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Detiniţiune.
— A administra în propriul
tului va să

dică

a cârmui,

a îngriji

de

înţeles al cuvânceva ca să nu se

strice, să nu se piardă, păstrându-l tot-d'a-una, în bună stare. .
Şi când ai ajuns a păstra
ce “ţi este dat în păstrare, în
îngrijire, atunci trebue a te gândi mai departe. “Trebuie a te
pune la lucru, a înbunătăţi mâi bine starea morală și materială a lucrului

dat în

administraţie.

|

* Aşa, dar a administra o ţară va să dică a 'și pune

îngrijirea, toată priceperea,

toată

activitatea, cu

un

toată
curent

toată solicitudinea pentru îngrijirea intereselor sale, păstrându-le tot-la-una în cea mai bună stare, şi Incrând pentru a
lor înbunătăţire ca an Dun părinte de familie.

". In toate societăţile

civile

se

află

un

număr

de

necesităţi

comune tutulor, pe cari puterea publică este datoare a le satisface conform consimţimântului espres saii tacit al cetățeni-

lor, cari aii dat puterea în mâna administratorilor.
- Starea, de civilisaţiune, constituţia politică, obiceiurileși tra-

diţiunile, influenţează foarte mult asupra naturei şi întinderii
atribuţiilor administrative, precum. încă asupra lormelor și organisării sale.
|
,
|
De aci plecând am putea dice că atari instituțiuni nu sunt
resultatul unui accident politie sai creaţia geniului unei persoane,

ci sunt legate

de istoria unei

naţiuni.
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Spre a ne convinge de acest adevăr, nu aven de cât a
vedea, vechele noastre instituţiuni pe cară le-am avut tot-d'auna, şi cu ajutorul lor nu facem alt, de cât istoria, ţărei.
Până a vedea insă aceste vechi instituţiuni adăogim că,
nu
rin câte forme și obiceiuri ai trecut aceste instituțiuni,
a
ingrijire
și
a
păstrare
de
lor
ul
caracter
loc
de
perdut
Ş-aii
intereselor generale ale Statului, confiate administrării lor.
Din toate acestea resultă că misiunea administraţiei trebuie
să fie prezidătoare şi actică, fiind însăcinată a menţine ordinea into populaţie cu interese multiple și cu o civilizaţie
'oare-care, administraţia trebuie să fie necontenit veghetoare.
Ea trebuie să preintempine toate necesităţile comune şi
cari înbrăcișează serviciul public.
Ea trebuie să vegheze necontenit «a acolo unde se ivește
o necesitate publică, să și puie toată activitatea, sa fără să
|
adaste a fi provocată.
De aci indatorirea da avea, în toate părţile teritoriului
agenţi ca să poată veghea și preintâmpina necesităţile publice, esecutând legile create în interesul public.
Acest fapt deto naștere prefecţilor de judeţe şi tutulor celorPalţi agenţi ai diferitelor ramuri de serviciuri ale Statului.
Rapiditatea acţiunet şi o voinţă energică, sunt atributele
administraţiei.
„Din aceste consideraţiuni generale asupra dreptului administrativ reese încă, că mai putem defini dreptul administrativ că el este știința, care se ocupă cu unirea regulilor, cari
determină raporturile reciproce ale administraţiunei cu administraţii.
Adică: EI să mai ocupă cu aplicarea legilor, cu desvoltarea autorităţilor administrative chiemate a realisa folosul legilor ce le sunt date spre aplicare.
„Această definiţiune înbrăcișează, toate instituţiile administrative cari concură la realisarea. felicităţii poporului, instituțiuni
cari după cum am (is mai sus, ele represintă istoria ţărei.
„Spre a ne convinge de acest adevăr nu avem de cât aface
cunoștință cu aceste vechi instituţiuni cară sunt aceleași și adi
”
cu mici modificări în forma aplicării lor numai.
In trecut dar Statul Român avea aceleași puteri, ca şi adi.
-.
Deosebirea numai că ele nu eraii separate între ele.
|
Așa aveaii :
Puterea legiuitoare numită pe atunci Obşteasca adunare, sată.

adunarea, deputaţilor de adi, fără Senat.
„Această putere să compunea,
electivităţii.
P

tot din naţiune,
pune,

şi in
$

:
puterea

—$ —

Numărul deputaţilor saii al mădularilor, după cum să dicea

pe atunci, era foarte restrîns.

Corpul electoral de astă-Q1 trăia şi pe atunci, și era împărţit numai în două colegii:
Colegiul 1 era compus numai de boeri de rangul 1-iă şi
„care da dout-deci de aleşi din sinul săi. Acești dou-deci
eraii aleși numai din capitală.
Alesul trebuia, să fie Român, 'și să aibă etatea de 30 de ani.

Colegiul II-lea. se compunea din fii de boeri. Acest colegii
da 18 aleşi, și se alegea din județe. Aceștia trebuiaii să aibă
etatea de 25 de ani.
Miniștrii nu puteaii fi deputaţi, eraii însă obligați a sta în
Cameră cu deputaţii, şi să ia parte la. lucrările lor.
Deputaţii se alegeaii pentru cinci ani.
Pe lângă aceste două colegii mal era un colegiii aproape
privilegiat, căci membrii acestui colegii venea de drept
- în Cameră, ci nu în puterea alegeri; acâști membrii erati
Episcopii şi Mitropolitul ţărei. Aceştia și adi sunt membrii
de drept în Senat.
Mitropolitul era de drept Preşedintele Camerei. .
Această adunare se deschidea regulat la 1 Decembrie al
fie-cărui an, şi lucra numai două luni, afară când necesita-.
tea ar fi cerut mal mult, și în acest cas Camera se prelungea cu invoirea Domnului.
Puterea judecătoreas
— Această
că. putere şi atunci ca, şi adi
se compunea din.toţi judecătorii țărei de la cel mai mic şi
până la cel mai mare, și tot cu aceleași atribuţii ca și adi
d'a distribui dreptatea.
i
4 Această putere în vechime făcea o mică deosebire de cea
e adi.
Așea, din această putere, făcea parte și ministrul justiţiei

Şi Vodă chiar.
|
a
Vechia noastră legislaţiune, lega intim pe ministerul de
justiție saă logofeţia dreptăţii, cum se dicea pe atunci, de
puterea judecătorească.
,
Logofătul dreptăţei avea un ochii veşnic vieghetor asupra,
distribuirer justiţiei.
,
i
Eraă pe atunci judecăţi cari nu luai sfirșit de cât prin intervenirea puterei esecutive.
,
Așa, o persoană ne-mulţămită pe o hotărire judecătorească
avea

dreptul

a face

un protest,

(adi

contestaţie)

contra

acelei

hotăriri adresată Domnului (Vodă); și asupra, căreia Vodă se
pronunță, admițând saii respingând cererea ce i să făcea.

—
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- Acest protest ajungea, la Vodă nu ma! prin mijlocirea
Igofătului dreptăţei.
,

Lo,

- Hotărniciile moşiilor, mai cu semă, trebuia să treacă prin
chibzuirea lui Vodă, ca se rămâe definitive.

Logofeţia dreptăţei asemeni avea atributul secțiunei de Notariat de adi, așa s. e. legalisa actele dotale, testamente, actele de vândări de bună, voe, vendările silite la, cari trebuia,
se urmeze și confirmarea lui Vodă prin intervenirea, Logofătului dreptăţei, actele de zălog. Toate aceste acte astă-di sunt
abandonate “Tribunalelor. .
Pe lângă toate acestea, Logoleţia. dreptăţii se mai ocupa,
cu administraţia, justiţiei s. e.: Numirea și revocarea întregului
personal al justiţiei, precum şi cu disciplina, acestui personal.
Ca autorităţi judecătorești propriii dis, vechia, legiuire avea:
1) Judecătoriile de împăcăciune sai juraţi, cari eraiîn fiecare comună rurală, numită și justiţia populară, fiind-că se
da justiţia în coniuna, fie-cărui și pentru afaceri mici; scutind ast-lel populaţia a, veni la 'Fribunal pentu toate micile
ne-înţelegerei între ei.
2) Tribunalele de judeţe ca, Şi adi şi cu același personal
și atribuţiuni ca şi adi.
- 3) Tribunalul de poliţie. Acesta era numai în capitala ţ&rei şi numai pentru trebuinţele ci, în judeţe era 'Fribunalul săi, care îndeplinea, aceste atribute ale 'Lribunalului
țienesc. Atribuţiile acestui Tribunal eraii aceleaşi ca ale polidecătoriilor de ocâle de aţi. Cu deosebire că judecătoriile juocoale ati o competinţă mai mare de cât Tribunalul polițienesc.de
4) Divanul judecătoresc, sati curtea dapel de
aceleași atribuţiuni de adi. Acest Divan era împărţitadi în și cu
secţii, una se ocupa cu afacerile civile, și alta cu cele două
criminale.
Mai în urmă s'a creat o instanță superioară
spre a se
ocupa anume și eselusiv cu procesele criminale,
numită «Cur
tea Criminală», care a durat până la organisarea
judecătorească de adi. Pe lângă această curte, mal
era
și
o curte
care era:obligată a. se ocupa, esclusiv numai
cu procesele conerciale, venite în apel de la Tribunalul comercial.
a
- 5) Inaltul Divan.
— Acesta era o a, treia
rească, instituită a judeca hotăririle Divanuluitreaptă judecătovenite tot cu.
apel făcut de partea, ne-mulțămită. Divanul
acesta,
Şi el era 'impărții în două secţii, una pentru pricinile
criminale ; şi cea"altă pentru cele civile şi comerciale.
Apelurile pântru Inaltul Divan se adresaii
către Vodă în
termen d'o lună, de la primirea
hotăririi apelati,

și înaintea

—9

lui Vodă
tărirea,

prin
apelată

—

Logofătul dreptăţii.
este

bună,

Dacă Vodă giisea că ho-

o trimetea

a

se esecuta, la din

contra o îndrepta Vodă, și apoi o da a fi esecutată.
Inaltul Divan mai judeca, asemenea, pe judecătorii veni-cărel instanțe judecătoreşti cari .cădeaii în vini criminale, ori
se abiiteaii de la datoriile lor.
Pe lângă toate aceste autorităţi judecătoreşti mai era încă
o instanţă superioară tuturor, numită inalta, curte

de revizie

și care judeca, procesele civile și comerciale.
_ Această înaltă, curte de revizie a ţinut până la, înființarea
Regulamentul Organic, când se desființă şi rămase Inaltul
Divan, ca o singură instanţă judecătorească superioară, pentru toată ţara. Acest Divan este Curtea de Casaţie de adi,
cu deosebire că Inaltul Divan era o instanță numai defond;
pe când. Casaţie e o instanță de trimitere in anume casuri
arătate în legea sa organică.
Din judecătorii Inaltului Divan din laşi şi Bucureşti, sai
|
compus judecătorii Casaţiei la înfiinţarea ei.
Puterea, esecutivă. — Aceasta era ca şi adi representată de
întreaga administrație împreună cu armata, care avea de Șel
suprem pe Vodă. Această putere 'şi avea și ea autorităţile
sale, prin ajutorul cărora și esercită, activitatea s.
„Aceste autorități eraii:
1) Sfatul administrativ extra-ordinar. — E] se compunea
din „toţi miniștrii cari lucraii sub președenţia Domnului, și în
lipsa acestuia sub a marelui Ban. Competinţa lui era a se
ocupa de toate cestiunile

d'un interes, general,

precum

și cu

formarea legilor cari trebuiau să fie date în desbaterea adunării. Cu alte vorbe acest sfat, era un fel de Consiliii de Stat,
pe care 'l-am desfiinţat.
. 2) Statul administrativ

ordinar. — Acesta se

compunea

din ministrul de Interne, din ministrul de Finanţe, al Justiţiei,
şi din secretarul Statului.
,
«
E
Acest sfat era presidat de ministrul de .Interne, și trebuia
să se adune de două ori pe lună. Competinţa sa era ca șia
sfatului extra-ordinar.. Domnul când găsea necesariii, incă
lua parte la acest sfat. Când nu se puteaii aduna, trei mi_
niştri, puteai lucra numai doi. .
3) Departamentul Vorniciei din năuntru. — Șelul acestui
departament se numia Vornicul din năuntru, și de această, vor-

nicie depindea. *
o.
a) Vornicia, orașului. — Care se ocupa cu perceperea tuturor

impositelor şi a tuturor corporațiilor;

—
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1) Vornicia, temniţelor.—Se ocupa de soarta arestaţilor din
„i
toate inchisorile și ocnele ţărei.
Această vornicie mai avea sub ea administrarea ţiganilor
,
Statului şi stringerea capitaţiilor.
ă secsingur
o
la
redusă
este
ie
vornic
această
Astă-QI
ție lipită pe lângă ministerul de interne, ocupându-se în
special nuinai cu penitenciarele țărei. Cele-lalte atribuţiuni ale
acestei vornicii, sunt trecute la ministerul de_ Finanţe, afară
de ţigani, cărora, civilisaţia română

le

dete libertate

desfiin-

ând sclavagiul la 1848, an de glorie și de mândrie naţională.
La 1842 Statulera proprietar de 5668suflete de ţigani care pentru înlesnirea administrării lor, eraii împărţiţi în 89 de vătăşii și
toate puse sub autoritatea unuia din ei numit Vătaș, și ales de el.
Fie-care ţigan trebuia să plătească Statului o sumă de treideci de lei pe an, care se incasa de Vornica, temnniţelor.
Din aceşti ţigani era o parte din er cari se numeaii Aurari,
fiind-că se ocupaii cu căutarea aurului pe diferite ape curg
toare şi lcealităţi ale ţirei pe unde se găsește aur. Aceştia, plăteati o taxă de 50 lei Statului (Vistieriei), și cinci le! Vorniciei.
c) Agia sai poliţia. —Aceasta este Prefectura Poliţiei de adi
şi care se conducea

dun

şef, numit agă

Acest agă avea sub el mai mulţi subalterni, și cu toţii în.
sărcinaţi cu aceleași atribuţiuni ca şi adi.
Aga de atunci, pe lingă atribuţiile de adi mai era insărcinat cu îndeplinirea procedurii proceselor, și cu esecutarea
hotărârilor judecătoreşti. Astă-qi această procedură este lăsatii
Poliţiei, numai în ce privește procesele corecţionale și de contravenţie, far cele-lalte sunt date portăreilor.
Agia .veche mai avea ca atribuţii serviciul pompelor de incendiii, numit p'atunci tulumbagii.
Cei însărcinaţi cu pompele de incendiii,se numea pompieri, şi fă
ceaii parte din armata regulată, cu titlulde «Corpul Pompierilor».
d), Ocârmuitori de judeţe, sui prelecţii de adi insărcinaţi cu
administrarea unul judeţ, cu aceeași competinţă

ca și adi.

. sfaturi orăşeneşti crai în Bu— Aceste
€) Statul Orăşenesc
curești și în toate capitalele judeţelor din toată ţara și care
nu era alt-ceva, de cât consiliile comunale de adi. .
f) Comitetul carantinilor.—Adică consiliu de higienă publică.
9) Secţia inginerească adi corpul technic alipit pe lângă
o
ministerul lacrărilor publice.
h) Archiva Statului.—O avem şi adi cu aceleași atribuţiuni.
î) Ephoria Spitalelor Civile.—Asemenea şi ai

atribuţiuni

de odinioară.

|

are

aceleaşi

Sai

Aceste
— e.
7) Ephoria caselor făcătâre de bin

eforii după ti-

—- 11 —
tlul săi arată că era un fel de biroii insăreinat anume cu
distribuirea carităţii.
Astădi acest biroii ul carităţii este contopit în Eforia Spitalelor civile, rămâind singură cu alinarea suferințelor cari aii
dreptul la caritatea publică.
|
De această Ephorie a, spitalelor civile delegată a. caritățiă
publice pentru săraci, depinde următoarele case pentru practicarea, acestor carităţi.
I) Cassa

orphalantropiei.
— Destinată a se ocupa esclusiv

numai cu creșterea și educarea copiilor sărmani şi lepădaţi. Adi
Azilul Elena Doamna.
* 11) Cassa, cerşetorilor.— Această cassă era, aședată la Mărcuţa și primea două feluri de cerșetor.
Pe unii iiavea interni dându-le tot necesariul xistenţei. Altora
le da numai un ajutor bănesc lunar și cu condiţie a nu cerşi.
111) Cassa, milelor pentru săraci.
— Aeeastă casă se intreţine de Logoleţia Bisericească (Ministru de Culte) fiind înscrisă

în budgetului Statului și distribuindu-se
persoanelor sărace.
a

bani

la

domiciliul
a

IV) Obșteasca Epitropie a sărmanilor.—Această epitropie

era încredințată tribunalelor și care se ocupaii cu administrarea,
morală, şi materială a unui copil orfan de părinți.
Acestea sunt vechile instituţii române, care pe lângă că
ele reprezintă intreaga administraţie a ţărei, dar este în aceeași vreme istoria, ţărei; aceasta spre a se adeveri mai
bine că, origina acestor instituţiuni nu sunt resultatele unui
incident, ci al istoriei ţărel chiar.

,

Toate aceste instituţiuni eraii conduse de persoane Investite cu diferite demnități personale pe. cari le numial ranguri.

Cine

obţineaii

ranguri

aceste

cordai de Şelul Statului.

Unele din aceste ranguri

se numeaii

boeri,

și se a-

cu

diferite

civile, corespundea

,

ranguri militare.
,
A
Aceste ranguri militare erai de dilerite grade ca și cele civile.
„Așa avem:
Ranguri civile

Clasa 1
Vel Spătar
Vel-Hatman
Vel Vistier
ve Dromie
Vel Agă
Vel Cămăraşi

Rangură

militare

Şetul întregei armate
:
Egal cu comandantul de Regiment

| Clasa

II

|
|
de Batalion

|
Egal cu comandantul

Vel Clucer
Vel Căminar
- Vel Paharnie
!

|

vel Stolnio

Egal cu comandatul de Rotă

Clasa, III
Vel
Vel

Serdar
Aledelnicer

Vel
Vel

Pitar
Armași

Egal

cu

comandirul

de

Zvod

Vel Sluger

|

Egal cu sub-comandirul de

Vel Setrar
Vel

Clucer

-

Zvod

de arie

Concipist

Praporeie

Ministerele erai

șapte,

şi

titularii

numeaii :

acestor

ministere

se

|

- Marele Bant).
— Era preşedintele sfatului administrativ adi
primul-ministru.
Marele Vornic.
— Ministru de Interne.
- Marele

Spătar.—Ministru

de Resbel.

" Marele Logofăt al dreptăţii— Ministru justiţiei.
- Marele Logofăt al trebilor bisericești. — Ministru
culte.

de

a

Marele Vistier.— Ministru de finance.
“Marele Postelnic.— Ministru de esterne.
Muntenia

mai avea un

Ban

numai

pentra

administrarea:

Olteniei care-și avea reşedințiîn Craiova, o administrare cu
totul separată și independentă de a ţărei, dar care recunoștea
autoritatea Domnului din București,
Dacă părăsim Muntenia și trecem în cea-Paltă parte a ţărei.
numită, Mo!dova, găsim aceeași administrare și aceiași boeri.
ca și în Muntenia.
”
Isvoarele dreptului administrativ. —Prin aceste isvoare înţelegem

sursele de unde dreptul administrativ se formează, ori-

1) La vacanţă de Domnie,

Domneşii.

el este de drept membru

al Locotenenţei

|

—
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gina esistenţei sale, materiile prime din cari el iși trage esistența și formațiunea sa.
Sunt de mai multe feluri aceste isvoare:
Așa avem îiscoare autentice, oficiale şi private. Cele
tice sunt saii principale, saă secundare.

auten:

Autentice principale sunt:

Legile organice fundamentale ale Statului, — disposiţiuni
speciale de lege, fie de natură proprii dis administrativă, fie

chiar conținute în legi civile, precum legea relativă la, actele
stării civile, la, servituţile legale şi naturale. Regulamentele
făcute in puterea discreţionară de puterea esecutivă Decretele, fie' Regale ori ministeriale Actele -convenţionale și tratatele internaţionale. Acestea până aci arătate se pot considera ca prime isvoare

ale dreptului administrativ. .

Autentice secundare avem:
Instrucţiile ministeriale, circulări și note ministeriale.
„Esistă o deosebire intre notă şi circulare.— Circularea, se .
referă la afaceri mai generale, cu deosebire când e vorba de
lămuriri pe cari ministerul le dă prelecţilor cu ocasia promulgărit legilor, pentru aplicaţiunea. lor.
Notele sunt mult de tot: mai restrinse și mai speciale și
cu caructer de tot confidenţial. Isvoare oficiale, Acestea se pot numi şi neautentice, și sunt:
Anuarele ministeriale, raporturile comisiunilor esecutive gaii

legislative, publicaţiunile statistice, calendarele oficiale.
Isvoare private —Acestea, .sunt comentariile legilor administrative și publicaţiunile istorice saii statistice făcute nu de
autorităţile administrative ci de oa.nenii de știință.
Aceste scrieri nu aă în adevăr caracter obligatorii, are cu
toate astea, în cle autoritatea pe care o posedă și cu care se
impune tutulor. 1).
E
Acestea toate sunt elementele constitutive ale Dreptului
Administrativ, sunt isvoarele

din cari se poate-inspira penele

tutulor acelora cari vor voi să formeze știința Dreptului Administrativ.
Divisiunea, Dreptului Administrativ.— Dreptul administrativ ast-fel cum Pam definit până aci, coprinde în el trei părţi:
a) Dlaterie administrativă.

.

b) Autorităţi administrative.
:
c) Procedura usitată de agenții administrativă pentru esecularea
legilor.

Materia administrativă. Prin materie administrativă înţele--

:) C. Disescu.

