii pentru părţile neutre, dacă nu este real. Cu alte vorbe: 
trebue ca beligerantul care stabilește Vlocul să l' iacă cu forţe 
suficiente, ca să taie ork-ce comunicaţie intre locul blocat şi. 
esterior. : , , 

„Mai mult încă, se cere ca aceste forţe să staţioneze şi fără 
să părăsească locul blocat. ”
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Dacă print'o circonstanță oare-care, afară de cazul de lorţă 
majoră, navele de resbel ar fi nevoite a se depărta, de punc- 
tul blocat, năvile neutre aii dreptul a se duce către acest 
punct. Ca blocul să câștige caracterul obligativ, trebue ca 
hotărirea luată da bloca un țărm, să fie notificată naţiu- 
nilor neutre. - 
_Dăm aci un esemplu de blocare, blocarea Siamului în 1893 

"de către Francezi: blocare foarte criticată de Engleză. 
La, această critică jurisconsulţii dreptului internaţional după 

ce arată ce va să dică Vlocus, lucru ce am vidut mai sus, şi 

me. verbeşte de notificările cari sunt necesarii blocării, ne arată 

că aceste notificări sunt de trei feluri: | 

1) Notificarea generală sui diplomatică care a fost făcută, 

die Francezii, slaltăeri puterilor prin ministrul afacerilor 

străine. 
2) Notificare locală care trebuia să o adreseze amiralul Hu- 

man autorităţilor Siameze, dându-se copie după această so- 

maţie consulilor puterilor neutre. - Această notificare este d'o 

importanță atât de mare in cât omiterea ci face să fie nulă 

orl-ce captură la eșirea din port. 
3) Notificare spcială. Lste avizul ce comandantul forţe- 

lor navale face să ajungă năvilor, cari se găsesc în apele 

blocate. , 

“Voate aceste trei notificări sunt d'o importanță eminentă. 

Diplomaţia Engleză declură că Francezii nu ai dreptul a 

bloca Siamul, fiind-că oficiahmente nu declasase vesbel Sia- 

mului. , , 

Este eronată această judecată Engleză. fiind-că dreptul in- 

tei național prevede şi blocuri pacifice. Și aceca ce caracteri- 

sează aceste blocuri este că guvernul care le stabilește, pre- 

tinde a nu rupe starea generală u păcii cu naţia blocată, ne 

esercitând contra ei de cât un fel de presiune destinată a le 

cruța recursul la estremităţile resbelului. + | 

Dar Francia fiind în stare de represalii vis-a-vis de Siam, 

şi represaliile fiind mai tot-d'a-una prelimininile unui resbel, 

blocus este autorisat. . : 
In fine ca dovedi că dreptul internațional admite blocus şi 

în timp de pace sunt o sumă de precedente, şi precedentele 

sunt singurele base aproape esucte in dreptul internaţional 

Sunt autori cară recunosc că a lost în cursul acestui se 

col 15 blocuri, stabilite fiiră vro declaraţie . de resbel prea- 

labilă. _ 

Englitera însăși a făcut us de acest drept in mai multe 

rinduri., . _ 
x 13
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Aşa blocul ţărmurilor Grece din 1827 făcut de Eglitera 
în unire cu Francia și Rusia, şi care termină prin bătaia de 
Ja Navarin. 

Blocus ţărilor de jos de 1833. 
Blocus de lu Neapol din 1840. 
Blocus de la Rio-Janiero din 1862. 
Blocus Frances din China la 1884 făcut în condițiuni a- 

naloage circumstanțelor actuale, fără ca linglitera să tăgă- 
duiască Francezilor acest drept. 

Din toate acestea resultă că sunt două feluri «dle blocus: 
unele cani se lac în timpul unui resbel, și altele cari se lac 
şi în timp de pace, unde n'ar esista de cât niște amenințări 
d'o naţiune contra altora spre :a obţine de sigur un folos 
oare-care de la națiunea ameninţată !). 

FINELE VOLUMULUI LI, 

Ra aa 

') Jurnalul <ligaro> din 27 Iulie 1893 stil noi, blocarea Siamulul.
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ERORI 
———— 

La pag. 38, capitolul 11, cuvântul de «Democraţie representativă», din 

resumat, e trecut din eroare. Să se considere ca nefiind. 

La pagina 77, titlul III, capitolul IV, în resumat, la cuvintele cAmorul 

de virtute şi oroare de viţiă», e trecut ceroare> în loc de «oroare». 

—— 1 .P._—