—
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gem toate legile cari se rapoartă la intreaga administraţiune
a Statului și care "șI propune a face .să predomine interesul
public asupra interesului privat, dând toată satisfaețiunea | tuŞ
tulor.necesităților publice.
ca și ale
întocmai
varii,
și
Aceste necesităţi sunt multiple
individului.
Materia aceasta este împărţită în patru clase, și anume:
„.
Muterie de înaltă administraţie ;
Stabilimente publice, și diferite alte comunităţi ;
Puterea publică ;
,
Averea publică.
Materia
— ţie.
Materie de înaltă administra

_

a

adininistra'ivă

nefiind de câto ramură a dreptului public, raporturile între ele
sunt

.
foarte strinse;cu

toate

astea,

pentru

alte ma-

deosebite

,
,
terii raporturile sunt foarte întinse.
cu Stae
României
raporturil
privesc
Ast:fel sunt 'acelea câri
tele străine, considerate ca naţiuni saii ca individi, esercitând
dreptul civil. concesiunea. onorurilor, a recompenselor publice
Si
şi în oare cari puncte și constituirea, familiei. .
” Cu Statele străine considerate ca naţiuni, România are raporturi armonioase fie de interes politic, sait comercial ; și de

|
aci agenţii diplomatici şi consulii
„Ea are asemeni raporturi de siguranță publică, şi de aci
naşte necesitatea instituirii.și întreţinerii forței publice ; adică
armata de uscat și apă.
- Cu străinii luaţi individualmente, România are raporturi
relative la indigenat sai naturalisare.

In ce privește însă obiectul, principiile, regulile fondamentale ale indigenatului sai naturalisare, privesc fără îndoială
o
dreptul public intern.
Amănuntele însă, aplicării acestor principii, este de domeniul administrativ.
In ce priveşte eserciţiul dreptului .civic, s. e. redactarea listelor „electorale, juriul, sunt lăsate tot administraţiei.
Contestaţiile la operaţiile electorale sunt asemeni lăsate
judecății unui 'Tribunul administrativ ca primă instanţă, de
aci cu apel la Tribunal. și recurs în Casaţie.
Acordarea de onoruri s. e. decoraţiile, încă aparţin administrației.
Legislatura

nu intervine

aci

de cât

pentru

ţionale, s. e. acordarea de recompense naţionale.
-

Relativ la. constituitea, familiei, s. e. acordarea

schimbarea numelui,
administrativ.

încă

fac

cazuri

escep-

majoratului,

parte din domeniul

dreptului

—
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Practica de adi la noi, este suficient o publicare prin Monitorul oficial ca majoratul
. saii schimbarea numelui să fie
recunoscut.

Intervenţia puterii judecătorești ar fi necesarie pentru censurarea majoratului și a schimbării numelui, fiind-că frauda
Sar strecura, mai dificil de cât fiind isolate administraţiei aceste cazuri.

:

”

Stabilimente publice și diferite alte comunităţi—Dacă,
marea organisare politică se personifică în fiinţa, morală numită

distincte de intaresele fie-căruia, din

Stat, ale cărei interese sunt

membrii ce o compune şi care are 'o esistență civilă puţin
diferită de aceea a individilor, sunt asemeni în Stat agregaţiuni de persoane mai

mult saii mai puţin

numeroase,

s. e.

diferite comunităţi, stabilimente de utilitate publică etc. cari
ai interesele lor proprii şi:distincte dale Statuluişi d'ale
particularilor.
Ă
. Legile permit acestor stabilimente esistenţa, civilă, ca să
poată dobsndi şi poseda averi.
Aceste stabilimente pot fi de mai multe

feluri, s..e.:

Stabilimente de .instracţie publică ;
Stabilimente' religioase

(Monastiri) ;

Stabilimente de Dine-faceri ete.
Cu toate că aceste stabilimente sunt de interes special. și
distinct de interesele Statului şi Vale particularilor, cu toate
astea ele nu se pot isola nici odată de marea comunitate ma-țională ; precum nu se pot depărta, nici -individi de familie,
A
Nu
căci cu toţii compun Statul. lor, într'o
acţiunea
lase
să
urmare
prin
poate,
nu
Statul
absolută independinţă.
i
|
“Poate aceste agregaţiuni sunt constituite în vederea satis-

facerit necesităţilor colective,

cari mai mult

sai mai

puțin

intră direct în serviciile publice, devenind ast-fel nişte auxi-

liere ale administraţiei, al cărura concurs

nu trebue nici o-

dată să degenerezeîn rivalitate, şi încă mai puţin, în antagonism.

Mai este de observat că esistenţa acestor agregaţiuni depind de unii din membrii lor, și că ele aii tot-d'a-una aceleași
interese ca ale membrilor, cari le dirig. .
,

:. Grijea. agregaţiunei este a se perpetua și a conducătorilor lor
este a se tolosi.

Gestiunea

acestor stabilimente dară nu se poate abandona

cu totul la liberul arbitru

al membrilor

lor, aceasta ar fi sa-

crificarea viitorului agregaţiunilor, pentru presinte.
Puterea. publică.—Aceasta este singură desânteresată în cestiune, şi trebue prin urmare să-și uibi privirile fixate spre viitor.

—
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Ea dară este chiemată să esercite în interesul Statului o
acţiune de .veghere și control, asupra tutor agregaţiunilor din
|

cari se compune.

Stabilimentele publice sunt dară puse sub tutela guvernului, căci el este responsabil de toate agregaţiunile din care
se compune

marea

numită

agregaţiune

NI

Stat.

“Toate aceste servicii publice se rapoartă la poliţia

admi-

nistrativă, al cărei scop estea ajuta. prosperitatea stabilimen-

buna “ordine în lucrurile

telor, saă a stabili și menţine

lor, saii prin

necesitate comună saii prin natura
puterii publice,

saii prin

obiceiul

cetățenilor. ,

de

destinaţia
|

Acţiunea administrativă întâlnește aci un imens teren de
activitate, fiind-că este chiemată să se producă sub toate
formele.
Ă
:
Aşa ea dirige, controlează, surveghează, anchetează, culege
informări, prescrie reguli, prohibă, suspendă etc. şi toate acestea. pentru garantarea, siguranţei publice şi pentru eserclțiul acestei autorități atât

de întinsă,

atât

de

variată

şi tot=

dWa-una, discreționară.
Ea dispune prin măsuri regulamentarii generale saii locale
cărora tribunalele sunt datoare a, le da, sancțiune, prin pedepsirea recalci!ranţilor.
Această poliţie administrativă coprinde în ea mai multe
vamure, cu care se servă în diferitele servicii pentru ași
atinge scopul spre a face să predomine interesul public, asu:
pra interesului privat.
Așa avem:

Poliţie
Poliţie
Poliţie
Poliţie
Poliţie
- Poliţia,
Poliţie
Poliţie
Poliţie
Poliţie
Poliţie
Mai

de siguranță publică.
de subsistenţă.
de comunicare pe uscat şi pe apă.
pentru locuri publice.
rurală.
|
stabilimentelor de represiune.
de moravuri.
de mine.
de industrie.
veterinară.
de presă, ete.

departe vom

|

vedea. însemnătatea, și atribuţiile fie-căreia

din aceste poliţii.
!
Si
Averea publică. —'Tot administraţiei îi incumbă datoria care
coprinde mari și numeroase atribuţiuni pentru gestiunea, averel publice, care se compune din:
Da
a
Imobile urbane

ori rurale,

agricultură,

bănci

diverse,

co-
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merciă, manufactură,

fabrici, căi de

comereii,

canale,

riuri

navigabile, espropiere pentru cauzăde utilitate publică,
Autorităţi administrative.—Acestea sunt toate acele insti-"

tuțiuni cari sunt create a pune în mișcare marea maşină nu-

mită, Stat, saii acelea cari luptă
blic asupra celui privat.

pentru triumful binelui puNE

„Aceste autorități sunt representate

prin diferiţi agenţi, prin:

concursul cărora, legile se pun în mișcare spre. a'şi da, etectul lor.
.
Aceste autorităţi sunt considerate saii în forma lor, saii în sera lor de activitate; adică din puntul de vedere al întinderei teritoriale

unde

se esercită;

dere teritoriul României

și din

acest

punct

este divisat în mai multe

de ve-

părţi

nu-

mite judeţe, precum şi judeţele în plăși, plaiuri și comune,
. Considerate autorităţile acestea în forma, lor, administraţia.
este activă, esecutivă și contencioasă. Ile aii acest rol, după.
relaţiile ce indeplinesc în eserciţiul lor.
Administraţia activă.—])icend administraţia activă și apoi:
şi csscutivă, Sar părea a fi o contradicere; fiind-că nu poţi.
esecuta de nu vei fi activ,
|
- Cu toate astea este o deosebire:
Administraţia activă represintă unitatea autorităţilor admi-.
nistrative, este erarhia organelor administrative

strinse la un

loc, pentru impulsiunea puternică ce trebue dată mersului:
regulat al Statului.
|
e
In acâstă unitate intră Regele cu toţi cei-lalţi funcţionari
administrativi, începend de la Primul-ministru până la cel
mul umil funcţionar.
|
.
A
Toţi aceşti tuncţionari

administrativă

aii 0

sumă,

de

atri- :

Dbuţiuni cari nu se pot, specifica nici defini. dar cari se: rea-.
liscază prin calitatea, de buni administratori.
a:
Această unitate administrativă
confiază . toată acțiunea ei
unei singure persoane

în cursul

liberare

din

esecutărei.

Actul esecutărei în sine nu' poate suferi nici un fel de de-.
ori discuţiune

cauza

caracterului săi

de

espedi-.

vitate, de aceia, toată forţa -e dată unei singure persoane.

Când actul de esecutare însă. dă loc la interpretări, adică.
se simte necesitate de deliberare, atunci încetează acţiunea

unităţii până se va pronunţa pluralitatea.

SI

_

Administraţia esecutivă. — Aceasta, este acţiunea fic-cărui
agent administrativ în esecutarea legilor şi tuturor hotărâri= -

"lor superiorilor” lor.
E
a."
Administraţia contencioasă — Aceasta se mai numeșteși
consultativă.

18
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„Când un agent administrativ în esercitarea acţiunei sale
întâlneşte necesitatea d'a interpreta legea, ce el esecută, adică
simte necesitatea d'o deliberare, după cum sa dis mai sus,
necesitatea, aceasta atunci se numeşte administraţie contencioasă.

,

.

In acest caz. acţiunea administraţiei. unitară încetează, până

ce se va pronunța cea contencioasă

saii

deliberativă ;

când.

a
apoi reincepe acţiunea celei d'intâiii.
administraţiei
arăta
a
este
contencioase
Rolul administraţiei

unitare drumul ce trebue să păzească în acţiunea , spre a
nu cşi din lege și prin urmare să nu vatăme nici interesul
5
a
public nici pe cel privat.

- Acţiunea luncţionarilor administrativi

ori

cât de luminaţi

şi imparţiali fie ei, cu greii va, fi ca actele lor să

nu fruaseze

oare-cum pe aceia pe socoteala cărora, se fac aceste acte administrative.
" Ast-lel că administrații se pot plânge că actele administrative le-a violat drepturile lor, “sai că i-a blesat prin conduita lor.
In primul caz cel blesaţi se adresează la administraţie în
numele equităţii, căutând să demonstreze că interesul general
nu exige sacrificiul interesului lor privat.
: Prin urmare ei cer administraţiei să se informeze mai bine,
şi de bună .voie să reformeze sai să modifice actul ce'i vatămă. Aceștia, dar vorbesc în numele dreptăţei, cerend re-.
E
e
pararea prejudiţiului lor. .
Cei. administraţi dar cerând dreptate de la acei cari ai fă-:
cut nedreptul act administrativ, sai de la superiorii lor, se
angajează un litigii între administraţi cară apără un interes
comun lor, și administraţiei care apără saii represintă societatea; saii interesul general.
. Această luptă între administraţi şi administraţie

naşte sus-

pendarea. acţiunei administraţiei unitare și începerea, dreptului
celei consultative care "și are și ea agenţii săi particulari; de

E
cât pe cei angajaţi în luptă cu 'particulari.
Această, din urmă. administraţie la .rindu-l ei este::datoare
să se pronunţe de urgenţă și fără esitare asupra cazului venit în deliberarea ei prin neinţelegerea administraţiei unitare
Sa
e
cu particulară.
: Agenţii administraţiei contencioase compun dar, după. cum
vedem, un tribunal. administrativ unde esistă pluralitatea voae
turilor, deliberare și hotărire.
Ca “tribunale administrative, putem cita pe: următoaiele:
iei
Curtea

de compturi.

—
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Comitetul permaninte.
Consiliul de revizie al recrutărei armatei.
Consiliul recensământului financiar.
Consiliul de miniştrii.
“
Consiliul comunal în materie electorală.
Consiliul judeţean.
Consistoriul sait tribunalul bisericesc.
Consiliul instrucției publice.
Consiliul facultăţilor.
Consiliul universitar.
Consiliul profesoral al şcoalelor comunale.
- Modul cum fie-care din aceste tribunale “și pun în aplicare
acţiunea lor, este arătată în regulamentele particulare pentru
fie-care din. legile lor constitutive.
Ma
- Procedura, înaintea autorităţilor “administrative. —
Această procedură constă, în activitatea puneri în aplicare alegilor de către administraţie, precum şi în modul cum privaţii să
se adveseze administraţiei la necesităţile lor.—Reguiamente de
administraţie trebuesc să indice atât mersul . acestor autorităţi

în îndepl nirea, datorielor lor, precum și particularilor să le
arate anume la cine să se adreseze pentru fie-care din necesităţile lor, precum şi timbrul ce trebue: să însoţească inscrisa lor cerere adresată

administraţiei. -

|

Divigiunea, administrativă.—Această dividiune este o con-

secință

a administraţiei privată din punctul de vedere al intin-

derii teritoriului pe care ea, "și esercită activitatea sa. Și din:
acest punct de vedere administraţia se mai împarte în generală

saii

centrală,

locală

și

comunală.

Administraţia ge-

nerală sati centrală, privită tot din punctul de vedere al întinderii teritorială, primeşte. mai multe dividiuni; și toate
aceste dividiuni creaţe pentru înlesnirea activităţii adminis-traţiei în administrarea, interesului general ce. se presintă. -

Aşa ca dividiuni avem:

1..Din

punstul-de

vederea

.

al:intinderii

|

teritoriale propriii

dis, România, este divisată în judeţe. Judeţele în plăşi
locul e la câmp şi în plaiuri dacă e la munta. Plaiul
plasa în comune şi acestea câte odată în cătune. -

dacă.
sai
a

2. Din punctul de vedere bisericesc, ţara e divisată în. două mi-

tropolii, -una, în București cu titlu de initropolia Ungro-Vlahiei,
urtând acest titlu ca un suvenir historic al timpilor când politica. românească, %3ă avea întinsă autoritatea sa peste Carpaţi.
A doua mitropolie in Iași, cu titlu de mitropolia Moldovei şi
Suceavei; fie-care din aceste două mitropolii se conduc de că-

tre un şet bisericesc numit mitropolit.

—
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Mitropolitul din Bucureşti poartă Și titlu de «mitropolit
primat», fără însă a! da vr'o prerogativă, asupra mitropolitu-

E
lui din Iași; sait asupra celor-lalţi episcopi.
atingă
se
însă
tără
onorilic
titlu
un
numai
Acesta este
câtuşi de puţin dogmele sati puterea spirituală, care face din
el un egal serv al biserici! cu cel alt mitropolit precum și cu
toți cei-lalți episcopi, fiind cu toţii niște egali fraţi întru
Christos, fiul lu Dumnedeii, pe care ei '] represintă pe pământ.
Fie-care din aceste mitropolii la rindul lor se imparte în
părţi,

alte trei

numite

episcopii

saii eparhii „administrate

de

câte un șet bisericesc, numit episcop.— Și mitropoliile la
rindul lor în ordinea spirituală sunt privite tot ca episcopii,
având ast-fel în toată ţara opt episcopate saii eparhii. — L-:
piscopia sai eparhia este locul de unde episcopul administrează interesul spiritual: ale tutulor din eparehia sa. — Sediul fie-cărui episcopat trebue să fie în capitala unuia din județele de sub administraţia lor spirituală. Acest sedii este
fixat de legea administrativă generală, și nu e lăsat la disi
creţia episcopului.
Ventru o utilă și espeditică administraţie spirituală a
acestor eparhii, ele coprind fie-care, mai multe judeţe ; şi toți
preoţii, toate bisericile, toate interesele spirituale din judeţele
unei eparhii sunt confiate episcopului fie-cărei episcopii.
Așa, Jhtropolia din București, coprinde următoarele judeţe:
Iltovu, Prahova,
boriţa.

Vlașca Ialomiţa, 'Leleorman,

Muscel

şi Dâm-

„Biscopia de Râmnic numită şi Noul Severin coprinde : Râmnicul-Veleii, Gorjiii, Doljiii, Mehedinţi și Romanați.
„Episcopiu

de Buztă

coprinde:

Buzăi

„ Episcopia Curtea-de- Argeş coprinde:

tești.

şi Râmnicul-Sărat.

Curtea-de-Argez și Pi-

DMitropolia sai Episcopia - ce Iuși coprinde:
|
Suceava, Botoșani, Dorohoiii.

Iași,

Neamţu,

Lpiscopia de Huși coprinde: Fălciă, Tutova şi Vasluiii.
„Lpiscopia de Roman coprinde: Roman, Bacăii, Putna şi
Mi
|
.
Tecucii.

Episcopia- Dunărit-il-jos coprinde:
Constanţa.

Galaţi, Brăila, Tulcea şi

Din punctul de vedere al instrucţiunii publice, ţara, oste .

divisată

Fie-care

în două

Universităţi,

una

la lași și alta la. București.

universitate la rindul ei este divisată în mai. multe

|
facultăţi.
Alară-de acestea, ţara mai are mai multe lices, gimnazii,
şcoli profesionale, industriale, agricole, comerciale, primare, ete. .

—
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Universitatea se adininistrează, de un şef numit rectore, şi
care este ales de toţi profesorii facultăţilor ce o compun, alegând pe unul diu ei. ltectorul se alege.pe o perioadă fixă și
scurtă, și se confirmă, prin decret regal prin intervenirea ministrului instrucţiunii publice.
Fie-care facultate asemenea, se administrează de un șef numit decan, ales asemenea de toţi profesorii unei facultăţi;
cvwe e unul din ci. Alegerea se face asemenea pe o perioadă
fixă, confirmându-se. apoi de Rege prin interrenirea ministrului instrucţiunii publice.
”
Poate Liceele, Gimnaziile, şi toate cele-l'alte școli se administrează de către unul: din profesori, ales de colegii lor cu
titlul de directore, și pe o perioadă fixă și scurtă, confirmaţi
de ministrul respectiv.

Din punctul de vedere al justiţiei, țara e împărţită în pa-

tru circumseripţiună judiciare, coprindând fie-care circumscripție

mai multe judeţe asupra, cărora esercitează autoritatea lor
Fie-care circumscripție trebue să residă in orașe: de residență:

Așa avem:
Curtea de Apel din București, cu judeţele: Illov, Ialomiţa.
Vlaşea, Teleorman, Prahova, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Oltu
și Buzăi.
,
Curtea de Apel din Iaşi, coprinde: Iași, Botoşani, Dorohoi,
Suceava, Neamţu, Roman, Vaslui şi Fălcii.

Curtea de Apel din Craiova, coprinde: Doljiii, Gorjiii, Mehedinţi şi Romanați.

Curtea de Apel din Galaţi, coprinde: Covurluii, Putna, Tecuci, Brăila, Râmnicu-Sărat, Bacăii şi Tutova. :

In “fie-care din aceste județe se află câte un Tribunal cu o
singură sai mai multe secţii, după necesităţile locale; așa că
justiția în Statul român se distribue de următoarele instanţe
judecătorești, şi anume:
Judecătoriile comunale rurale.
Judecătoriile de ocoale.
Tribunalele de judeţe.
Curțile de Apel.
Juraţii în materie de crime şi delicte de presă.
- Juraţii în materie de espropriere pentru causă de utilitate
publică.
„
Consiliul de resbel și consiliul de revizie

esclusivă a militarilor.

Curtea, de Casaţie. Aceasta

gul Stat român.

pentru judecarea,

a

a

este una singură, pentru între-

i

Din punctul de vedere financiar, ţara are

:
în fie-care judeţ,

—
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cu residența în capitala judeţului câte un casier general, mai
mulţi

perceptori,

controlori,

ete.,

însărcinaţi

cu

perceperea,

impositelori și înaintarea lor la, casieria centrală, pusă direct,
sub paza și îngrijirea ministrului de finanţe.

Din punctul de vedere al lucrărilor publice, ţara e impărţită în mai multe: cireumpseripţiuni coprindend fie-care din

cle un numtr oare-care de judeţe și fie-care judeţ un număr
de diferiți ingineri ai Statului, afară de inginerii judeţului
propriii diși, cară se ocup cu căile de comunicare, poduri, păduri, etc.

Tie-care cireumpscripţie este administrată d'un inginer-șel,
ajutat de mai mulţi alţi ingineri puşi sub ascultarea sa.
Din punctul de vedere militar.—
Țara este dividată în patru
mari corpuri de armată,

a

Circomscripţiile militare teritoriale sunt:
Coupul | de armată cu reședința la Craiova, coprinde următoarele județe : Mehedinţi, Gorj, Dolj, Râmnicu-Vileca, Oltu
şi Romanați.

,

Corpul IL de armată, acesta reșidă în Bucureşti, coprindind

în fine judeţele următoare:
leor man,
- Vlașca

şi Illov.

Argeș, Muscel,
|

Dâmboviţa,

Te-

|

Corpul [IL de armată cu reședința în Galaţi, coprindând
următoarele judeţe : Prahova, Buzăii, Ialomiţa, Rimnicu-Sărat
Brăila, Putna, 'Tecuci (afară de plăşile Zeletinul şi Berchieciu),
Covurlui şi plasa Trotuşiul din județul Bacăii.
Corpul 1V de armată cu reședința la Iași, coprindind următoarele judeţe: Dorohoi, Botoșani, Iaşi, Suceva, Neamţu,
Roman, Vaslui, Fălciii, “Tutova, Bacăi, (alară de plasa Tro-

toșiii) și pliişile Zeletinu şi Berheciu din județul 'Tecuci.
Aceste circomscripţii militare sunt stabilite prin legea din
1882, publicate în Monitorul oficial No. 59 din 11 Iunie 1882.
„Administraţia, centrală, Aceasta, am vădut!o că se numește
și generală ori unitară, din cauză că ea, unește la un lov pe
toţi agenţii administrativi.
|
Ea se numește centrală fiind-că, trebue să reside în centrul
ţărei de unde ea-și împrăștie forţele sale bine-făcătoare în toate
unghiurile ţărei cu mare ușurință.
Agenţii acestei administraţiuni sunt întrun

genţii ţărei, dar ma! direct sunt următorii.

cuvânt toţi a-

Regele, Miniștrii, Secretarii generalide ministere, Directorii
de servicii ai ministerilor, Pretecţii, Directorii de prefectură,
Poliţaii, Sub-prelecţii, Primarii.
Toţi aceștia contribue prin activitatea, zelul şi
priceperea

—
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lor, la desvălirea forţei administrative pentru
nelui public.

Să vedem pe fie-care din aceştia.

Regele. — Ocupându-ne

|

prosperarea bi-

aci de cel mat inalt funcţionar sati

demnitar al Statului român. nu vom vorbi de el de cât din
punctul de vedere al calităţii sale de aginte administrativ, de
rolul ce el joacă în administraţie.
cc
Din acest punct de vedere el este şeful suprem al puterei
executive, fiind in aceeași vreme şi şeful suprem al Statului.
El cu toate acestea,

personal

nu se

coboară

de la

înăl-

țimea, tronului săii seza| ca să pue in mișcare mașina administrativă, ci forţa sa este delegată diferiților săi agenţi cari
cu toţiila un loc reprezintă unitatea administrativă, și cu toții
sunt subordonați puterii Regelui, lucrând cu toţii prin delegaţie,
înspirându-se de la, El și numai cu puterea luată de la. EL.
Supremaţia aceasta, dată Regelui, face din EL un tutore al
tuturor instituţiilor şi intereselor Statului, veghiând necontenit
la progresul lor moral și material.
EI este un tutore escepţional și iresponsabil, căci contra
tutor textelor esprese din cod. civ. care pe tutonă, afară de tată
și mamă, "1 supune la cauţiune pentru administrarea, tutelei
ce le este confiată, pe acest tutore suprem legea nu numai că
nu'l.supune la nici o cauţiune dar incă 7] scoate afară din
orl-ce fel de răspundere. Cu acest tutore legea deroagă de la
principiile dreptului comun, lucru care a dat naștere maximel dreptului constituțional.
«Regele

domneşte

Și guvernul cârmuește»,

s'a creat această escepţiune la dreptul comun, scoțând pe Rege
cu totul din veri-ce fel de responsabilitate, rămiind toată răspunderea actelor sale asupra miniștrilor, în interesul a se ţine
sus și puternice demnitatea suveranităţii poporului, representată prin Rege.
Nu ar fi fost deci de loc demn ca. cel mai înalt magistrat
al Statului, ca representantul unic al celei mai mari puteri
a țărei, a suveranităţii naţionale, să fie tradus la bara jus-

tiții pentru actele fiicute în eserciţiul activităţi sale, să fie
lăsat: prada. violenţelor sati pasiunilor nejustificate ale nemulțimiţilor.
,
,
Atribuţiile Regelui, — Atribuţiile Regelui în domeniul administrativ sunt de două feluri. Unele din ele se face d'un
singur ministruîn competinţa ministerului săi printr'un raport
către Rege, saă printro deliberare în consiliul de miniștrii.
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Printrun raport al unui ministru în competinţa ministerulu! stii, Regele asemeni are două lelurt de lucrări.
Unele din aceste lucrări, prin natura lor, aparţin autorității
discreţionare și graţioase, ne primind de ordinar de cât o
aplicaţie individuală s. e.: Numirile şi rovocările luncţionarilor Statului. Distribuirea recompenselor, a onorurilor, decoraţiilor, gradelor militare.

a

Altele sunt acelea cari se fac împreună cu ministrul respectiv şi care privesc o ramură de servicii, ci nu o aplicare
individuală s. e.: Regulamentele de organisarea unui serviciii
întrun minister.
Altele se fac prin consiliul de miniștrii, și sunt toate
regulamente create pentru interesul general al Statului. acele
Revocarea, consilielor comunale.

A consilielor judeţene.
A primarilor comunelor urbane.
Convocarea consilielor judeţene.
Prorogarea lor.
Miniştrii. — Ministere, — Caracterul
Atribuţiunile miniștrilor.

general

al

ministrilor. —
'

Miniștrii. — Veri care fie forma, guvernului
niștrii sunt tot-d'a-una nişte mari demnitari ax unui Stat, mipersoane de înaltă incredere a Șefului Statului, Statului, nişte
chiemaţă de
densul după formele și usanţele dreptului
un guvern constituţional, a se ajuta cu ci constituţional, sub
intereselor generale ale Statului, ci sunt niștela administrarea
gelui, nişte prepuși ai săi, sati niște mandatari agenţi at Reai șefului suprem al administraţiei cari lucrează și admin
istre
ază în lozul
şelului lor.
Miniștrii sunt un intermediă între Șelul
Statului și poporul săi în diferitele lor raporturi.

Acestor persoane le sunt confiate
unul din interesele
țerei a le administra, ast-fel:că numărcâte
ul
după numărul în câte părţi este distribuit miniștrilor se urcă
al ţărei, făcendu-se această distribuire pentr-interesul eneral
u realisarea unel

uşoare și mai bune în acecași

interes general.
Această distribuire este

măral

în

miniștrilor prin urmare

vreme

opt
sunt

administrarea

acestui

părți adi, de unde și nu-

poate crește, după cum și necesităţile opt. Acest număr însă
Statului ar creste și
daci ar avea nevoe
Așa avem:

d'o ingrijire mai de aproape.

Î) Ministrul de Interne.

a

II) Ministrul de finanţe
IID) Ministrul de externe

1V) Ministrul de resbel
V)

Ministrul de lucrări publice

VI) Ministrul de justiţie
VII) Ministrul de culte și instrucţie publică.
IIIV) Ministrul Domeniilor, comerțului, industriei şi A gricult.
Caracterul general al miniştrilor.—Aceştia mai ântâiti contrasemnează toate actele cari ar necesita semnâtura Regelui.
Ei lucrează apoi in numele lor în virtutea, puterii ce le este
delegată de Rege, în toată sfera activităţii administrative.
„Ltribuțiile miniştrilor. Ca atribuţiuni administrative, el fac
următoarele :
Regulamente. — Instrucţiuni. — Decidii. — Circulări, — Licitaţiuni.:

Regulament.—
liste o disposiţie administrativă care complectează în tot, saii numai în oare-care părți, disposiţiile unei legi.
Aceste regulamente cari după
definiţia lor se pot numi
încă,— esplicativul unei legi, câte o dată se îac în aceeași
vreme cu legea, chiar ce el esplică, altă dată în urma legii.
Așa sunt legi cari coprind în ele disposiţiunea că, un regulament esplicativ al acestei legi se va face în urmă. Adică,
prevederea necesităţii esplicării legei.
Puterea miniștrilor d'a face regulamente esplicătoare legilor, decurge din dreptul ce aii da lua parte la formarea,
legilor, asemeni mai ati această putere din dreptul lor de
mandatari ai unuia din factorii lormării legilor, care este
Negele.
Mai decurge incă puterea lor d'a regulamenta din dreptul
da pune în aplicare legile.
Caracterul acestor regulamente este, general și special.
Este general atunci când disposiţiile sale interesează întreaga, ţară,

„Special, atunci când regulează numai o parte oare-care
din lege.
In ambele cazuri însă aceste regulamente ai drept d'a co-:
manda, ca şi legea, ce el esplică.
Instrucţii ministeriale.—Sunt

niște acte făcute de fie-care

ministru” în parte către subordonații lor, și cari
esplicarea, sensului indoios

ai de obiect

al unei disposiţii dintr'o lege.

Aceste instrucţiuni sunt de două feluri: generale şi individuale.

Primele sunt atunci

ţionarii.

când

ele

se

adresează la

toţi func-

—
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Sâcundele sunt acelea cari se adresează, unui singur funcționar, pentru o alacere specială.
,
Şi unele şi altele nu se repoartă de cât lu funcţionari, fără
a obliga pe terțele persoane.
Decidiuni.—Aceste lucrări ai de obiect a. resolva o dificultate ce întâmpină un agent din ordinea, inlorioară.
Aceste decidiuni se fac adesea în urma unui referat, al
unui agent inferior.

Alară de aceasta, decidiile ministeriale mai

riante, s. e. unele sunt de pură

administraţie,

ai și alte vași

altele cari

se daii în.materie contencioasă. Aceste decidii pot să se facă
de fie-care ministru în parte, pentru serviciile dependinţi de
ministerul

săi.

|

.

In Statele cari aii consilii de Stat, decidiunile în materie
contencioasă, sunt supuse controlului acestui consiliă.
La noi și unele și altele din aceste decidiuni nu sunt supuse

la nici o censură.

„ Circulări ministeriale.—Circulările acestea sunt niște lucrără ministeriale, niște măsuri, prin care se esplică modul apli-

cării unei legi, când aceasta în lege nu este destul de esplicat.
Cireulările să, raportează esclusiv numai funcţionarilor puDlici ai Statului, fără să poată obliga, pe particulari, după cum
obligă regulamentele ministeriale.
Se mai întrebuinţează asemeni circulările când se simte
nevoe a atrage atenţiunea, funcţionarilor publici la împlinirea
datorii lor.

Licitaţie.— Scopul licitaţiunei —Garanţie provisorie. — Supra licitație.— Aprobarea licitaţiei.— Garanţie delinitivă. — Contractul.—
Punerea

în licitație pentru

neesecutare

de contract.

Licitaţie. — Printre lucrările miniștrilor mail este
tația, care cste punerea

în cunoștința publică

şi lici-

a unor lucrări

cari ar trebui făcute, şi pentru a cărora legalitate se cere indeplinirea, oare-căror formalităţi ordonate de lege.
Scopul licitațiunei. — Licitaţia ca să fie valabilă se cere a
fi însoţită de oare cari formalităţi ; aşa

licitaţia, se face prin

“publicitate, pentru ca să aducă inai bine la cunoştinţa. publică

un fapt ce are a se petrece la o dată fixă și înti'un loc bine

determinat.

Scopul licitaţiei dar este ca prin

mijlocul publicităţii să se

aducă cât mai mult la cunoștința publică hotăririle ate

de

miniştrii şi pentru a cărora săverșire necesitează intervenirea

publică.
Această, publicitate să, face prin «Monitorul oficial»,şi chiar

—

prin alte jurnale a cărora
noseută.
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autoritate

de oficialitate este cu-

|

Licitaţia este relativă la orl-ce întreprinderi ale Statului,
judeţului, comunei, saii veri cărora alte instituţiuni pendinte
de densele, de veri ce natură fie ele, s.e. clădiri, furnimente

militare, adică hrană, furagiii, haine, arme și veri ce necesarii armaței, arendare de moşii, păduri, aprovisionarea, ȘIOselelor cu petrişi etc..
Această licitaţie pentru esecutarea tutor acestora, are loc
atunci, când Statul voeşte a le da în intreprindere. Adică a
le face o alti persoană, privati, atunci antreprisa se pune în
licitaţie, adică, se face cunoscut tutor amatorilor, prin mij
locul publicitiii.

Această publicaţie trebue să coprindă, conform art. 50, din

legea comptabilităţii generale
a Statului, următoarele :
1) Locul unde se pot vedea condiţiile în cari se dă lucrarea în întreprindere.

2) Autorităţile insărcinate cu facerea, licitaţiel.
3) Locul, diua, ora, anul, unde și când se va ţine licitaţia.

4) Lucrul ce se dă in întreprindere.
5) Condiţiile antreprisei şi alte admisibilităţi concurentuluila, heitaţie..
6) "Lermenul când trebue să fie terminată lucrarea, dată în
întreprindere.
- 7) Cuantumul cauțiunei.
Publicaţia aceasta .trebne să se facă cel puţio. cu 30 dile
mai inaintea, dilei fixată pentru ţinerea, licitaţiei și cel puţin.
cu două luni mai nainte, pentru lucrări a căror valoare trec
peste cifra de 100,000 lei. Aceasta când e vorba de licitaţia,
unor clădiri publice, poduri peste ape, ete. Și în cas când
lucrările puse in licitaţie ar fi de natură a nu putea găsi
concurență suficientă in ţară, pentru garantarea. preţului, ce-

lui mai avantagios, publicarea se va face și în străinătate.
Fiind vorba d'o licitaţie cu scop da vinde din bunurile
Statului, publicarea trebue făcută, cel puţin cu 40 de dile mai
inainte de diua fixată pentru licitaţie, și publicaţia să ccprindă, următoarele:
-- 1) Numirea, bunului pus in vendare.
,
2) Judeţul, plasa, comuna,

în care bunul

3) Aședămentul de care a, lost pendinte.

este situat.

4) Un resumat, de condiţiile economice ale bunului, arenda
sati chiria ce nual produce, întinderea aproximativă și ve»
cinătăţile.
a
5) Ipiua, ora, locul, anul, când și unde se va ţine.licitaţia.
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Relativ la vendarea bunurilor, publicitatea este mult mal
întinsă, nu este destul publicarea. prin «Monitorul Oficial» și
alte jurnale autorisate, trebue incă să se publice și la Pretectura. judeţului -de care ţine imobilul, precum și la comuna de
,
care ţine bunul pus în vendare.
comptabili
legea
din
50,
Nepaza regulelor coprinse în art.

iii Statului, trage după sine nulitatea, licitaţiei.
Forma prin care licitaţia se concretisează, saii se realiscază

este concurența;

şi scopul: unei

cere legea, este aducerea

publicităţi

cât de întinsă ce

unei mari concurențe;

singură care

poate stabili justa valoare a lucrului pus în licitaţie.

Licitaţia dar este necesară, căci ea provoacă concurența,
și concurenţa deschide lupta intre amatori, întrecându-se care
dintre ei. să olere preţuri mai avantagioase adininistraţiei, ca -

lucrarea să rămâe lui.
Din toate acestea se vede că publicarea, licitaţiei, nu esta
alt-ceva, de cât trimbiţarea şi darea alarmei ca să se stringă
adevărații amatori ai lucrului pus în liciţaţie, ca prin lupta
între ei să iasă adevărata, valoare a, lucrului pus în concurenţa, lor.
. Licitaţia se face în două moduri: Prin strigări,. şi oferte.
Oterta se depune sigilată în ședință publică, înaintea comisiunei însărcinată cuţinerea licitaţiei.
Dacă insă se va, fi determinat mai dinainte de către cel în
drept, maximum de suire al preţului, saii maximum de coborire; atunci acest maximum de ureare și coborire, trebue
să se depue sigilat pe biuroii, la deschiderea, ședinței.
Nu sunt admiși lu licitaţie, de cât persoane cari pot justifica cu titlul capacitatea lor. Se cere această condiţie, pentru a garanta mai bine reușita lucrării luată la, licitaţie.
Garanţie provisorie.—Condiţia, cea mai de căpeteniea concurenților spre a fi admişi la licitaţie, este să depue o cauţiune de 5 0., din vaioarea, reală a lucrului pus în licitaţie
in mâna, comisiunei care presidă licitaţia și mal înainte chiar
da a incepe.
Această garanţie constă în bani sai efecte al: Statului.
Scopul acestei garanţii, este a dovedi mal întâiii că, licita”
torii sunt serioşi şi în: bune intenţiuni. intraţi în lupta concurenţei.

Adică, că dânșii. vin să facă o afacere serioasă, neascun-

dând

nici un

cuget răi a prejudicia pe

acela care pune lu-

crul în licitaţie, sai pe cel-Lalţi concurenţi. Asemenea garanţia aceasta servă la reparația veri-cărui prejudiţiii, causa celui
care a pus lucru în licitaţie.

—
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De aceea această garanţie nu se puate ridica, de cât după
trecerea de dece dile după confirmarea licitaţiei.
Mai "nainte însă d'a se deschide și cerceta, ofertele, se cercetează garanţiile, respingendu-se cele nevalabile. Dup analisa garanțiilor, se procede la deschiderea ofertelor, respingându-se acelea ce n'aii lost indestulătoare.
La, caz că mai mulţi amatoră ar oferi același preţ, și când
acesta

ar fi cel mai

jos

din cel

coprins

în

olertă,

atunci

se procede la o nouă licitaţie chiar in aceeaşi şedinţă prin
strigări ; tăcendu-se trei strigări da rindul la intervale de 15
minute între fie-care strigare şi numai între amatorii care ai
oferit același preţ.
Lucrul se va. udjudeca asupra aceluia, care a oferit preţul.
cel mai avantagios. Adjudecarea. se ve constata prin un
proces-verbal cure trebue se arate cu amănuntul toate ciucomstanţele și incidentele ivite în timpul licitaţel. Acest proces-verbul trebue făcut în ședință, indată după terminarea
adjudecărei.
a
li trebue să coprindă numele şi pronumele fie-cărui con-:
curent, preţul tutulor ofertelor, numele asupra cui a rămas
lucru pus în licitaţie, cu ce preţ s'a, adjudecat, preţul acesta,

va, fi seris atât în cifre, căt și în litere. Pe lângă toate aces-

tea, trebue

să fie subscris re

ministru respectiv sati de

de-

legatul săii care a presidat comisia, licitaţiei, precum şi de
toţi cari uii luat parte la licitaţie, cei cari nu vor voi a sub-.
scri se va lace menţiune

de :elusul lor.

Adjudecările nu sunt valabile, de nu sunt aprobate de ministru respectiv.
|
,
După trecerea de dece dile de la supra-licitaţie, adjudecarea
-se confirmă, de când apol încep a naște și obligaţiile părţei asupra căruia s'a adjudecat lucru.
a
Dacă, la licitaţie nu se presintă nici un concurent, licitaţia
se amână, făcendu-se nor publicaţiuni.
Cu toate însă că ar fi concurenți și licitaţii 'și-adut efectul săi, chibduindu-se însă că prețul nu ar fi satisfăcător,
are ministru facultateu să anuleze vândarea, provocând o nouă
licitaţie şi noi publicări prin urmare.

Concurența începe

de la preţul cu

cât s'a

evaluzt

bunul

pus în vendare.
Concurenţii

sunt

presupuși

că concură

pentru

riii—sunt datori să arate pentru cine anume

el,—contra-

concură;

și procură autentică, de la mandatarul săă.
Dacă licitaţia are de scop vândarea unui bun

aven

DE
al Statului,

—
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cuantumul garanţiei de admitere, să calculează după arenda
periodului din urmă.
RE
- Supralicitaţie.— Supralicitaţia, este-o
nouă licitaţie peste cea
făcută intâia oară. Adică, că lucru asupra “căruia sa licitat,
după, un noii termen și scurt: se pune din noii în vândare
tot prin mijlocirea licităţei. Acest termen este de opt dile libere de la prima licitaţie.
,
„ Confirmarea ce se face la prima licitaţie asupra aceluia
care aoferit cel mal avantagios preţ, este provisorie, și la supra-licitaţie lucru se pune

din noii în vendare

liber

fiind în.

această, ocadie ori-ce noii amator să concure și să ofere mai
mult peste preţul dat la prima licitaţie. Cererea amatorilor a
se pune din noit în concurenţă a lucrului pus în vindare, se
face printi”o ofertă, numită

«Supra-ofertă».

BE

- Supra-oferta, trebue să constate o sumă de 100J mai mult

peste suma cu care s'a, adjudezat la licitaţie.

Strigările la supra-licitaţie încep dela preţul cu
la, licitaţie.
- Cu această supra-licitaţie se inchee vândarea,
mindu-se alte supra-licitaţiei.
o
Scopul supra-licităţiei este, a, lua un preţ mai
cru

pus

în

vândare.

cât a rămas:
NE
ne mai priimare pe lu-.

o

.

.

- Dacă însă în acest interval de opt dile nu se ofertează de nimeni, atunci vândarea rămâne definitivă asupra persoanei.
care a dat cel mai mare preţ la licitaţiei,
Prin dile libere se.înţeleg, a nu se număra nici diua' în
care s'a terminat prima adjudecare ; nici diua în care se îsprăvesc aceste opt dile.
Garanţia definitivă. Adjudecatarul care a rămas asupra; luă
lucru pus în vendare fie că sa făcut ori nu supra-licitarea, este dator să depue o garanţie definitivă numită ast-tel din
cauză că densa rămâne. până, la terminarea, și predarea lucrărilor, neputându-se sub nici un motiv ridica suă preschimba.
Ai
i
n
- Cuantumul sumei acestei garanţii este de 15 0/, din valoarea :
devisului (dacă este vorba, de esecutări de clădiri), când scăQământul resultat lo, licitaţie nu va fi mai mare de 10 0; sub
deviz; garanţia definitivă
„va, fi nai egală cu scădămentul sub
devid oferit de licitaţie.
A
-"Dacă, scădământul va trece peste 20 0/, garanţia nu. va fi
mai

mare

de 20 9/p.:

Adjudecatarul

o

ne. depunând în termen

„aprobarea, adjudecăţei garanţia

definitivă,

de dece dile de
lucru

la:

ce - r&ămesese

asupra, lu! la, licitaţie, se pune din noi în vengure, pierdând

—
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în aceeaşi vreme și garanţia, provisorie ce o avea depusă, încă
de la prima licitaţie.
Depunerea, garanţiei definitive servă a acoperi veri-ce abateri ale antreprenorului de la contractul încheiat cu adminis-:
trația ;—pe lângă aceasta administraţie are dreptul în basa,
contractului încheiat şi r&ii esecutat

de către antreprenor, se

urmărească veri-ce altă avere a acestuia dacă garanţia sa nu
acopere toate prejudiţiile cauzate de antreprenor.
Contract.— După iîndeplinireă atâtor forme ce am vădut până
aci, că trebuesc a se face pentru validitatea nnei licitaţiuni,
atunci se procede la. facerea contractului.
|
Persoana asupra căreia s'a adjudecat lucrul este datoare a
presenta autorităţii respective hârtia, timbrată pentru facerea.
contractelor, să plătească, taxele de înregistrare conform legii
timbrului, şi va primi în schimb

contractul.

|

Din momentul semnării contractului, nasc obligaţiuni pentru părţile contractante.
:
.
- Printre alte multe condițiuni ale contractului, este și înda-torirea. a 'şi arăta domiciliul unde are a se esecuta toate obligaţiunile resultânde din contractul ce a semnat.
- Fiind vorba de arendare de moșii, adjudecatorul este pus .
în posesia moșiei rămasă asupra, lui, din momentul 'ce adju-.
decarea a rămas definitivă asupra lui. -

: Dacă este vorba de cumpărarea unui imobil, cumpărătorul
este considerat ca proprietar, din momentul ce ' vândarea s'a,
- confirmat definitiv și cumpărătorul a numărat preţul.. Preţul
Su
n
a
se plătește în rate.
După

numărătoarea,

primei. rate, cumpărătorul

este pus in.

|
|
Na
posesia, Încrului.
aprovivro
saii
construcţie,
*- Dacă lucrul adjudecat este o
sionare de diferite furnimente, antreprenorul este pus în
N
|
posesie din momentul. semnării contractului.
: Din

acel moment contractorul poate primi un avans de 100]

din valoarea contractului, sumă care nici odată nu poate
trece peste 10%; ori-care ar fi: valoarea. contractului.
—Un. contract luat :de la. Stat
Transmiterea contractului.
poate fi cedat altei persoane, tot-da-una însă cu învoirea:
celei-Palte părţi contractante, alt-fel cedarea este nulă... +--. tot ele
. Voinţele „cară. aii participat la“ facerea contractului,
urmează să-ia parte și la cedarea” unui contract -altei.per-:
soanei: Statul are nevoe să cunoască, bine :dacă partea ce vine
să ia. locul acelei persoane. care

presintă toate garanţiile de

a

format.

el;

contractul. cu

solvabilitate și capacitate, ca.să

poată fi schimbat cu cel d'ântâiii contractant al săă.. :

-

—
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Punerea în licitaţie qin neesecutare de contract.— Dacă
contractul este dus până la fine cu succes de ambele părți,
nici o contestaţie nu poate avea loc, și contractul atunci ia
slirşit prin indeplinirea obligaţiilor contractate de părţi.
„Din contra, dacă contractul nu este esecutat punetualmente și prin urmare dă loc la contestaţie în intervalul esecutării sale, atunci partea, prejudiţiată are dreptul de va fi
Statul, să dea afară pe contracciii punând din noii lucrul în
licitaţie. Dacă la această licitaţie va resulta un deficit, va
privi pe provocatorul daunelor acest; deficit, despăgubindu-se de:
pagubă din garanţia definitivă, precum și din veri-ce altă avere a autorului pagubelor, dacă această garanţie nu va putea, acoperi pagubele.
Toate aceste contracte de veri-ce natură fie ele sunt redigiate ast-lel, că ele serv de hotăriri definitive pentru părţile
contractante, coprindend în ele autoritatea lucrului judecat,
putându-se

esecuta

fără

nici o somaţie

saii

punere

în

întâr-.

(liere. Aceste contracte mai coprind în ele privilegiul a, fiese-

cutate în virtutea legii de urmărire a Statului. Secretari generali de ministere.—Aceştia sunt nişte funcționari superiori ai Statului; ei vin după ordinea ierarhică, ine-

diat după miniștrii,
fienţă ai miniştrilor;
mimștrii se schimb,
din aceleaşi ordine

și sunt niște persoane d> absolută conde aceea foarta des ci se schimb când
fie chiar că ar veni la putere persoane
de idei politice ca și cei retrași.
|

Acești secretari generali lucrează

in

permanenţă

în înte-

riorul cancelariei sale pentru conducerea lucrărilor în locul
ministrului, care se ocupă mat mult cu politica propriii disă
de cât de afacerile cancelariei.
.
i
- Ei se numesc generali, din cauza superiorității ce are asupra tutor funcţionarilor dependenţi d'un minister.
Directori de servicii ai ministerelor.—Când vom vorbi despre organisarea ministerelor, ne vom ocupa mai pe larg de
acești directori.
o
Aci menţionăm atâta că, ministerele în organisarea, lor înterioară pentru inlesnirea, mersului regulat a, lucrărilor cu
care ele sunt însărcinate a, conduce, sunt divizate

în

deose-

bite despărțiminte cu diferite numiri şi cu diferite. afaceri a
conduce.
. Printre aceste împărțiri sunt unele cari inbrăţişează

o- mai: mare

activitate de cât altele şi port numele

de direc-

torate; așa în ministerul de finanțe mai cu seamă avem mai
mulţi directori s. e. directorul contribuţiilor directe, altul al.

color indirecte, directorul regiei monopolurilor

milor etc..

Statului, al vă-

—
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Pe lângă aceşti directori, fie-care minister coprinde

o mul-

țime de alţi funcţionari de diferite grade ierarhice, şi cari cu
toții conduc afacerile ministerelor.
Pretect. — Prefectul este o persoană; de mare încredere a
ministrului de interne, și al întregului guvern în aceeași
vreme, fiind-că el este representantul puterii centrale în judeţ, de aci el este șeful judeţului întreg. Cu această, putere
învestit, el este subordonat întregului guvern și prin urmare
el este administratorul și ingrijitorul intereselor generale ale
judeţului, fiind că toate acele interese cari se găsesc în centrul ţărei, le găsim răspândite în toată ţara şi prin urmare
în toate judeţele, cari încă o dată sunt toate lăsate în absoluta administrare a prefectului. De aci resultă că, prefectul
este învestit cu o mare autoritate, şi în aceeași .vreme cu

foarte varii și multiple interese însărcinat a administra.

+

Aşa, el este un organ de fransmisiune, de notificare, de înformaţiune, de veghiure şi în aceeași vreme o autoritate tutelară,

asupra întregilor interese ale judeţului co el administrează.
El are dreptul de numire şi revocarea micilor săi functionani, d'a recomanda pe cel superiori ministrulur săi

spre a

fi numiţi în funcţiune.
|
EI face listele Juraţilor, fie în materie criminală, fie relativ
la espropiere pentru cauză, de utilitate publică, pe care le
.
trimite președintelui tribunalului.
EI asemeni

poate

provoca

o deciziune

a

unei

autorităţi

a-

- supra unel cestiuni pendinte de administraţia, sa, s. e.: fie din
ordinea. administrativă propriă dis ; fie din ordinea judiciară.
Din

aceste espuse, resultă că prefectul

atribuţiuni bine distincte între ele.
1) ste agent al administraţici.

are

trei

-

feluri de

pl
2) ste un agent auziliar al poliției judiciare. 3) ste vepresentantele ideilor politice al - guvernului în jude-

țul stă.

|

,

1) Ca agent'al Administrajţiei.— Guvernul are varii și multiple interese de administrat, a se ocupa singur prin «], de

toate aceste interese, ar fi m 1 mult de cât imposibil.
"In interesul inlesnirei administraţiei tutor acestor multiple
interese cari plec din centru, răspândindu-se în toate unghiurile ţărcă, guvernul este ajutat de diferiţi agenţă, ca să poată.
totul

duce

la suma

fericirii

la care omul, fiinţă imperfectă,

aspiră pe pământ.
,
o
|
,
,
Aceșii agenţi, născuţi din necesitatea guvernului. d'a fi aju:

tat

în

administrarea

intereselor

Statului, in

localităţi, se născu crearea Pretecţilor.

diferitele sale

—
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„ Prefectul ast-lel în judeţ, este un representant al totalităţii

intereselor țărei în judeţ. Adică el represintă pe întregul
guvern, cu alte vorbe, este un agent al fie-cărui ministru în
;. de și este numit de ministru de Interne,
parte în judeţul stii
în funcțiunea, sa.
Aşa dar, el represintă în judeţ atât colectivitătea ministerială, cât şi în parte. pe fie-care ministru, resultând din toate
“acestea că, Prefectul în

localitatea sa

e un tutore al intere-

selor generale, morale și materiale ale judeţului, îngrijind de
toate ca un bun
Sunt

o

sumă

părinte
de

de familie.

instituţiuni

întrun

judet

însărcinate

cu

diverse interese publice, făcându-le să subsiste și să prospere.
Asupra

acestora, ochiul

vigilent

și părintesc

al Prefectului, nu

poate un moment ă lipsi de la surveghierea n.ersului lor proTes1v.

“ “Țoate instituţianile esistente legalmente întrun judeţ, sunt
pentru popul, aceea ce educaţia este pentru individ.
Precum

un

individ

ure

nevoe

de o forţă

mat mare

caa sa

de a, 7] iniţia în.regulile şi serupulele educaţiunei, care este
singura măsură a înţelepciunei omului, spre a. putea, lupta cu
vicisitudinile

vieţei

sociale ; tot asemenea şi instituţiile aă

ne-

voe de o educaţie înțeleaptă, abilă și iubitoare de bine, ca să
le pue pe calea adevărată a fericirei poporului, pentru care
ele sunt create.
Spre indeplinirea acestei mari sarcine a Prefectului, el iîmparte la rendul săi puterea, cu alți agenţi ai sti, cu concursul cărora poate reuşi a. avea o bună administraţie sub toate
raporturile.
|
Prefectul, ca agent al administraţiei, este însărcinat în primul rang cu esecutarea, tutor legilor, regulamentelor, decisiunilor, ete., venite din centru. E dator să veghieze necontenit
la prosperarea acestor interese, în puterea mandatului

ce ţine

de la guvern saii colectivitatea ministerială.
Prelectul învestit cu atâta încredere din partea guvernului
săi, pare a avea o

lui este

temperată

putere: limitată,

prin

împărţirea

săi, ce fie-care judeţ are. „Cu

Cu toate

astea, puterea

puterei sale cu consiliul

acest consilii se sfătuie Pre-

lectul la, toate interesele județului ce ar simţi Prefectul că
are. Cu toată, limitarea acțiunei Prefectului, el cu toate acestea

poate usa de toate mijloacele ce le-ar crede utile pentru reușita
unei sale administraţiuni care tinde la realisurea bunei stări
a judeţului.

Prefectul' Agent al poliţiei judecătoreşti. — Când vom

vorbi de organisarea administrativă a orașului București, vom
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vedea atunci mai pe larg atribuţiile administraţizi sub acest
raport.

Vorbind aci

de

Prefect ca,

administrator general al jude-

ţului săi, el nu poate neglija nimic spre a putea obţine titlul

dun bun administrator.
Să
„ Prefectul, este adevărat că n'are dreptul a se amesteca, în.
atribuţiile puterii judecătorești, și prin urmare nică în ale autorităţilor judiciare, nici nu poate însă sta, indiferent de mersul regulat al justiţiei din judeţul săă.
e
Sunt acte cari cad în atribuţiile acestui inalt funcţionar,
care servă eserciţiului -liber al. justiţiei.
Justiţia este garanţia desvoltărei pacinică a tutor intereselor. Justiţia este representată, și: esercitată prin agenţii săi.
speciali, cart sunt judecătorii și procurorii.
«- Până să ajungă însă ca casul de competinţa justiţiei să
cadă în mâna representanţilor săi naturali, sant alții cari incep.
înainte de adun şi culeg probele și elementele asupra. cărora :
“să se pronunţe “procurori şi jndecători.
Sa
A
Această avangardă a justiţiei, secompune din o mulțime de
agenţi recrutaţi : din administraţie, printre cari fac parte şi
Preterţii cu toţi subordonații să, din care causă ei se numesc
auziliari «i poliţiei judecătoreşti. Fără

concursul acestora, Ju-

stiția ar fi mai tot-d'a-una. în imposibilitate a “şi realisa marele săii scop.
PE
Prefectul dar, nu poate trece cu vederea infracțiunile aduse
legei în judeţul stii, el este dator să le constate și să le denunțe
oamenilor legei. Cu această calitate investit Prefectul, nu
poate refusa ordinile procurorului și judecătorului de instrucţie.
care

"l-ar

cere: urmărirea

cutărui

delict,

constatarea

unei

fapte violatoare a legei de represiune saii dresarea vr'unui
proces verbal.
|
|
Din contră administraţia, întreagă este pusă la, disposiţia,
justiţiei pentru reuşita atribuţiilor ei.
Prefectulagental politicei guvernului în judeţ.— Prefectul

în judeţul săi, ca representante
al puterei centrale,

este

dator,

al

trebue

guvernului, ca mandatar
să -urmeze

pas

cu pas

olitica guvernului și să facă a prinde rădăcini această
itică în judeţul ce el administrează.
„Când dicem politică, să nu înţelegem acea, demagogie
judicioasă intereselor socia'e.
Urmând răul sens al politicei, Pretectul sar pune în
tradicere cu atribuţiile sale cari se resumă în tutela celui
bun părinte de familie, care am vădut că este investit
lege, a. representa în județul săi.

popreconmar
de

—
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Prefectul din acest punt de vedere lucrând, el nu "și va
putea atinge scopul de nu va usa de mijloacele cele mai
oneste în activitatea sa. Alt-lel ideile politice ale guvernului
săi, nu vor prinde rădăcini în judeţul ce administrează.
Cea, mai bună politică nu poate fi alta de cât aceea care
ială i judeţului,
a populaţiune
ajută desvoltarea. morală și mater
și valorosul Varegretatul
pe
repetăm
idee,
resumând această

sile Boerescu, care ne

învaţă că,

nu

politică

cea mai bună

este alta, de cât aceea care este basată pe justiție și loialitate.
Voind dară Prefectul a imbiba populaţiunea judeţului săii
cu ideile politice ale guvernului ce el represintă, dator este
să nu piardă din vedere ca toate măsurile ce va lua pentru
nu fie adică

stii, să nu fie vexatoare,—să

ajungerea scopului

|
a
lipsite de dreptate și loialitate.
Mijloacele piezișe şi opuse dreptăţei și sincerităței, departe
d'a asigura succesul ideilor pentru care luptă, din contră
atunci se va pune in luptă cu cei pe care voeşte a-i 'face
adepți. şi scopul atunci este pierdut.
Sinceritatea, justiţia sunt cele mai forte arme cu care poţi
desarmape inamicii cei mai puternici și ai învinge ate urma.
Locul de unde să îndreptează ordinile Prefectului,

unde el lu-.

crează, ca, Prefect, se numeşte Prefectură și trebue să fie stabilită în capitala judeţului.
|
Directorul de Prefectură.—Mai ântâiii acest funcţionar trebue să fie o persoană de absolută încredere a Prefectului, fiind-că
el înlocuește pe Prefect în toate lucrările sale.
De aceea acest directore trebue să fie numit în funcţia sa,
după alegerea şi recomandaţia Prefectului şi pe a sa răspundere.
Sub-Prefect.—Intocmai ca şi directorul de Prelectură şi subPretectul este subordonat Prefectului, fiind cu toţi nişte ajutoare ale șefului săii în judeţ pentru înlesnirea acţiunei ad-

ministrative, pentru realisarea scopului

săi ce urmărește d'a

stabili felicitatea populaţiunei.
|
De aci și sub-Prefectul, trebue să se bucure d'o absolută
încredere a Prefectului, spre ai da cu mâna largă mandat
a] representa în toate necesităţile localităţei unde

el lucrează.

Locul de unde sub-Pretectul administrează se numește sub-Pre-. lectură,și care trebue să fie stabilită în centrul localităţei ce administrează. Aceasta, în scopul de ai .veni.mai ușor la vegherea şi
indeplinirea datoriilor sale şi a celor-Palţi subordonați ai sti.

- Odinioară localul sub-Prefecturei se numea şi « Tuct>.. Pare
să vie această denumire tot din cauza aședărei sale în cen-

trul de unde
traţiei,

tactul

se putea

ţine

armoniei,
mal

ușor.

mersului regulut al adminis:

:
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Datoriile sub-Prefectului în plasa sait plaiul săi sunt ace-leaşi neschimbate, ca ale Pretectului in tot judeţul.
„ Poliţaiii.— liste un agent esclusiv administrativ sub-ordonat
„Prefectului şi directorului săi, cu atribuţiuni a menţine es„clusiv ordinea în capitala judeţului, a, esecuta în această capitală toate legile şi regulamentele priimite de la adminis-traţia centrală, precum şi toate regulamentele comunale şi ale
administraţiei

locale, urmărind încă

şi constatând prin

pro-

cese-verbale toate contravenţiile comunale, fiind în aceeași
vreme un auxiliar al poliţiei judiciare.
EI este șeful poliţiei şi răspunde de ordinea publică.
Primarul.— Acesta are două feluri de calităţi sait obligaţiuni.
EI este representantul

comunei, și această a sa calitate

o

vom vedea-o când:ne vom ocupa, de comună.
- Pe lângă această calitate, el mai este și un agent admi.nistrativ.
- Din acest punct de vedere privit primarul, el este sub-

ordonat Prefectului, fiind prin urmare dator a-i da tot con-cursul stii în esecutarea tutor obligaţiilor ce și Prefectul le

-are de la puterea centrală.
El este agent auxiliar al poliţiei judecătorești, putând în
această calitate face constatările necesarii la infracțiunile aduse
legei represive.
Despre funcționari publici

-

Funcţionari publici. — Condiţiile funcţionarului public. — Numirea
lor. — Jurământul. — Tratament. — Competinţă,. — Ierarhie. —
Costume. — Responsabilitate. — Garanţie.
— Recompensă. — Avansare.—Decoraţii.—Onoruri —Dispensă de oare-care sarcini.—Incomptabilitate.— Congediă.—Espirarea funcţiunei. —Retragere.—
Pensii.—ProcesVerbal. — Diferitele feluri de procese-verbale.

- Funcţionaripublică.— Aceștia sunt agenți cari esercită în numele Statului o porţiune din autoritatea, publică. Nu trebuese
confundați funcţionarii publici cu agenţii guvernului, fiind-că
nu toți funcţionarii sunt agenţii guvernului. Calificativul
acesta nu aparţine de cât acelor funcţionari cari depind direct de autoritatea, superioară a guvernului.

|

Vagul inţeles al cuvântului agenți publici, în practică aduce
oare-care ambară.
„i
Agenţii guvernului. se înţeleg toţi aceia cari ca, depositară
ai unei părți din autoritatea sa, lucrează în numele lor şi
sub imediata sa, direcţiune. Esemple de agenţi ai guvernului
avem.

Pretecţi, Directori

de Pretectură, sub-Prefecţi— când

—
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aceștia, lucreazăe ecutând legile generale ale Statului, ale judeţului, ale. comunei sai regulamentele centrale. Asemenea Primarii când lucrează ca. să esecute legile și regulamentele generale, când cu alte vorbe

Primarii lucrează sub

ascultarea

Prefecţilor, sub-Prefecţilor, atunci sunt direcţi agenţi a! puterei centrale.
Aceşti agenţi snnt mandatari sai delegaţi ai puterei centale.și cari pot fi cumulativi de luncţiuni.
Aceștia, dându-se în judecată trebue să se observeze sub auspiciile cărei din funcţiile sale și-a violut datoriile.
„Așa, Prelecţii și sub-Prefecţii cari pe lângă că sunt direcţi
„agenţi ai guvernului, adică direct interesaţi în menţinerea
ordinei, ascultări

datorite autorităţei publice, a prosperităţei

morale și materiale a Statului; dară ei mai sunt şi auxilieri

ai poliţei judiciare. Primarul încă, când lucrează spre esecutarea legilor, el e ca şi cei de sus, agentul direct al guver-

„nului. În aceeași vreme însă el este şi ofiţer al poliţiei judiciare, ofiţer al stărei civile, representant al comunei ete. Din
toate aceste funcțiuni acumulate în persoana Primarului, numal ceea funcţie care-l forțează a. esecuta legile puterei centrale şi chiar pe alecomunei, îi dă calitatea de agent al gu-

vernului..

Di

Geandarmil incă sunt trecuţi cu multă dreptate ca agenţi
ai guvernului, fiind-că pe lângă oficiul lor de representanţi ai
lorţei publice,

at armatei,

dar

ei mai ai însărcinarea a lua,

parto activă și însemnată la esecutarea legilor, directe atriute ale guvernului.
Din toate dar, cele aci arătate, resultă o deosebire între
funcţionarii publici propriii dis și agenţi ai guvernului propri

diși.

Aceștia din urmă de și lucrează cu caracter public, ei nu
lucrează insă în numele întregei puteri publice care e distribuită după . necesitate la. mai mulţi şi cu diferite titule a o
esercita, ci numai în numele unei porţiuni bine hotărite și
cu anume atribute.
Din cele până aci arătate, resultă că funcţionarii publici,
se devid în trei categorii:
1) Autorităţile, —adică, agenţii depositari cari sunt învestiți

cu dreptul d'a comanda și cari pot da ordine obligatoare pentru terțele persoane.
2) Funcţionarii auxiliari care nu. fac alt-cova de cât să
prepare afacerile şi ne având nici o putere proprie a decide
veri-cât de mare fie gradul funcţiei sale, s. e: toţi iuncționarit

mari

și mici din ministere,

etc.

”

|

—

39 —

3) Agenţii de esecuţiune, cari sunt însărcinaţi să esecute
ordinile. date de administratori şi pregătite de funcţionarii:
E
|
auxilieri.
Aceş'i

agenţi

de esecuţie,

este armata.

In resumat, funcţionarii publici luaţi în totalitatea lor, este
forța motrice care ţine în continuă activitate Statul, ce ei
represintă.

Condiţii da fi funcţionar public.—lIntrun Stat democratic,
mai cu seamă, toţi cetățenii egalminte sunt chiemaţi la funcţiile
publice.
-_ Nimeni nu este impiedicat de la esercitarea, acestei onoare,
dacă însușeșta condiţiile admisibilităţei funcţiunei ce voeşte
a i se oferi.
Aceste condiții sunt niște calităţi ce o persoană trebue să
însușească în momentul chemărei sale într'o funcţie publică.
Unele din aceste condiţii sunt generale, şi altele speciale.
Aşa s. e: se cere ca postulantul să fie major.
Această, condiţie de etate este generală, fiind-că se cere
în general tutulor, ci nu numai unora din funcţionari. Minorilor nu li se poate confia nici un fel de funcţiune, ei sunt
esclui în general până la atingerea majoratului.

Asemenea se cere încă condiţia d'a îi cetățean al Statului,
de lu care priimește funcţia.
Această, condiţie asemenea este generală, fiind-că străinii nu
se pot priimi in funcţiile pubilce ale: Statului, străinilor nu li
se poate confia conducerea

intereselor Statului.

Pe lingă aceste două condiţii, se mai cere și capacitatea
funcţionarului; adică priceperea sa în funcţia ce primeşţe.
Această, condiţie am numit'o specială, fiind-că de diferite
specii este și capacitatea cerută funcţionarului, ea diferind
după funcţia ce este chemat a esercita.
„Această capacitate se dovedește prin studii, pe cari trebue
să dovedească că le posedă în momentul acceptării funcțiunei.
Pentru unii dovada, s: face prin exibarea titlurilor studiilor
ce li se cer. Iar pentru alţii, pe lângă posedarea diplomei de
studiile cerute, sunt supuși și la esamene. Doctorii în medicină, cu toate că aii diplome de doctorat, dar voind să practice știința lor, ei depun un esamen de admitere. Asemenea

pentru cei cari posed diplome de ştiinţa dreptului de la facultăți străine, și voind să esercite în ţară știința lor, încă
sunt supuși la un esamen de admitere. Această măsură e
luată printr'o lege de tot recentă.
Numirea funcţionarilor publici.— Funcţiile publice se conferă de Rege în puterea prerogativel sale ce-t este dată de Con.
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stituţie, după recomandaţia ministrului respectiv, prin facerea
,
unul raport și decret Regal de numire în funcțiune.
Sub raportul numiri! unei persoane înt”'o funcţie publică,
:
funcţionarismul este împărţit.în două clase.
Sunt funcţionari publici a cărora numire depinde numai
de la, Șeful Statului, aceştia sunt toți funcţionari superiori.
Sunt alți do ordine mult inferioară, a cărora confirmare
numai

depinde

de' şefii lor de servicii; fără să necesiteze in-

tervenirea Șefului Statului.
Fiind-că

vorbim

de

funcţionarii publici, și fiind-că și mi-

niştrii la rindul lor sunt tot niște funcţionari publici, numirea
lor încă se face prin

Decret al Şelului

Statului, fie că ar fi

chemaţi la minister prin încrederea Suveranului, fie că ar
veni la guvern prin încrederea majorităţii representaţiunei na|
naţionale.
Numirea miniştrilor se face colectiv printrun singur Decret,

prin

cuvern

pe când pentru cek-Palţi funcţionari de

Decrete individuale. Când

din

contra

ordinar

se face

la o vacanţă în

se numeşte un singur ministru, atunci primul ministru

ace un raport personal și obține

vidual de

asemenea un

Decret

indi-

la Suveran în favoarea persoanei aleasă a intra în

|
cabinet.
Jurământ.— Veri-ce funcţionar public, de veri-ce categorie saii
treaptă erarhică fie el, de îndată ce va primi un ordin de numire în vro funcţiune, mai nainte d'a intra în eserciţiul funcțiunei primită, trebue să depue următorul jurământ: de fidelitate și onestitate funcţiunei ce primeşte.
Acest, jurămint trebue să se facă în mod solemn, în presenţa unui preot înveșmântat în haine sacre și in presenţa. șefului noului funcţionar, sait al delegatului săi.
“Jurământul prestat trebue să fie scris şi după prestare iscălit de pretestator, de preot şi șelul asistent; cu aceste forme
învestit jurământul el se va păstra în arhiva cancelariei noului
numit,

Un funcţionar care ar intra, iu eserciţiul funcţiunei sale fără

prestarea acestui jurământ, nu numai că lucrarea sa nu e vala-

ilă, dar încă este destituit și chiar dat judecății legei represive.
De la depunerea jurământului depinde :momentul începerii
juncţiunei sale, momentul de când incepe a curge dreptul la
luarea

lefei sale; prestarea jurământului

este instalarea regu-

lată și legală a funcţionarului în funcţia ce este numit, este
luarea în posesie a luncţiunei sale.
a
Tratament. —Prin tratament se înţelege onorariul ce funcţio-

narii publici primesc de la Stat pentru

serviciile

date

de ei.

—
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Durata, funcţiunei. — Aceasta este timpul când o funcţie,
poate ajunge la finitul săi.
Așa sunt tuncţionari amozibili şi inamoribili, saiă funcţionani timporari și pe viață. Primele sunt revocabile şi secundele irevocabile. Primele iaii finit dupe circumstanţe s. e. revocarea, funcţionarului saii suprimarea funcţiunii oare-care.
Secundele iaii finit odată cu viaţa,
Această inamovibilitate la, noi este știrbită, prin crearea unei
recente legi de revocabilitate, funcţionarilor ajunși la, etatea,
de_ 60 anl.
La această etate ajuns funcţionarul inamovibil, el este daior a se retrage; contrarii are drept ministrul respectiv a/]
pune în retragere din oficii.
Competinţa.—Competinţa, este marginile puterei publice ce
este delegată funcţionarului -public a esercita, și din care 'treDuia să nu iasă în esercitarea obligaţiilor sale.
Cel care va depâși marginile pnterei sale usează răi sati
abusează, de forţa, publică ce-i este dată a esercita, făcând cu
aceasta un esces de competinţă saii esces de putere, lucru
|
pedepsit de lege.
Necompetinţă, e atunci când funcţionarul își însușește atribuţiuni

cari nu

ale

sunt

ţionarul comite un fapt

funciiunei

sale, și în acest

regretabil, pe care

abus de autoritatea sa ce represintă.

cas, func-

legea, îl numeşte

Abusul de autoritate este încă pedepsit de codul penal. Legea
penală divide abusul de autoritate in două, după cum el
este tomis s. e. în contra
publice.

,

parlicularilor,

saii contra lucrurilor *

i

Abus de autoritate. contra particularilor, este s. e. ziolarea
de domicilii, care, comis în timpul dilei, are o pedeapsă
mult mai mică de cât de s'ar comite în timpul nopţii.

Tagă de dreptate.— Fapt pedepsit cu amendă, închisoare și
interdicţie a mai ocupa funcţii publice p'un timp determinat.
Intrebuinţare de violenţe.—Este atunci când un funcţionar
public sai un agent al guvernului sati prepusul săii cu ocasia
esercitării funcţiunei lor vor fi întrebuințaţi sai vor fi făcut
a se întrebuința fără nici un motiv legitim violențe.
Aceste violenţe se pedepsesc de legea penală după natura,
„
și gravitatea rănirilor.
a
Violarea, secretului scrisorilor.—Acest fapt al violării secretului scrisorilor este unul din cele mai odioase și mai grave
contra cărora cu dreptate şi legitimitate fie-care “are dreptul
a se revolta și alarma, cerend pedepsirea culpabilului. Legea
penală, asemeni

pedepsește

pe

autorii

acestor

urite fapte cu
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amendă, inchisoare, destituire din funcţie, interdicţie civică pe
timp hotărâte și despăgubiri civile de va fi loc către partea
lesată.
Abus de autoritate contra

lucrului public. — Abusul de

autoritate contra particularilor vatămă interesele private, pe
când abusul de autoritate contra lucrului public, vatămă, atinge
şi turbură chiar ordinea publică.
“Aceasta, se vede și mai clar din definiţia ce dă acestui fapt
art. 158 Codul Penul, care dice:
<Ori-ce funcţionar public, ori-ce agent sai însărcinat al
guvernului, de ori-ce grad saii stare, care va cere ori va ordona mișcarea saii usitarea forţei publice în contra esecuţiunei
unei legi, contra percepţiunei unei contribuţiuni legale, sai
contra esecuţiunei unei ordonanţe, saii mandat al justiţiei,
“sai în contra ori-cărei alt ordin “al autorității legitime; se va
pedepsi cu reclusiunea. Jar dacă o asemenea cerere saii odine a reușit a se pune în mişcare şi a produce efect; pedeapsa va fi maximum reclusiunci».
După definiţia, dată de legea penală acestui fapt, abusul de
autoritute contra lucrului public, este curată revoltă contra
guvernului chiar, și de aceca şi. legea penală pedepseşte acest
iapt cu toată rigoarea, meritată.
Erarhie.—Toţi funcţionarii publici. sunt puși într'o stare de
independință şi subordonaţie în aceeași vreme între ei, legământ

care

iormează

mersul

regulat

al

mecanismului

Sta-

tului.
-. Această stare de independință şi subordonanţă divide pe
funcţionari în diferite grade mari și mici și cu diferite privilegiuri pentru fie-care grad, de unde apoi și ca variaţia apuntamentelor după gradul funcţiunei Faptul acesta. al independinţei legată de subordonanţă, să numește Scara Erarhică.
Adică gradele saii treptele pe cari funcţionarii sunt puși în relaţiile Tor reciproce de serviciii în interiorul cancelariei lor.
Costume.—Costumele pentru funcţionarii publici intrun Stat,
e o cestiunede educaţie a poporului.
In principii costumul nu poate servi la alt-ceva funcţionarului, de cât al pune mai mult în evidenţă publică, că este
persoana care ţine în mână forța publică,
Unde publicul are respectul de legi și de autorităţile chematesă aplice legile, acolo nu costumul funcţionarului deșteaptă atenţia publicului, ci valoarea persoanei funcţionarului;
care ştie să se impue prin împlinirea datoriilor sale, prin respe

„e

are „către paza

i

legilor

și nepărtinirea nimănui, ci nu

itea unui costum cât de elegant şi de

bogat

—
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fie el. La Fontaine, cercetând starea justiţiei francese din epoca.
sa, dice: «Magistratul trebue salutat după sciința sa și inte-.
gritatea. caracterului stii, ci nu după rochia sa neagră saii
roșie»
Cu toate astea

sunt

împrejurări

în cari costumul se im-

“pune, căci veri la cât mare grad de cultură sar afla un po-pul, totuşi se vor găsi voci cari să nu poată fi domolite decât impunându-se legea prin agenţii săi incostumați.
Acest costum în regulă generală și mai pretutindeni constă.
“în niște insignil întrebuințate de funcţionari a se deosebi atât.
-între ei cât şi de

public.

Agenţii polițienești

vernului,

i

|

mal cu seamă, veri-care fie forma gu-

ei sunt incostumaţă,
ait uniformă

proprie lor fiind-că

acești agenţi aii relaţii cu stratele societăţii în care respectul legilor e mai puţin cunoscut de cât la cele-l-alte clase;
Sunt State unde nu numa! agenţii polițienești sunt costumați,

“dar chiar și cel-l-alţi funcţionari ai Statului și magistrați încă.
In Franţa,

judecătorii

sunt costumaţi,

și costumul

lor e:

-prevăduţi prin lege ca şi inamovibilitătea lor. Un proces judecat,
iără a, fi judecătorii îmbrăcaţi în costemul lor, procesul este nul.
Asemenea

un

agent

polițienesc

care

lucrat un act de

a

competinţa sa dar iără să aibă uniforma pe el saii în lipsă
de uniformă, insigniile sale, acel act în Franţa e considerat
|
de lege ca nul”).
Esigența costumelor o găsim în toat> statele aproape, cu:
|
toată, civilisaţia secolului AIX.
avut costume sai
am
că
vechime
din
găsim
încă
La noi
uniforme, pentru funcţionarii publici.
Și abandonând antichitatea, găsim încă în Regulamentul
Organic aproape toată sullarea funcționărească, unitormată.
Așia, administraţia toată avea costumul săă propriă. Poliţia.
toată

asemenea.

_

:

Miniștri toță și Diplomaţia. Diplomaţia are și aqi uniformă.
Până la 1864, uniformele lu noi aveati puterea lor.
Astădi suntem oare-cum emancipaţi de atâtea uniforme, înlocuite însă cu diferite insignii. Așia avem pentru poliţie ca.
mare ţinută, eşarpa cu, culorile ţării și insigniile pe cari le
poartă în permanenţă spre ale arsta publicului când ar disi,
,
mula că nu le.cunoaște autoritatea.
Primarii asemenea aii eşarpa tricoloră. Judecătorii de in- insignii, cari devin apastrucţie și procurorii ati asemenea
rente numai în casuri d'a li se contesta calitatea.
1) Casaţia francesă, 10 Aprilie 1834.

.

—
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_ Astădi avem Curtea de Cusaţie inconstumată prin legea sa
-organică, încă de la înfiinţarea ei. Avem asemenea încostumate Curțile de Apel şi Tribunalele.
Magistraţii superiori Români s. e., judecătorii înaltului Divan, în vechime avea, nişte bastoane lungi de ivoriii pe cari
le ţineaii în mână în tot timpul cât staii pe scaune de judecaii.
:
Aceste bastoane par a fi fost o' suvenire de tot veche, transmisă de la senatorii Romani.
NE
On-care fie uniforma saii felul. costumului precum și scopul ei. primim uniforma pentru întreaga poliţie, fiind că ea
-este semnul recunoașterii forţei publice, care deșteaptă atenţia
maselor că forța publică, este între ei şi le cere supunere
la lege...
Responsabilitate.-—ZLa funcționarii publici responsabilitatea
-este, campina înțelepeiuncă lor, care-l ţin tot-d'a-una în loc a

nu păși peste marginile dreptăţii și bunei credinţe în actele
făcute de ei ca oameni: publici.
.
|
La noi abia găsim câte o disposiţie pedepsitoare a funcţionarilor publici pentru actele lor eşite din lege.
Codul penal am arătat cum pedepsește pe cei cari abusă
de autoritatea lor. Codul civil asemeni pedepsește pe judecă“torii cari ar vătăma, pe privaţi.
Totuşi aceste disposiţii nu sunt iudestnlătoare. Abia la JS83
s'a făcut o lege de responsabilitatea ministerială, aceasta însă,
mai mult a mări voluimnul legilor noastre.
Actul ănui funcţionar public, are două caractere.
El are un caracter privat, atunci când vatămă interesul pri“vat al unei persoane.
Asemenea actul poate turbura ordinea publică, şi atunci
actul coprinde în el un interes public, are cu alte cuvinte un
caracter public saii general.
.
_ În primul cas funcţionarul public se face culpabil de pagu“bele suferite de persoana care a fost victima, funcţionarului
vinovat. Casul acesta se tratează înaintea tribunalelor ordinare
și se judecă după legea, comună care obligă la reparaţie pe
autorul prejudiţiilor causate.
Aci se face o distincţiune.
_
Dacă

se dovedeşte

că actul făcut de funcţionarul public este

însoţit de rea credinţă. atunci este supus. la despăgubiri ciitre
pârtea lesată; alt-fel este achitat.
|
„In secundul cas când actul funcţionarului a provocat o sdruncinare de ordine publică, atunci pe lângă alte despăgubiri ci-

—
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vile la care ar putea fi condamnat, el va, fi încă condamnat.
şi la pedepse penale şi revocat din funcţia, sa.
Garanţie. — Este un privilegii acordat de lege tuturor:
agenţilor Statului contra tuturor atacurilor şi violenţelor particularilor cari sar crede năpăstuiți prin actele făcute de
agenţi contră-le.
“Această garanţie este una din .cele mai salutarii măsuri.
pentru agenţii Statului spre a-i apăra de violențele nemulţămiţilor, făcându-i ast-fel să-și menţie autoritatea, lor legală.
și necesarie în aceiași vreme pentru a-și esercita în libertate
şi siguranţă activitatea lor.
Așia ultragiul adresat unui funoţionar public, violența comisă asupra -persoanei sale. aflându-se în eserciţiul funcţiei
sale, este pedepsită de legea penală cu mult mai sever de cât.
ultragiul saii violențele ce-s'ar comite contra particularilor.
Pe lângă pedeapsa închisorii la care poate fi condamnat.
ultragiatorul, el mai poate încă “fi: condamnat și la despăgubiri civile către ultragiat,
Aceste privilegiuri acordate: funcţionarilor publici în scopul.
de a, garanta respectul datorit autorităţii și libertăţii funcţiunei
lor în esercitarea. îndatoririlor impuse lor de lege, nu-i scapă.
de censura, legii, când esercitarea autorităţii lor ar prejudicia
interesele vre-unei părţi asupra cărora se indreptează activitatea lor publică.
In regulă generală, ori-ce persoană vătămată de altul în:
interesele sale, legea supune pe autorul daunelor la reparaţiunea, lor. — Acest drept îl are toate persoanele, cari se bu-."
:
cură, de -eserciţiul drepturilor civile.
La această regulă sunt supuși și funcţionarii publică cari prin faptele săvârșite de ei în eserciţiul luncţiunei lor, ar causa
prejudiţii persoanei asupra căria iși esercita autoritatea, sa.
Partea vătămată are dar dreptul de acţiune contra, luncţioDa
|
narului public.
Acţiunea aceasta poate avea de obiect reparaţiunea unor
prejudiţii materiale, și atunci ea să numește acţiune civilă.
Pe lângă acţiunea civilă poate se fie și .0o acţiune publică, acâea care. are de obiect reprimarea crimelor și delicteloz;

funcţionarii

publici

dar

represive, când în eserviţiul
înaintea acestei legi.
La, noi, partea

contra unui

ei nupot scăpa de rigorile legel-

funcţiei

lor sar face culpabili
i

vătăimată avend dreptul de

funcţionar se poate adresa direct

formalitate către autorităţile competinte,

decată a vinovatului funcţionar.

cerând

acţiune

penală

darea

în ju-

și fără nici o.

—

46 —

In alte legislaţiuni străine de noi, sunt dificultăţi asupra
acestei materii, aşa la Francesi un funcționar publie nu se.
„dă în judecată așa ușor ca la noi după o simplă cerere a unui

|

particular.

" "Trebuesc diferite forme indeplinite de partea care cere da-

vea, în judecată, a unui funcţionar,

„Legea apărnâdu-l de ultragiurile și violențele particularilor,
nu voește asemneni să expuie pe funcţionarii publici la urmăiri nedrepte și la dilerite vexaţiani. De aceea nu permit darea, lor în judecată de cât în urma multor chibzuiri, spre a.
se convinge prealabilmente de inocenţa în culpabilitatea. f 'nc|
ţionarului cerut în judecută.
Pe lângă această cercetare prealabilă de autorisare, mai sunt
încă diferite lormalități, pentru deosebite categoril de funcţio- nari publică cari ar necesita a fi trimiși în judecată.
La noi instanţele judecătorești sunt tot cele ordinare cari
|
judecă pe luncţionarii public.
Şi în această privință avem şi noi o mică variaţie care
mai

mişcă

|

vinovaţi.

monotona procedurăa acestor

Aşa pe miniștrii "1 judecă Curtea, de Cassaţie şi Justiţie în
secţiuni unite ca Curte de justiţie.
„Aceştia nu vin înaintea judecăţi de cât în urma unui vot
al Corpurilor legiuitoare,ș. e.: al. Camerii
a

amindorora

împreună;

sai

a trimeterii

ori Senatului, sai
lorîn judecată

de

către Șelul Statului.
“Toţi judecători asemeni sunt și ei judecaţi, ei între ei, având
o
diferite forme de îndeplinit.
Recompense, înaintări, decoraţiuni.—Recompensa este o
- resplată ce Statul trebuie să păstreze fie cărui luncţionar al
săi care "şi îndeplinește cu sfințenie datoriile impuse de funcpunea

a

șa.

De două feluri sunt aceste recompense:
1) Să-l înainteze în funcţiune.
Săi dea adică, o funcţie mai mare.
Cu alte vorbe să urce pe funcţionar cu o treaptă
pe scara, erarchică.
Modul acestor înaintări trebuie să fie prevădut
care să

prevadă măsura

-abusul și vexaţiunea.
2) Să li se acorde

sus

de

lege,

înaintării ; alt-fel ia locul nedreptatea,

decoraţii, conform

ordinelor de: decoraţiuni.

mai

meritelor

și

e

regulilor

Atât înaintarea în funcţiune cât şi a decoraţiunilor se ba'sează, pe condiţiile de moralita
. capacitatea
te,
și împlinirea
-datoriilor.
Mae

—
Mai

sunt încă şi recompense

fiind-că adesea acest fel de
cât întwun foarte mărginit
losesc de aceste recompense
serviciului public.
Sub Regulamentul organic
Aşa aveam înaintarea în
recompense
făcea
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în bani,

la serbători

numite

în asemeni măsuri

nedrepte,

recompense nn se distribuie de
număr de lavoriţi, și adesea fotocmai aceia cari nu duc greul
ie
lu noi încă aii esistat recompensele.
funcțiuni civile și militare, aveam
«gratificațiuni» ; cari

mari în cursul

anului.

adesea

|

să

.

|

Regulamentul Organic nu cunoştea decoraţiile, dară avea
în locul lor « Bocriile saă Rangurile» aceste ranguri se distri-

buiaii de Şeful Statului în unire cu miniștri săi funcţionarilor meritoși în dile de sărbători mari saii cu ocazia unei
fapte meritorie, ajunsă la, audul Șefului Statului.
Despre onoruri —Inţelegem prin onoruri respectul ce legile
acordă deosebitelor ranguri sai demnități cu care sunt învestiți funcţionarii publică ai Statului; fie acești funcționari
civili, militari, ori celestiatici,

Onorurile civile constaii mai cu seamă în facere de visite.
când să face instalarea, vre-unui funcţionar, saia introducerii
a dileritelor persoane înta”'o.sală, de audiență, saii în locul de
seanţă al unui corp, saii în modul de primire la, sosire şi de

conducere la plecare, pe principi saii diferiţi alţi demnitari.
- Atari visite să fac de inferior la superior, fie el civil, mili-.
tar, visitându-se între ele şi gradele egale; superiorul nu întoarce nici odată inferiorului vis-ta ce "i-a, făcut acesta.
De asemenea se face visită de luncţionarul care vine să
înceapă o lucrare în funcţia în care e numit, și nu numai
colegilor săi, ci tuturor acelor tuncţionari incă cu care ai a
se pune în raportuiă oficiale.
E
Se visitză încă și persoanele superioare în grad sai dignități, fie că ar trece printr'un oraș; sai că ar părăsi orașul.

Visita funcţionarilor superiori se dă, atât la instalurea în funcţia lor, cât și la înaintarea lor.
|
E
_ Intoarcerea visitel se face, după trecere de 24 de ore de la
primire.
.
Aceste visite nu se întorc de toţi funcţionarii, de aceea,
trebue să mijlocească un regulament care să preciseze bine,
până la ce grad se poate întoarce visitele.
,
Corpurile legiuitoare precum şi alte corpuri încă, lac și ele
visite, fie în corpore fie prin deputaţiuni.
Corpurile legiuitoare nu fac visite de cât Suveranului lor.
Visitele de ceremonii se fac în uniforme acolo, unde

ţionarii publici sunt încostumați.

func-

—
Militarii însă,
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cât și Ja cele de

atât la visitele de etichetă

ceremonii, tot-la-una. trebue să fie în unilormă de mare ţinută.
Atât tuocţionarii civili cât și cei militară la vizitele de eticheti, și ceremonii trebuesc să fie investiţi cu toate insignile
de distinoţiune ce va fi având, şi care trebuese aranjate conform regulamentului de administraţie al ordinului.
La visitele date de corpuri, sati de corpurile legiuitoare Șefului Statului, trebue să se ție un discurs, de unul din visitatori, în numele tutulor acelora ce "l-a delegat. Acest discurs
nu se poate pronunța mai ?nainte da fi citit și aprobat de
corpul în numele căruia, se rostește.
- Când discursul ce are a se citi, este al unui corp legiuitor,
el trebue citit de preşedintele acelui corp.
Asemenea. ceremonii se fac: şi la prestarea jurământului
unul funcţionar public, la intrarea sa în funcţie. Această ceremonie am vădut'o vorbind de prestarea jurământului lunco
ţionarului.Și eclesiasticii primesc onoruri, şi aceste onoruri sunt de
două felui: civile și religioase proprii dis.
Cele civile sunt acelea cari se fac la instalarea în fucţia
primită de ei de către ministru de culte sai de un delegat
al săi; aşa d. e.: instalarea, stariţilor sai superiorilor de mo:
nastiră, instalarea mitropoliţilor și a episcopilor în funcţiile
lor. Aceştia din urmă sunt tot-d'a-una, instalați de însuși ministrul de culte în persoană, care conduce pe demnitarul religios de la locuinţa Şefului Statului, de la, care primește cârja
pastorală. la locuinţa demnitarului, însoţit de onoruri militare.
Onorurile religioase constaii în sfinţirea mirenilor semina:
rişti în

demnitari

sai

servi

trec în interiorul bisericei,

bisericeşti

ori

și se oficiază

preoţi,

d'un

cari se pe-

șef bisericesc,

numit arhiereă.
Onorurile militare sunt mai multiple și variate de cât cele
civile, şi ele nu se daii de cât militarilor în activitate, având
|
uniformă pe d.
dă

nică un fel

Onorurile militare se daii de către santinele, de

către pos-

de

ordonanțe,

După

retragerea din armată

nu li se mai

de onoruri, alară de ceasul de moarte. Atunci primesc onorul
gradului săi și a semnelor sale de distincţiune ce purta când
era în viaţă.

turi, de gardă și pichete de sawtinele de onoare,
de trupe în marșul de trupe în campanii.

„Persoanele cari aii drepturi fie-careîn proporţie cu rangul

și dignitatea sa la onorurile civile şi militare sunt:
Suveranul, Prinţul hereditar, Regentele,. Regenta, Principii,
V
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Miniştrii, Corpurile legiuitoare, Decoraţiile cu. gradele cele
mari, Generalii, Mitropoliţii, Episcopii, Prefecţii. Curtea: de.
Cassaţie.—Acestor persoane se tac la, moarte aceleași onoruri
ce le-a primit în.viață.
-Dispensă.—Dispensa întrun cuvânt larg, este o scutire de
la regula generală, așa spre ex.:
a
|
„ Dispensu de la o lege va să dică a face să inceteze au-.
toritatea legel saii în favoarea unor persoane, sati în vederea ,
unor diferite circumstanţe. Aceste drepturi: nu aparţine de cât.
puterei legiuitoare.
a
Puterea care a creat o lege, numai.ea poate face p'o per-.
soană care ar merita să fie scutită de rigorile! ei. .
|
- Prin puterea, regulamentară nu se poate dispensa de hotăririle unei legi, spre ex.: Primăria poate în administraţia sa .
să abroge un regulament, adică sil suprime,. luând cu această
ocazie o măsură oare-care.
„A iface însă dispensă la puterea, unui regulament este al
menţâne pentru unii şi a scuti p'o parte din administrații săi
de dunsul.
Autoritatea care are dreptul.a lua. o hotărâre are dreptul
a abroga un regulament, nu are însă dreptul a face dispensă la el
prin acte particulare în favoarea câtor-va din administrații săi.
. Această faptă nu numai n'ar folosi la nimic dar încă ar
introduce anarhie în justiţie și administraţie creând privilegiuri.
Vorbind de dispensăo găsim aplicată şi la funcționarii publoici și care este o scutire făcută, de lege pentru o parte din buncţionarii Statului a nu fi dopotrivă cu toţi supușii tu-.
turor sareinelor publice prevădute de Codul Civil; şi aceasta,
în scopul a nu impovăra prea mult pe persoanele în serviciul Statulu!.
SE
Așa, unii funcţionari publici sunt scutiţi a fi juraţi, fie în
materie de espropiere, fie criminală. — Alţii sunt scutiţi a fi
tutori,

membrii

in consiliul de familie, în consiliul

judiciar, .

curatori etc. “Toate dispensele însă sunt acordate de lege,
căci singură ea are dreptul să acorde favoruri; și această.
favoare încă se fie întemeiată
pe puternice motive,
:
Dispensu aceasta acordată funcţionarilor publici, este de.
deosebite feluri.
|
o
Ast-lel avem următoarele dispense:
Î. Dispensă în ordineu Politică ;
Il. Dispensă în-ordinea Dilitară;
.
..
TII.. Dispensă în ordinea Dreptului Civil ;.
“IV. Dispensă

în.ordinea

Administrativă;-

V. Dispensă în ordinea Religioasă. :

-

—
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- Dispensă în ordinea, politică. — Miniştrii, funcţionarii
diplomaţi sunt scutiți da fi tutori, membrii in consiliul de
familie: sai judeciar, da fi militari, juraţi în materie criminală saii de espropiere; precum și de toate cele-l-alte sarcini
prevădute de dreptul comun.
e
Dispensă în ordinea militară. — Tinerii căduţi. la, sorți
a face armata, aii scutirile lor proprii. Așa bacalaureaţii cari
continuă, studiile lor în v:”o facultate oare-care, fac
minimă parte din totalul anilor de servicii.

numai o.

Sunt scutiți aceia cari n'aii talia cerută de Regulamentele
militare, a, putea fi militari.

Sunt scutiţi infirmii, cari nu pot purta armele, etc.
"Toate aceste dispense sunt constatate d'o comisie de recrutare 'compusă s. ex: de un militar grad superior, un doctor în
medicină, militar, şi Prefectul judeţului. Această comisie pro- nunţă scutirile; hotărârile ei sunt supuse apelului. adresat
Tribunalului de Judeţ și recursului în Casaţie.
- Dispensă

în ordinea

tului,

membrii

familiei

sație,

miniștrii,

și

Civilă. —

Regale,

Marii

demnitari

consilierii

al Sta

Curţii

alţii încă coprinşi în Codul.

de

Civil

Ca-.

sunt

scutiţi de îndatoririle legei. Aceasta spre a nu aduce prejudiţii
părților cari ar avea necontenit necesitate de serviciul lor,
precum nici a distrage pe înalții luncţionari de la dato-

riile lor.
|
i
,
-Dispensă în ordinea judecătorească. —

Nu

pot fi doui

Îraţi, sai 'tată și fiii, ori doui cumnaţi judecători la aceaşi înstanţă judecătorească. De sur
permite compunerea unei instanțe judecătorești în acest mod, judecata s'ar petrece atunci :
ca în familie.

:

ă

Dispensă în ordinea religioasă. — Preoţii .de mir, călugării, Ipiscopii și Mitropoliţii sunt scutiți de armată.
- Formalităţile de cari trebueşte o persoană a se servi pentru
a obţine dispensa în ramura sa de administraţie. Aceste formalităţi variază, după materia la care dispensa, priveşte.
„Cererea, de dispensă trebue se fie tot-V'a-una însoţită de
timbrul legal și de dovedile cari militează pentru obţinerea .
dispensei cerute.
Aceste cereri trebuesc adresate autorităţii de care depinde
acordarea dispenscă.
.
Incompatibilitate.

—

Aceasta

este atunci

când

două sai

nai multe funcțiuni publice nepotrivite intre ele sunt confiate
unci aceeași persoane. Prin două funcțiuni nepotrivite intre

ele înţelegem

pe

acelea

a cărora forţă

cle în loc d'a se desvolta .și prospera.

sar

neutralisa

între

—
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«Nu poate o persoană să fie ministru, fiind în acecaș vreme

și membru

întwo societate comercială saii financiară.

- Calitatea, sa, de ministru,

adică om public, "1 procură, imij-

.

loace ca, să tragă numai el împreună cu o parte numai din
membrii societăţii, foloasele societăţii din cari face parte.

Concedii. — Funcţionarii publici trebuesc: se fie intro
continuă activitate, căci alt-fel nu-și pot atinge scopul lor, a
aduce folos publicului.
„ Dar această activitate are și ea marginile sale, are necesitate de repaos spre ași fortifica mai bine forţele lor slăbite .
rin prea multă activitate pusă lu disposiţia. binelui publie.—
Si dar aii nevoe de repaos, şi acest repaos se realisează printun concedii.
Concediul dar este învoirea șelului respectiv al funcționa-.
rului d'a se absenta de la; funcțiunea sa întrun timp determinat, și fără întreruperea apuntamentelor sale.
Dacă concediul este mic de tot, el se acordă de șelul săi
de care depinde direct, contrariii se acordă de şelul admi-

nistraţiei din care face parte funcţionarul.
Lipsind însă tuncţionarul mai mult timp peste concediul
săi fără ași putea justifica absența, atunci 11 se Joate opri
apuntamentele pe timpul absent, şi după circumstanţe chiar,
revocat din luncţia sa.
|
.
Espirarea funcţiunei, retragerea, funcţiunei. — O funcţie

încetează în persoana aceluia căruia îi era, dată.

|

O funcţie incetează, saii espiră prin suprimarea luncţiunei,

prin demisiune, priu revocare și prin moartea funcţionarului—
Suprimare

est3

atunci

când

se

desfiinţează

o funcţiune,

fie

pentru motiv de economie budgetară, fie-că nu se. mai simte
necesitate de funcţia ce se suprimă, |
o
„Retragere: este atunci când funcţionarul de la, sine renunţă
la: funcţiune, trecând la viaţă privată. Cuvântul de retragere
“se întrebuințează mai cu seamă atunci, când funcţionarul.
nare

intenţie a reveni.

-

Demisie este atunci când o persoană renunţă la funcțiunea

sa pentru

un timp oare-care, cu intenţie a reveni.

. Pensiune. — Fie-care funcţionar

ţiunca sa, ori a demisionat,

public . retras

din func-

saii este revocat, trecând la viaţa

privată ; el are atunci dreptul a lua. de-la Stat o pensiune
pentru cl pe toată viaţa, pentru soţie și:copii sti după inoartea sa. Văduva sa măritându se, pierde dreptul la pensie. Și
după ultima noastră, lege de pensiuni, pierde
fetele pensionarului devenite majore.
NR

acest
a

drept și.
,

: Pensia dar este o recompensă dată de ţară. funcţionarilor
s

—
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publici, pentru serviciile aduse ţărei de dânșii când rămân în
viaţă privată.

- Pensia se compune din diterite reţineri cari se fac
din lefile funcţionarilor, pe tot timpul funcţiunei lor.

Proces-verbal. —

lunar

Condiţiile procesului verbal. — Diferitele feluri de ,
.
.

procese-verbale.

„ Proces-verbal. — Toate actele funcţionarilor publici care
ati să facă dovadă în justiţie, trebuesc constatate printr'o lucrare scrisă numită

«proces-erbah.

- Procesul verbal. este. deci un act

-

-

prin care ofițerii

publică

"5 dă socoteală de tot ce aii făcut în casurile .în cari servi-

ciul lor aă fost cerut de interesele publice.
- Prin această lucrare ofițerul public *și dă socoteală de tot
ce el a vădut prin el însuși, de tot ce a audit priu elsingur
sati prin alții la localitatea unde el este chiemat a face constatarea — Din toate acestea se vede că, de la procesul verbal nu se cere alt de cât cu el să copringă adevărul. Se mai
cere acestor procese-verbale ca ele să fie scurte şi limurite.
Nu e nevoe să se arate în ele vio valoare literară sait aca-:
demică al aceluia ce-l face, ci mai mult să "și arate inteli-:
genţa în descoperirea faptului, să 'şi arate sinceritatea, şi imarţialitatea, în descoperirea, adevărului, căci acest proces veral trebuie să: coprindă în el dovada chiar a, descoperirei a-:
devărului.
"Un proces-verbal trebuie să fie scris de ofiţerul'public care
constată cazul.— Poate fi însă scris şi de altă persoană, lără
ca acest fapt să tragă după sine nulitatea constatării.
Condiţiile procesului verbal. — Ca un proces verbal să
fie valabil, adică, ca cele coprinse în el să fie considerate ca

bine făcute şi ca, stabilind dovada căutată
se cere neapărat, să coprindă

prin dresarea lui,

următoarele :

1) Ca, agentul care-l dresează să fie -competinte a face lu„crarea, alt-fel lucrarea, sa e :privită de lege ca nulă. Agentul care ese din cercul atribuţiilor sale, permiţendu-și a face acte într'o materie străinăde funcţia sa, nu face de cât nişte
acte cărora legea le relusă ori-ce fel de credământ.
2) Sunt State unde funcţionarii publici când fac. procese
verbale trebuesc să fie costumaţi cu uniforma lor legală, saii
investiţi cu insignele ce ar avea şi prevădute de lege, alt-fel
constatările lor sunt nule.
„Noi suntem
teră nu toți

scutiţi de asemeni severităţi, fiind-că mai ânfuncţionarii noștri publici sunt costumuți, şi

„—

d3-—

-apol și aceia 'cari ai costume nu le poartă în virtutea unei
legi, ci numaiîn urma unor disposiţii regulamentare. — Sin„gură Casaţia poartă costume în oficiul ei în virtutea legei.
constitutive a ei. La noi insigniile devin -aparente numai în
cas când se va contesta autoritatea ofițerului public.
Procesul verbal trebuie să indice calitatea, numele,

pronu-

-mele, domiciliul agentului care-l dresează, să, arate după ceverea cui se face procesul verbal dacă se face din iniţiativa sa,
"saii lucrează prin delegaţia altui agent competinte a-i .da
- «lelegarea.
Să arate locul unde

se

,
face

procesul

e
verbal, anul, luna,

” „diua când se tace. Să se indice în el toate persoanale cari
-aii luat parte la facerea procesului verbal ca având interes
o
|
„la descoperirea adevărului.
Să voprindă numele, pronumele, profesia, etatea, domiciliul
precum şi alte amănunte ale persoanei aceleca în sarcina că-reia, se face procesul verbal.
Același lucru să coprindă procesul verbal şi pentru reclamant de ar fi, și pentru

martori, în

parte

pentru

fie-care,

- fie martori ai autorităţii care istrumentează facerea, procesu„ui verbal, fie ca părţă cari aii interes de dresarea acestui
proces verbal.
”

Să nu se lase locuri albe. în procesul verbal, ca să -nu se

- treacă mai în urmă fapte străine de cele petrecute.
Să nu coprindă răsături, ștersături, modificări sai scrieri
:
|
- printre rînduri.”
„Să aibă pus pe ele sigiliul autorităţii ce represintă ageniul care a făcut procesul verbal.
Să fie iscălit de către acela ce La făcut precum și de a„jutorul săi, dacă a fost asistat d'un ajutor obligat de lege a
Ea

asista.

Să fie iscălit asemeni și de toate părţile care aii luat parte

„la dresarea sa, și dacă vre una din părți. mar şti iscăli, a-tunci să se facă menţiune de acest fapt saii de relusul d'a iscăli.
"Mai înainte însă d'a, 71 iscăli părţile, procesul verbal. tre-

- bue citit tare in audul părţilor ca să poată să verifice dacă
: Sail trecut în el tot ce s'a petrecut cu ocazia facerei acestui
„proces verbal; fiind esact, se procede la iscălire. Contrariă păr-

-ţile ai dreptul a cere trecerea în el a faptelor omise și apoi
,
|
„a iscăli.
acest: drept, pot şi ele reclama autorităţilor
Refusându-li-se

|
- superioare.
Scopul procesului verbal

prins în toată puterea lui.

este

|
adevărului co-

i
descoperirea

|

Diferitele feluri de procese

verbale. — Incepând a ve-

dea, diferitele feluri de procese verbale,

a nu mărturisi că toate în

nu ne

esență aă

adevărului, adică a coprinde

misiunea

în ele dovada

justiţie, căcă numai ast-fel ele

putem

chiar

abţine

descoperirii
căutată de

pot fi 'credute de toţi ca ade-

v&rate.
În. ceca-ce privește forţa probantă a acestor procese verbale, ele sunt divisate în două. Sunt unele din ele cară deși
“sunt făcute de ofițeri publici competenţi a le faco, deşi ele

sunt însoțite de toate formalităţile cerute de lege a fi valabile, cu toate astea, permite legea ca coprinsul lor să fie conbătut întru tot cu proba testimonială, saă chiar cu alte probe,

şi să dărime prin urmare

bele fac numai un început

credinţa lor.

de

Aceste

procese ver-

dovadă, complectându-se

cu

martori.

Sunt din contra, altele cari nu se pot combate cu nici un
fel de probă, rămâind în picioare și neclintit adevărul co-.
prins în ele. Așa avem:
Procesele verbale făcute de judecători, procurori și sub“stituţii lor.— Jurnalele făcute de judecători asupra unui proces

până să ajungă a pronunța

hotărirea, lucrurile unui judecă-

tor de instrucţie sai procuror,

“sait veri-ce

fie că star numi

proces-verbal

alt titlu aibă ele, sunt considerate de lege ca, co-

“prindând sântul adez& şi nimic mai mult

tele acestora fac

ca aceasta.

complectamente credință pentru

prindend puterea lucrului judecat;

Că ac-

toţi ca co-

ca. atare aceste acte, ele nu

pot îi combătute cu nici o probă.
O singură probă primeşte legea contra, acestor acte, esto
inscrierea în fals în contra lor. Să dovedească că altele s'aii

trecut în proces

verbal

de cât cele conforme adevărului.

Și ca să se poată chiar prin scriere în fals, să se anuleze un

atare act trebue

să se

dovedească încă,

că

acest fals a. fost

a»

lucra ca, şeli ai

făcut cu intenţiune. Numai ast-fel actele acestora se pot dărima şi li se anulează puterea ca şi când nu ar fi existat.
Procesele verbale făcute de Pretecţi.—Prin prefecţi înţelegem atât pe toţi cei din județe, cât şi pe cei din capitalele
Iași și Bucureşti, căci din toate capitalele de judeţe din toată
“țara, singuri lașii și Bucurescii, aă o organisare administrativă proprie lor, prin urmare şi câte un șef aparte fie-care.
Așa dar, toți

administraţiunei

aceşti

Prefecţi,

fie

că

lor, fie ca, oficerii auxiliari

at poliţiei judiciare, aii și ei dreptul a facu procese verbale, constatând
faptele ce li se denunţă.
e

—

Pot

asemenea

să delege

locu-le aceste procese verbale.
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din subalternit lor, să

facă în

Procesele verbale ale acestor agenţi publici fac credinţă ge-

nerală până la dovada

contrarie,

lace cu proba testimonială-i,
„ Procesele verbale

cătoriil
"lor,

în

şi combaterea,

ale judecătorielo»

de ocdle. în. întinderea

care

aii

dreptul. să

lor se poate

precum şi cu veri-ce altă

probă,

de ocoale. — Jude-

teritoriului circumseripţiunei

"și

esercite

autoritatea,

lor,

at

„dreptul conform art. 58 din legea lor organică, să, primească
Și ei ca și Procurorii plângeri saii denunțăni de delicte și
crime, constatând aceste denunţări prin procese verbale.Ei
lucrează, făcând aceste procese verbale ca auxiliari ai Procurorului, conform art. 46 şi 52, pr: Cod. Penal.

Aceste procese verbale, asemenea coprind in ele credința
adevărului, proba în sine, și nu se pot combate de cât cu în=

scrierea în fals.
De altminterlea, aceste procese verbale, fiind fiicute nu de
insuși procurorul, ci de un delegat al acestuia, ar putea fi

combătute prin proba, testimonială, fără, a

„rea în fals.

mai risca, înserie-

... Dar în vederea autorităţii judecătoresci, cu care. este inves„tit acest oficer

public, fiind judecător de ocol,

-privilegiul a. fi credute de toţi
“contra lor, de cât dovada
mai sus.
„. Cele-lalte acte ale sale,

ca adevărate

înserierei
făcute

lucrăile lor aii

și a nu adhite

în

felul ce am arătat
Si
i
ca judecător de ocol, ase-

menea nu se pot combate de cât tot cu înscrierea în ials.
Procesele verbale făcute de Primarii și ajutoarele lor.—
Aceştia pe lângă calitatea, lor de representanţi: ai comunei,
„am vădut că ei mai sunt agenţi ai administraţiunei, .oficeri
ai poliţiei judiciare.
Ra
In această calitate ei pot lucra întocmai ca procurorii, sub„stituţii lor sait judecătorii de instrucţie, constatând crimele,
delictele și contravenţiunile săvârșite în localitatea unde ei
:sunt

chemaţi

de lege

a esercita forța autorităţei

publice.

Acolo insă. unde ar exista poliţie, șeful acestei poliţii atunci
ia rolul Primarului.
o
_
„+ Primarii, şi în lipsă-le, ajutoarele lor, aii dreptul a : face
„„ procese: verbale atât din iniţiativa lor, cât şi prin delegație.
“In crime însă, ei ai dreptul a primi denunțări numai, și
"nu pot face procese verbale, de cât după ce vor fi primit de-:
„„legaţie, alară de flagrant-delicte, când ci poi face şi procese
verbale, fără a. mai adăsta autorisare. .
|
Ca representant al comunei și în aceeași vreme ca şelul

“Poliţiei comunale, Primarul sai ajutoarele sale, aii dreptul direct de la puterea lor şi fără nici o delegaţie, a face procese

- verbale, constatând violările aduse legei comunale, sati regulamentelor sale, trimeţend asemenea direct pe culpabili îna. întea, legilor represive,
Toate procesele lor verbale, în veri-ce calitate fie făcute,
sunt credute de udevărate până la dovada contrarie, și care

este proba testimonială.
Procesele verbale făcute de experţi. — Experții, fie ci
ar lucra sub

ordinile autorităţii judiciare saii administrative,

el .sunt datori să constate lucurările lor prin procese verbale
"şi un raport de lucrările cu cară aii fost insărcinaţi aesecuta.
Dacă lucrarea experţilor care

se numește

espertisă, “are de

obiect a constata 'o lucrare din ordinea judiciară, atunci es- perţii sunt datori a, chema pe părţile pentru care se face ex-—
pertisa,

„dându-i
Pentru

a fi faţă la

cu

toţii

locul în

explicările

acest cuvânt,

litigii,

necesari

espertul e dator

asistând

pe espert, și

la, facerea

prin

espertisei.

concursul părței

interesate să aducă Ja cunoștința. tutor părţilor anul, luna, diua
şi ora când să fie față la localitate, alt-fel espertisa este nulă.
- Fiind vorba de ascultat și martorii cu ocazia, acestei espertise, atunci espertul este însoţit la localitate dun membru
al “Tribunalului care a ordonat espertisa. Judecătorul la loca“litate trebue să fie însoţit de grefierul Tribunalului sai dun
ajutor al acestuia,
-

Judecătorul

la localitate.

trebue să constate tot ce a

făcut,

ce- a audit şi vădut prin el, : și această, constatare se ace,
prin dresarea unui proces verbal, care trebue să coprindă:
Că -esportul a depus în faţa părţilor jurământul pe Sânta

cruce, arătându-i-se în urmă ce are el a face și a raporta în-

scris Ttibunalului.
Să indice că martorii (de vor fi) aii depus asemenea în faţa
tutulor jurământul pe crucifix, și scriind tot ce vor depune.
Depunerile

acestora trebue să fie iscălite de părţi chiar, și

neștiind a iscăli să se facă
„judecător că nu știe carte;
lite de judecător şi grefierul
„Să indice că a fost însoţit

menţiune în depunere chiar de
aceste depuneri să fie apoi iscăsăi.
la această lucrare de grefierul .

: Tribunalului saii de'unul de ajutoarele sale, trecenduse
-mele și prontmele acestui grefier sai ajutor.

nu-

„1 Să fie în fine iscăliţ procesul verbal de toți cei de faţă, de
"judecător și de,,grefier, «...
Singură lipsa, esistenței. grefierului atrage nulitatea, ă acestui
-proces-verbal.
|
,
De
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Procese verbale

făcute

5 Î

—

de perceptori

sai

împlinitori

-de contribuţiuni directe, şi alte venituri ale Statului.—
Aceștia, sunt niște agenţi financiari ai Statului, judeţului și
comunei.

,

Procesele verbale ale acestor agenţi sunt supuse, ca toate
cele-Palte procese verbale la toate regulele generale
Aceste procese-verbale fiind mai importante şi mai delicate

„prin natura lor,

căci aii de

„susceptibilă a. cetăţeanului,

scop a, atinge

punga sa,

purtea

cea mai

de acea sunt şi

cele

- mal espuse a provoca vexaţiunea persoanelor pe spinarea cărora se dresează aceste procese verbale.

In interesul a se evita cât se poate mal mult vexaţiunile
şi a nu se periclita în aceași vreme interesele materiale ale
- Statului, adică

perceperea. veniturilor sale, legea a împresu-

-xat cu o sumă de formalități mai mult aceste procese ver“ bale, de cât pe cele-l'alte, formalităţi făcute atât ca să ga-vantaze realisarea, impositelor cât și ca să evită irustrarea
contribuabililor,
:
Toate formalităţile cari trebuesc să insoțească aceste procese verbale, sunt coprinse în. diferitele legi de percepţiune,
"cari s'aii succedat de la, 1862, dată care a:pusîn ordine la
noi pentru

ântâia oară -această materie.

Fle asemenea să pot combate şi li se poate adărima, credinţa, cu proba testimonială.
Procese-verbale făcute de portărei.—Portăreii sunt nişte
„agenţi al autorităţei judecătorești, lucrând acte de competința
justiţiei.
,
Printre multele și variatele acte ale acestor agenţi sunt și
procesele-verbale ce în diferite circomstanţe sunt datori a face
“ei. Aşa el aii dreptul după lege a face procese verbale con„statând sequstru, ridicare de sequestru, dare .de citaţii, comu_nicare de hotăriri oră deciziuni, fie de la Tribunale, Curți ori
arbitrii, proteste de poliţe, vândări de lucruri mișcătoare ori
- nemişcătoare, descrierea, situaţiei unui imobil pus în vândare

silită, de punere
multe încă:
Pentru

toate

în

posesie,

acestea

sunt

de liberare. de bani şi. altele

anume

forme

arătate

în

dura codului -civil, care ne îndeplinindu-se de portărei,
.
- după densele nulitatea, proceselor verbale.

proce-

trag
,

"Toți portăreii unui Tribunal, strinși toţila un loc, constituesc un corp, având şetul Jor_numit, de ministru justiției cu de-

„cret Regal. 'Toate lucrările

portăreilor se Tac în Hiumele inte

BIBLIOT'CA CINTPALI
“noro.

LINE

pn

LATĂ

omeniti iam ileai

-vividual al portărelului
tă
dr ioaziti.e Însă!
în Sremat uheiuhe dele-! . 4
cârg.
însă. în'utmă
a lucrează,
-gaţii scrise a, șelului los.
d

|
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Procesele lor verbale,

care
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la rindu-le trebuia să

coprindă.

toate condiţiile ce am vădut că trebue să coprindă un proces.
„verbal,

trebue

încă să fie trecut in ele numele,

pronumele,

că procesele portăreilor sar face cu

indeplinirea.

domiciliul și de la cine ţine delegaţia in puterea cărei
lucrarea sa.
Cu toate

face

tutor formelor legei de procedură civilă, care presidează toate

lucrărilor acestor portărei, totuși ele pot fi combătute cu tot
felul de probe, spre a dovedi contrariul celor coprinse în ele.
Procese verbale ale administraţiei Regiei Monopo-

lurilor Statului.—A genţii acestei administraţiuni aii dreptul
şi ei a încheia. procese verbale constatatoare contravenţiunilor

la legea administrărei lor și a regulamentelor lor.
E
Pe lângă condiţiile generale tutor proceselor verbale, acestea mai aii încă câte-va condițiuni speciale, fără de care procesele lo» verbale nu pot avea nici o tărie.
Așa, ei nu pot face nici o descindere la o localitate

unde

ar Dănui că esistă o contrarenţiune, dacă mai ântâiii agentul
-Regiei nu va avea o autorisare scrisă a primului președinte
al Tribunalului d'a face perchisiţie acolo unde se cere.
Cu toată această autorisare dată agentului Regiei de primul
președinte, el trebue să fie însoțit de un agent al poliției administrative; acolo unde nu e poliţie proprii disă, să fie însoţit de primarul locului.
|
:
i
Ast-lel dar, procesele verbale ale acestei administrații, trebue să coprindă autorisarea

dată de preşedintele "Tribunalului,

trecându-se numărul acestei autorisări, ca să se poată verifica
adevărul la ocazil. Mai trebue încă să coprindă numele, pro“numele și gradul agentului polițienesc care Pa, asistat.
In privinţa gradului de credământ ce. trebue dat acestor
procese verbale, dacă ele se pot.ori nu combate cu vro prob
şi anume care? legea constitutivă a acestei administrații
dice nimic.
.

nu

De aci s'ar părea că aceste procese verbale sunt inviolabile. Este adevărat că legea nu indică care ar fi proba cu
care sar dărima atari procese verbale, dar nici nu
prohibă
„în același vreme pe părți a administra vro probă distrugă
toare credințelor ce pare că ar avea fără contradictorii; de
aceea, întreaga

jurisprudenţi

a noastră

a admis

Și contra. aces-

tor procese verbale proba testimonială, spre a: dărima credinţa lor toată, nevoind de sigur a se depărta . de adagiul

juridic:

« Unde legea nu distinge,

nici noi nu

putem

distinge».

Sunt însă puncte sigure și fără să fie necesitate d'a, se
ina vro probă, ca să se anuleze aceste procese verbale deadminisdrept.

—
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Așa, lipsa d'a coprinde autorisarea scrisă, a, primului președinte şi asistenţa agentului poliţiei administrative, anulează;
de drept procesele verbale ale acestor agenți.
Procesele verbale

ale .guardilor campestri,

saii

pădu-

rari. — Acești păzitori ai pădurilor Statului, căci de ei numai

se ocupă, codul silvie, care regulează această, materie, nu
sunt
numai niște păzitori ai acestor păduri, ci în aceeași
vreme

nisce agenţi

legali ai codului silvic.

"Ca, atare ei sunt însărcinați de lege a constata, violăril
e
-aduse codului silvic, violări cari constaii în tăere de lemne

„pe sub ascuns și alor întrebuințare de către cei cari le taie.
„Aceste nedrepte tăeri de lemne, se numesc delicte silvice, Şi
pădurarii sunt insărcinaţi cu constatarea, acestor delicte sil
vice prin facere de procese verbale.
Singurele aceste procese verbale deroagă de la legea comună, ncadmiţând a, fi combătute cu nici un fel de dovadă.
Așa că, tot ce este coprins in procesele verbale ale acestor
pădurari, ai distinsa, onoare ca numai ele să fie credute de
adevărate,

fără nici un contradictorii.
CAP.

II

Organisarea administrativă a orașului Bucureşti. — Prefectul. —- Po„ţia.

— Dividiunea Poliţiei. -- Regulamente

polițienești. — Intor-

maţiuni.— Sediţiuni. — Strigăte sediţioase. — Loc public.—Stri-.
gători publici.— Clamoare publică.— Corupţiune. — Prostituţie.—

Case

de debosuri.

—Cărţi

de joc — Case

de joe la, noroc.— Paşa

poarte.—Espulsare.—Estradare. — Afişe.—Trăsuri publice.- Greutatea construcţiunei.— Declaraţiune. — Visite.— Modul d'a conduce.—Drepturi.— Noapte. — Crime şi Delicte. — Circumstanţele.

cari constituesc crimele şi delictele.- Categoria. crimelor
şi delictelor. — Tentative. — Pedepse. —- Recidivă, — Complicitate, —
Scuse. — Micșorarea pedepsei. —- Agenţi de esecuţiune sai ar-

mată. — Prescripţie.

Organisarea administrativă a orașului Bucureşti. —Calitatea Bucureştiului de capitala Statului Român cu o popu-

laţie

de peste

222,000

locuitori,

cu o întindere de teritoriii ca,

suprafaţă, de 2,988 hectare la care se mai adaogă

o viţioasă

impărţire a suburbielor cele puţin populate, precum și un răi

aranjament al caselor sale de tot isolate unele de altele, saii
semnate.ici colea, la, cari se mai adaogă o mare parte de

locuri virane mari și

mici

îngrădite

și

neinchise

celo

mai

multe dintre ele, toate acestea sunt consideraţiuni puternice
ca Bucureştiul să fie mai de aproape şi cu mai multă îngrijire priveghiat; avend prin urmare pentru acest scop -o ad-.
ministraţie a, sa proprie.

—
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și de ingri-

O întindere atât de mare ca a lui, are nevoe
„jire mare.

Un teritorii de 2988 hectare, după o măsurătoare făcută
„la 1885 de corpul technie al Primăriei, într'o disproporţie
enormă cu suprafața sa din timpul regulamentului organic
numai de 9800 stinjenit) merită toată solicitudinea adminis-

“traţiunei.

a

,

Bucureştiul administrativmente face parte din judeţul Ilfov;
-zona lor. estede tot incurcată dând loc dilnic la contesta:
_ţiuni foarte serioase din causa acestei neregulate zone, cu
“toate astea Bucureștiul are administraţia sa. proprie și particulară.
Bucureștiului este numită Poliţie saii PrefecAdministraţia
tura Capitalei.

|

După Regulamentul Organic, Bucureștiul pentru înlesnirea
- administraţiei sale “şi avea tot teritoriul săi împărţit în cinci
„părți numite Plăşi și fie-care Plasă divisată în trei părți, numite
“Popoare.
:
|
e
|
fie-care plasă era, administrată de un șef numit comisar,
şi fie-care popor de un şei numit epistat și epistaţii puși sub
«directa, şi absoluta ascultare a comisarului.
“Toţi acești comisari, epistaţi și cu întregul personal al ad„_ministrației Bucureștiului, erati toţi puși sub directa și absoluta. ascultare a unui șef numit pe atunci Agă, iară autori„tatea ce ei representaii se numia Agie, adi Poliţie.
Mai în urmă, sub Regulamentul Organic, teritoriul Bucu-xeştiului mai mărindu-se şi interesele sale desvoltându:se, ad“aninsitraţia sa priimi noui numiri și o altă împărțire,
Această nouă reformă, de pot dice ast-fel, împărțea Bucureştiul în tot cinci părţi desfiinţându-se împărțirea numită

Popore, Fie-care din aceste : impărţiri era administrată de un
"șef numit comisar și locul de unde el administra,
se numia

-comisie. Şi ca aceste comisii să se poată deosebi între ele,
- purtaii câte o numire proprie, comisia de Roşu, Galben, Verde,

- Negru, Albastru. ete. Această dividie a Regulamentului

nic

Orga-

pentru Bucureşti, era, indentică pentru Iași.
>
Așa dar, în loc de plăși aveam comisii şi dividiunile de
popor se desfiinţează cu totul, păstrându-se însă şefii acestor
„subdividiuni cu titlu de epistat. Acești epistați lucraii toți la
un loc, la comisie sub ordinile şefului lor, comisarul.
_ Toţi agenţii Agiel regulamentare, purtaii uniformă, gulerile
și la mânicile hainelor lor de uniformă aveaii niște stote de
1) VedT ofisul guvernului din 1850, Martie 5,

.

—
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culoare galbenă, verde ori roșie, ca semn al culorii comisiei:
de care ci ţineaiă.
i
|
Competinţa lor era aceeași ca, și adi, cu o singură restricţiunc, că ei nu puteai lucra de cât fie-care în circomscripția sa;
afară dacă şelul lor, Aga, le da autorisare a lucra și în altă,

cireomseripţie, alt-fel actul unui comisar -făcut în altă circom=
scripţie de cât a sa, era nulă.
Astă-dI aceste dividiuni polițienești ale Bucureștiului, sunt
cu totul reformate.
O lege din

1882,

Martie

31, divide tot teritoriul oraşului”

București in mal multe secţii polițienești, cu câte un şet numit «comisar de poliţie» și cu mai mulți alți agenţi subal-.
terni comisarului și împărțiți în două clase: clasa, întâia, și
clasa a doua, cu aputamente variate între ele.
Toţi aceşti comisii impreună cu întregul .personal al po-.
"liţiei recunosc autoritatea unui șef, numit prefect și un ajutor:
al săii numit directore de poliţie, saii de prefectură.

Pe lângă aceştia mai sunt diferiţi
alți agenţi, după necesităţile ce are
treaga poliţie cu toţi agenţii săi, de
cel mai mare, depind cu toţii de
care și sunt numiţi.

inspectori de poliție și
a întempina poliţia. Inla cel mai mic până la
ministerul de interne, de:
sa

Prefectul.— El este șelul poliţici, şi persoana, de incre-!
dere a, guvernului, care colectivamente e interesat la ordi-.
nea publică a intregei ţări, şi mal cu scamă a capitalei, de
unde mai ușor se pot proveca agitaţiile şi a se r&spndi în
urmă

în toată fara.

Atribuţiile sale sunt acelea resultânde din poliţia, generală
sai administrativă și judiciară. De aci pretectul este răs-.
pundător de siguranţa şi ordinea publică.
Ca una din multele:
cauze corl contribuese la menţinerea ordinei publice, trebue
să aibă de lucru, să fie neca fie-care membru al societăţei
contenit ocupat spre a nu avea timp mintea. și cugetările
i
sale a se îndrepta la acţiuni turbulente.
Numai munca şi producţiunea pot contribui la menţinerea.
liniștei .publice,. distrăgend pe cetăţeni de la viaţa trin-"
davă care dă naștere chibzuințelor nesocotite și la, esecuta-

rea lor.

Când individul are să muncească spre aşi scoate pâinea
de toate dilele, atunci el numat are timpul a se gândi aiurea.

„şi devine” mulţumit.
a
,
|
Dovadă este. numeroasele și tumultoasele greve din toată.
lumea.

—

«Gură
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â'om, gură de câine
Cere pâine!

Fil tiran, păgân...
" Numal gura s'aibă pâine...
Om saii câine
Te cunoaşte de stăpân»...!)

Pâinea ce necesară la toate gurele omeneşti, căci ca satis“face necesitatea stomahului rebel la culme când nu-i o dai,
rebeliune care din interiorul omului seamănă foarte cu forme
exterioare, trecând de la ordine la desordine și rebeliune,
provocând desordinea generală a societăţei din care rebelii.
iae parte.

Să se dea deci de lucru la oameni ca să'și poată, procura
pâinea dilnică, şi ordinea socială va fi salvată și asigurată.
Pe lângă pretect, ca ajutoare ale sale mai avem pe direciGrul de poliţie, inspectorii de poliţie, comisarii, casierii, sergenţi de oraș, și toți aceştia contribuesc a ajuta pe prelect.
Ja menţinerea ordinei publice a capitalei, şi daci a prosperităţii intereselor morale și nateriale ale sale.
Competinţa tutor acestor agenți, şi modul procedării îndeplinirii datorielor lor, precum și procedura cum particularii
trebuese a se adresa lor la uotoile ce

acestea sunt arătate
Comisarii sunt de
pri dişi și comisari
Cei dântâiii sunt

ar

avea de

ei, toate

de legea lor constitutivă din 1882.
două categorii, comisari de poliţie prode urmărire.
însărcinaţi cu atribuţiuni esclusive poli-

ţienești, şi secundii sunt însărcinaţi cu esecutarea cărţilor de .

judecată ale judecătoriilor de. ocoale, precum și cu procedura
proceselor acestor judecătorii Cu alte vorbe sunt nişte cuasi-portărei pentru judecătorii de ocoale puși sub autoritatea
poliţiei. — Cu toate că acești din urmă ai atribuţiuni spe-:
-ciale lor, pot insă la necesitate să facă și oficiii de comisari
de poliţie.
Ambele aceste categorit de comisari pot lucra fiind actele
lor valabile nu numai în circomlerința secţiei lor

respective,

-ci și în veri ce altă secţie și fără să fie nevoe de. vr'o autorizare specială a șefului lor.
Cât

ter pur
bucură

pentru

sergenții

de oraş

că sunt

nişte

agenţi

poliiienesc prin concursul căroza ordinea
de repaosul ce “i este necesar.

cu

carac-

publică se

„Sar părea că acești agenţi cari sunt cei mal mici în or-dinea polițienească, că sunt d'o mică însemnătate, și cu toate
1) Deparaţeanu, poesie. — O vară la ţară.

—
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acestea ei sunt d'o importanță eminamente mare. EI sunt
cei Wântâiii cari se pun în contact cu cele nai Vântâiii şi mai
mici simptome ale desordinei publice, strivindu-le şi nimi-cindu-le de la. naşterea lor chiar,a nu lua proporţii și a menţine prin urmare liniștea publică.
„ Acești sergenţi de oraș trebuesc să, fie răspândiţi în toate
orașele, pe toate stradele şi pe pieţele publică, în tot timpul
-dilei și nopţii și la, distanțe mici unul de altul ca să "Și poată
da, imediat ajutorul reciproc la necesitate.
„EX sunt un element puternic la impiedecarea: veri-cărei încercăti de desordine saii veri-cărui atentat

la

repaosul ordi-

nel sociale.
A
Aceşti sergenţi de oraș nu pot face procese verbale pentru
laptele intempinate de ei, dar sunt datori să raporteze comi-

“sarului saii ofițerului săi, sub ascultarea, căruia este pus.

"Ei mai sunt datori să protege esecuţia tutor regulamentelor municipale și polițienești.
.
|
Su nu permită

nici un

îel de încercăni cari ar tinde Ja a-

ggitarea publică şi daci la turburarea ordinei publice.
„- Să

se transporte

cu

rapiditate

în locurile

în

cai

i:

sar în-

cerca a se face turburări, să puie mâna pe turbulență con-:
-ducendu-i la locurile de popreală și cari sunt comisariatele,
Să nu permită

uglomeraţiuni

turburătoare

pe strade, fă-

«când a se dispersa lumea în ordine.
- Nu e nici o lege care să poată da termine cu amănunţitele atribute ale sergenţilor de oraș, dar ele sunt toate acelea
care

decurg din necesitatea menţinerii

ordinei publice, Și cari

sunt lăsate la perspicacitatea șefilor acestor

-du-ă dilnic pe această cale a

nerit liniștei generale.

:

dobândirii

a

sergenţi iniţiân-

cunoștințelor menţi-

o

Aceşti sergenţi de oraș se pot considera ca ceic ântelă agenţi ai forței publice, in mâna cărora stă pasa ordinari pu-

Ulice, a averii, a vieţei și onoarei cetăţenilor,
|
- Poliţie. — Când dicem Poliţie, dicem în aceași vreme o;-

dine, onoare ; fiind-că lundamentul Poliţiei este paza ordinei
publice a nu fi turburată de nimeni, paza onoarei cetăţenilor,

a averii și vieţel individuale.
,
a
|
Securitatea publică dar este obiectul solicitudinilor sale, și-de aci caracterul principal al Poliţiei este, zigilența..
Principiile Poliţiei ca se ajungă aci trebuese să fie con“stante, nu

este insă

tot aşa, cu

aplicarea

acestor principil.

- Aplicarea lor este foarte delicată,
ea. depinde d'o sumă de .
circumstanțe cari pot scăpa ori-cărei prevederi ale legeă, depindând mai mult de la înţelepciunea,. calmul și "prevederea

—
celor însărcinați cu aplicarea
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acestor principii ,—

de aci re-

cu

esecutarea.

sultă 'că funcţiile polițienești sunt cele mai delicate.
In general, aplicarea acestor principii este o chestiune cu
totul de incredere

în

persoanele

însărcinate

|
Na
|
măsurilor polițienești.
scape
nu
Acţiunea Poliţiei, trebue se fie promptă, nimica, să
N
a
vigilenţei sale.
Ca, consecință a promptitudinei sale, Poliţia trebue să fie
moderată,

temperată și calmă; ca. nu trebue se bleseze pe per-

,
_ soana, asupre căreia, se esercită, măsurile sale.
“Poate măsurile polițienești trebuesc luate cu înţelepciune,
de voim se aibă efecte salutarii asupra | ordinei publice | pentru
care dânsa lucrează.
Acţiunea Poliţiei prin urmare nu trebue să se pue în rebe-

liune cu societatea pe care o scandalisează escesul și arbitrariul..
- Prudenţa, mai repetăm,

omagiul justiţiei şi creaţia

este deviza Poliţiei,

fiind-că ea este:

înteligenței.

Dividiunea, Poliţiei. — Poliţie Administrativă — Poliţie Judiciară.—.
Poliţie Politică. — Poliţie de siguranță Publică
— Poliţie Comunală. — Poliţie Rurală. — Poliţie Sanitară. — Poliţie Vete— Poliţie: ,
Presă.
rinară. — Poliţie de Navigaţiune. — Poliţie de
de bunele moravuri.

Diviziunea Poliţiei. — Poliţia se divide după diferitele:
sale ramuri de servicii ce aduc societăţii, serviciii ce Sta-.
tul reclamă să-i dea. Poliţia este mare şi variată, serviciul
ce i se cere trebue se fie prompt și energic, și d'aci prin urmare și dividiunea ei se -impune. Toate aceste numiri dar:
le sunt date, după serviciile ce indeplinesc și după
urmăresc.
.

scopul ce::

Poliţie Administrativă numită și generală, fiind-că coprinde pe toate cele-l-alte. Poliţia Administrativă are de obiect;
menţinerea perpetuă a ordinci publice a nu fi turburată, prevenind crimele și delictele. Poliţia Administrativă e un ausi-:
liar, ca să dicaşa, o Poliţie Judeciară,

care caută delictele pe:

cari n'a putut se le cvite.cea Administrativă.
Ea culege probele, probele prinde pe culpabili, trimiţânduiă
Tribunalelor competinte spre ai pedepsi.
Pe cât timp un proiect, fie el cât de criminal, rămâne însă.:

în mintea și cugetul autorului săii, — pe cât timp nici un:
act esterior de veri-ce natură. nu-l manilestă; el nu este de :
cât o cugetare, și cugetării nimeni n'are dreptul a'1 cere soco-:

teală dacă ea nu se pune.în practică şi nu se
forme ofensătoare altora.

manifestă cu.:

—
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A pedepsi
cugetarea,
este a
.
3

pe care

nimeni

n'o poate

”

condamnaa

cunoaşte

conștiința
2

de cât numai

este a lucra contra civilisațiunei care. proclamă

omului

Dumnezeii,

libertatea cu-

- Nu mal puţin insă este adevărat că dacă nu poţi pedepsi
cugetările omului rămase în interiorul săi, trebuese însă urmărite de aproape și invisibilmente spre a împedica, ori-ce
ocazie da se manifesta.
|
,
Este necesar a se împiedeca incă din naştere, manitestarea cugetărilor cu intenţiuni rele ordinei publice.
„ Această stârpire a răului încă de la, început, mai repetăm,
formează obiectul şi meritul cel mare al Poliţiei Administrative învestite cu haina învisibilităţii, spre a nu fi cunoscută
E
de nimeni.
mai mică speranță
cea
lăsa
nu
a
constă
Poliţiei
Vigilenţa,
succesului

răi, nici posibilitatea da lucra

răi.

cei

cari tot-

Wa-una se găsesc pretutindeni.
|
“ Poliţia dar trebue să fie pretutindeni, ea trebuese vadă pe

toți şi pe toate, dar pe ea se n'o

Di

vadă nimeni

Incă una din bunele calităţi ale Poliţiei administrative este

atunci când o persoană împresurată de negre cugetări mereii
se simte

îmbrâncite

la comiterea

crime,

unci

fără

însă

să se

mai poată opri. Poliţia, de îndată se fie lângă ea, oprindu-i
mâna, de la, comiterea . crimei, împiedicândul a deveni criminal; fără ca dânsul să fi putut vedea pe acest înger binefăcător al vieţei 'sale, Poliţia, care la impedicata deveni cri.

|

minal !î...

Poliţia administrativă dar este datoare aveghea necontenit
şi a observa cu atâta activitate și inteligenţă, în cât să, ridice celor observați ori-ce binueli și grije, că el sunt obDin această mare grije a poliţiei administrative da veghia,

fără a fi observați, resultă că ea mai este datoare a lucra
astfel, spre a depărta, și stinge crimele; de cât a le pedepsi.

Din toate cele vidute până aci resultă că, toată grija și
activitatea Poliţiei Administrative se îndreptează într un mod
general şi direct asupra oamenilor, de cât asupra faptelor
lor. Ea dar se ocupă de oameni a fi lângă et continuii

spre a'i opri a deveni

culpabili, căci odată

crima, consumată,

fapta piin urmare făcută, atunci rolul Poliţiei Administrative
a
_
:
încetează.
Poliţia Judiciară. — Aceasta ia naştere, cu încetarea ml
siunei celei administrative.

Odată

ce răul

este

comis,

acest

„3ii de îndată trebue luat în cercetare de Poliţia Judiciară.
19

.—
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Așa că, cu cât poliţia administrativă se va arăta mai circomspectă, cu atâta cea judiciară trebue să o” secondezecu
a
ardoare și inflexibilitate.
Un fapt dar comis și. denunţat poliţiei judiciare, ea, - este
datoare să înceapă de îndată investigaţiunile sale. Dacă jus
tiţia nu poate condamna de cât atunci când. are probe suliciente, poliţiei “i este de :ajuns insă ca o infracțiune la lege
să, fie măcar posibilă în faptele denunţate, ca ea să 'și puie
toată solicitudinea şi să 'și lanseze toată activitatea sa. In
materie criminală scandalul unul fapt adevărat sai fals, pro-

duce in societate o fermentaţiune contrarie repaosului el.
“"Pebuie deci 'distrus de. urgenţă acel lupt, saii demoastrat
până la evidență că ordinea publică n'a fost de loc turburată, sait punând pe justiţie in stare a pedepsi de urgenţă, pe
vinovat; ca, ast-lel calmul să'și ia locul în societate.
Toţi aceşti agenţi ut poliţiei judiciare cari se ocupă cu urmărirea culpabilului, cu facerea, investigaţiilor și adunarea
probelor de culpabilitate, sunt alături cu agenţii administrativi, şi cu toţii sunt puşi sub aceeași autoritate a prefectului.

Căntărirea, probelor 'însă adunate de acești agenţi până la
ce grad densele coprind ori nu culpabilitate, sunt lăsate pu-

terii procurorului și judecătorului

de instrucţie, agenţi a! jus-

tiţiei și șefii poliţiei judecătorești, căci toți cel-Lalţi agenţi ai
acestei poliţii cedează: procurorului şi judecătorului, recunoscond superioritatea lor de șefi asupră-le, avend “toţi titlu.de
ofiţeri ai poliției judecătorești.

-

Ambele aceste două feluri de poliţii fac

generală, care se mai divide

parte

7

încă in poliție politică

din

poliţia

şi

poliţie

:
A
”
de siguranță publică. *
Poliţia politică are de scop urmărirea și descoperirea, comA
ploturilur, dejucurea- lor mai inainte La isbuti.
'se vede clar că şi această poliţie este
„Din această definiţie
Di
tot preventivă și agenţii sti sunt secreţi. |
Numirea, de agent-secret pare că încă de la, început pune

„la îndoială demnitatea. și sinceritatea agentului, ascundendu-se .
la spatele seerstului. spre a nu lucra la lumina dileă.:
Cu toate astea sunt foarte utili; ci puși la adăpostul secretului pot priveghia, ial bine şi surprinde cu mai multă ușuvinţă răul, impiedecându-l du se comite.. La întuneric se
urzese comploturile, tot cu forţa intunericului trebuese strivite.

Societatea are nevoe de
vadă nici comploturi; căci

Dot

ră,

repaos şi ordine, ea
ele sunt vermii cari

nu voeşte să
devorează re-

public, nici nu voeşte să faci poporului școală de comA
.

—
"Aceasta ar

fi
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consecinţa

dacă

comploturile

sar

pedepsi

după consumarea faptei. .
”
e
O represiune dar, cât „de riguroasă, trebuie esercitată pe sub
ascuis dacă voim a dejuca.pe. complotiști.
:
: Fonduri secrete.
—. Agent secret, fond secret, sunt legate

"unele de altele.
.» Aceste

fonduri sunt

a

i

elementele

cu cari se

alimentează

goareă, activitatea, și inteligenţa. agenţilor secreți.:
Ele

se numese

fonduri secrete, fiind-că serv. a

vi-

recompensa

serviciile poliţiei secrete și. toate: chieltuelile cerute de ea,
care luptă pentru ordinea și salutea Statului
|
“Nu se cere nici o socoteală de modul intrebuinţării acestor
fonduri, ele sunt lăsate cu totul la discreţia șefului poliţiei
generale, care este prefectul capitalei.
De
Poliţia de siguranţă publică. —

. Aceasta

se ocupă cu

apărarea persoanei și a proprietăţii. Pentru atingerea acestui scop ea trebue asemeni să, fie prevădătoare, se:preintâma
Sa
pine tul da se comite. -.
„Ea liberează şi vizează pașapoartele urmărind pe vagabondi,

este neadormită și ca, veghind.la paza ordinei publice. - -:. Cu aceste indatoriri, şi această poliţie face parte tot din
poliţia, generală, şi toate dividiunile care compun poliţia generală, ai de fală şi meritoriii ca, fie-care în marginile ce le
sunt fixate de lege, să se intreacă lucrândla menţinerea ora
dinei .şi salutea,. Statului... : : : »
In judeţe toate aceste sarcini. ale. prefectului capitalei, Je
ca
e
are prelectul de judeţ.
+ Poliţia comunală,— Aceasta este insăreinată cu toate atribuţiile poliţiei generale ce le am vădut până aci, şi se esecută de primar iînsoțt de-.ajutoarele sale, şi de diferiţi alţi
agenţi ai săi, numiţi agenți
În

organisarea

comunali.

noastră. . administrativă,

poliţa!, toate aceste atribute relative

A

- acolo unde

la ordinea publică

avem

sunţ

ale sale, esecutate 'sub ordinile prefectului de judeţ.
-.. Poliţia. rurală, — Aci este vorba de rolul poliţiei generale,

.. toate
în localitatea: locuitorilor rurali, care şi ci aii absolut
uude
pretutindeni:
fiind-că
orașe,
aceleași necesități ca şi cel din
trebue:
publică
siguranță
și
-de-.ordine
cuvântul
intâ'ni
vom
a
—.
“să intâlnimşi cuvântul de poliţie.
în răspunde
lăsate
sunt
polițienești,
"Toate. aceste atribuţii
rea. și. sarcina primarului a..le, esecuta la timp și trebuinţă
Aa
pentru. menţinerea verinie a linişteă obşteşti,

«+; Auribuţile „primarului ca agent al poliţiei generale sunt de

tot multe şi „variate; enumărăm

aci câte-va din ele:

—
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Esecutarea legilor de interes general, cari îi se trimet, venind de lu puterea centrală.
!
Legile şi regulamentele de interes local.
Constatarea contravenţiunilor, date lui spre esecutare.
Paza. ordinei publice în interiorul comunei și împrejurul ei.
Paza îngrijirilor proprietăţilor a nu fi usurpate.
|
“ Paza vitelor, a nu: trece să pască pe holde străine.
Paza holdelor, livedilor, sădirilor, dumbrăvilor tutulor locuitorilor comunei sale, aflate in jurul comunei și pe unde
el "și esercită, puterea de primar.
Să ingrijască de vitele închise în obor.
Să incaseze amendele și cheltuelile făcute cu vitele pe timpul şederii lor in obor.
Să urmărească pe vagabond.
Să. ingrijască, de .măsurile contra, episodiei.
Să ia măsuri pentru stârpirea pastrilor și animalelor vtiămătoare vitelor și holdelor.
Să păzească termenele de vânătoare, și să constate contravenţiile aduse acestei măsuri.
La caz de necesitate pentru paza tuturor acestora, ar voi
să aibă ajutorul armatei.

al forței publice, primarul

în atari

cazuri, e dator a se adresa în scris către şeful garnisoanei locale cerând ajutor; motivând în aceeași vreme necesitatea ce se impune a recurge la acest ajutor. — Dacă în localitate nu e garnisoană, atunci să se adreseze șefului garnisonei vecine, şi dacă i se refuză atunci se adreseză la șefii
săi administrativi,
|
Acest ajutor militar nu

mare şi adevărat pericol

se acordă Primarului

in care s'ar afla

de cât la un

siguranţa, publică.

„Pelângă toate aceste sarciui, Primurulare încă dreptula numi

şi revoca

de la sine pe

micii săi funcţionari,

control, d. ex.::pe păzitorii

de vite

fără

al oborului

nici un

comunti, și

pe păzitorii holdelor locuitorilor comunei: sale.
Să nu fim surprinși de mirare dacă vedem că pe acești de
tot mică funcţionari. pe scara, erarhică îi punem alături cu cel
mai mari demnitari ai Statului.
Și acești micuți slujbași, contribuese alături cu cei mari
la menţinerea păcei interne a Statului și egal după puterea
"dată de lege fic-căruia din ef, luptă egal la, desvoltarea morală și materială a Statului. Că şi acești mici funcţionari
rurali merită

titlul de funcţionari ai Statului

Poliţia sanitară, —

1).

|

Poliţia sanitară se esercitează de per-

1) Casaţia, Decisia 273/87, Secţia I-a. (a. s. |. dosarul 557/87).

—
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soane speciale în ştiinţa medicală, adică de doctorii în medicină, ajutaţi de intreaga poliţie ce am vtdut până aci şi de
forţa publică. Această, poliţie se ocupă cu luarea măsurei necesare d'a preveni invaziunea boalelor contagioase, fie produse
de persoane,

de industrii

ori culturi,de plante.

cită atât pe apă, cât şi
Aceste măsuri

pe uscat,

Fa se eser-

in regulă. generală, se aplică pe la fruntarit,

porturi, și prin toate părţile pe unde se pot fuce trecători în
interiorul Statului.
Primele măsuri sunt:
Opriri la Ivuntarii a voiagiorilor, și distrugerea plantelor,

ori refusarea,

Sub
numai
Doalele
Aşa,

categorică

a trecerilor.

|

Aa

Regulamentul organic toată poliţia sanitară se esercita
pe Dunăre, căci toată frica ţărei pe atunci, cra de
cari veneaii din Turcia.
toată Dunărea Românească era păzită Mun cordon mi-

litar, numit

«Cordon

Sanitar», printre cari se aflati Și câți-va

medici pentru constatarea casurilor; și armata care ora, datoare
să esecute ordinile medicilor.
Astă-di,

cordonul sanitar regulamentar, s'a transformat intro

lege care prin știința oamenilor speciali în medicină, se esercită oprirea, trecerii boalelor în ţară.
Poliţia, veterinară. — Poliţia sanitară am vădut că este
relativă, la sănătatea oamenilor și a plantelor, precum și a
măsurilor a se găsi neştirbită această sănătate.
priveşte

veterinară

Cea
seamă

a vitelor

animalelor,

sănătatea

de mâncare.

Poliţia de navigaţiune..— Această,
poate fi militară și comercială.
- Un Stat poate

avea

interese

nu

mai cu

şi

Ă

poliţie de navigaţiune
,
pe zscat,

numai

dar

și pe

apă. Interesele sale pot fi diverse și pe cari le poate esercita

a

,

în timp de pace și de răsboii.

Statul deci, este dator a veghia Ia stricta, pază

regulamentelor cari
apă

saii

se ivesc.

uscat,

contribuesc

pretutindeni

la prosperitatea
fine,

în

unde

a legilor şi

sa,

interesele

.

fie pe

sale

-

pia
proprii ale sale, asemenea și apa dispută uscatului dreptul a
avea, şi ea avuţii, și unele și altele reservate geniului uman,
a le descoperi şi utilisa.
i
Naţiunile dar, sunt datoare a profita de toate aceste avuţii
întindend activitatea, lor, peste locul pus de natură la dis- Precum

posiţia lor.

— Stăpâni

pământul

conţine în adincimea sinului stii, bogății

Românii

pe Dunăre, încă de la

.

RE

PI

origina lor și pe

—
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Marea Neagră de la ultimul resbel pentru independenţă: contra Turcii, navigaţiunea română incepe a se desvolta, și ași
lua locul în rindul navigaţiunei popoarelor civilisate.
Prin urmare avem necesitate de o poliţie de : navigaţiune
pentru siguranţa intereselor esercitate pe Dunăre şi Mare;
numită într'o singură vorbă «Puterea maritimit> .
Așa

avem

mai ântâiii

putere maritimă

militară care

are

legi, regulamente şi administraţie speciale ei şi cu totul separate de ale comerciului maritim.
Puterea maritimă militară depinde cu “totul de ministeru
de resbella noi. Sunt State care aii un minister de : marină
care se ocupă esclusiv de interesele marinei, ' din cauza ma-

vei lor desvoltări.

|

- Marina Comereială.—Asemenea

și ea “și are legile şi re-

gulamentele sale speciale după .care' se admimistrează, şi cari
depind esclusiv de Ministerul Domeniilor, Comerciului și Agriculturei.
-

Poliţie de Presă.—Ca toate elementele necesarii desvoltărel intereselor generale ale unui Stat, presa şi ca, la noi face
parte din aceste artere constituitoare de viaţă a Statului nostru.
- Această materie ca toate cele-Talte fiind conduse şi administrate de oameni spre implinirea scopului ce urmăresc . de îelicitatea

poporului, și cum

oamenii

sunt.supuși

erorilor

puten-

du-se abate cu intenție ori nu: de la adevărata cale ce le este -

croit de însuși scopul misiunci
lor a urmări,

atunci s'a or-

ganisat' și legilerat și pentru presă o poliţie care să puie
pe cei abătuți de la nobilul scop al presei, pe: calea “cea
adevărată.
i
aa
„Pentru acest scop dară s'a făcut la 1862 o lege asupra
presei, sancționată prin

decretul Domnesc

cu No.

263, Apri-

lie 1,' anul 1862.
e
i
„Cu tot noianul de legi ce de la 1862, până adr stai făcut,
cu toate modificările în mai multe rinduri aduse Constitutiei
noastre, această bătrână, lege nu fu desfiinţată, ci trăeste și
ea printre cele tinere legi, cădute în: desuetudine.
Această lege se ocupă de tipografi, autori de tipăriri, de
editori, de jurnale, de librări, litografi; despre cărți în genere, lie religioase, politice ori pure didactice, despre judecata,
vinovaţilor, despre agenţii acestei poliţii şi ce e mini mult.
legea aceasta are multe și bune disposiţii pentru proprietatea
literară.
Poliţia bunelor moravuri.—Această

poliţie - coprinde

în

ca una din măsurile cele mai vexatoriă vieţei cetăţeneşti.
Agenţii sti sunt coprinși în poliţia administrativă şi generală,

—
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Nu avem nimica legiferat asupra moravurilor puse. sub
censura poliţiei, și atât mai bine.
|
Abia avem o ordonanţă comunală a Primarului din București și locală pentru București, cădută în disprețul general
după vro patru dile de viaţă.
Mai sunt încă multe alte poliţii s. e: Poliţie de industrie,
de mine în interiorul minelor în timpul de lucru ete.
Dar cum la noi nu avem de loc industrii desvoltate care
să uibă, nevoe de o aproape veghere, nici exploatare de mine,
nu avem.

prin urmare

nimic legiferat asupra lor.

Necesitatea naște legea.
Să sperăm deci că întrun
aceste legi.
Poliţie.
— Termen

apropiat viitor

foarte generic cu care

vom avea
ne servim

și
spre

a arăta, măsurile luate de autorităţile competinte, spre a asigura poliţia în Stat, judeţ ori comună.
o
Aceaştă putere regulamentară

este o emanaţiune

din pute-

rea legislativă, şi autorii regulamentelor nu lucrează, de cât
în virtutea delegaţiunilor ce ţin de lu şefii lor, cari şi cl se
inspiră de la puterea legiuitoare.
,
Dintre toți aceşti agenţi ai administraţiunei, singur Şelul
„Statului, care ţine direct de la puterea legislativă are dreptul da
face regulamente.
Acești funcţionari cari ati dreptul d'a face regulamente de
poliţie sunt toţi aceia, ce deja "i-am vădut că întră în administraţia generală a Statulu, adică: Șetul Statului, Miniştrii,
Prefecţii,

Primarii,

ete.

Competinţa acestor luncţionari a face regulamente de poliţie nu se întinde de căt asupra materie:or date de lege esclusiv înorijirii lor proprii.
,
a
Așa, 'Lribunalele şi Curțile, ele sunt obligate prin legea lor

organică, să facă regulamente de modul administrării justiţiei,
“spre satisfacerea trebuinţelor împricinaţilor. Asemenea judecătorit pot face regulamente de poliţiea şedinţelor lor. saii
vegularea modului de ţinerea. ordinel în timpul ţinerei şedinţelor,
Asupra

acestor

materii

fiind în competinţa lor.

dar,

judecătoni

pot

regulamenta.

,

,

Din contră, ar eşi din. competinţă dacă ar luce nişte rogulamente în scop a .hotări felu de procedare al poliţiei adininistrative,

în esercitarea funcţiunilor

Tot ca chestiune
"poliţie

nu

5 fi

de competinţă este

pot avea'autoritatea

: de cât în limitele teritoriului pus

“marului care face regulamentul.

că

regulamentele de

a se esecuta, sai

sub

a se impune

administraţia

[ineţio-

—
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—

Prelectul dar, şelul unui judeţ, cl, în puterea delegaţiunii
ce are de la Şelul săii suprem, în numele căruia lucrează și
de la care a primit puterea, poate face regulamente de poliţie
de interes general în tot coprinsul teritoriului judeţului stii.
Dar Primarii, cari şi că la rindul lor. în interesul administrărei comunei, aii dreptul a face regulamente de poliţie pentru poliţia sa comunală, quid, dacă ar neglija ?
Putea-va Prefectul a se substitui Primarului o putere esenţialmente electivă şi a face prin urmare în locul autorităței comunale regulamente de poliţie pentru interesele proprii ale
comunei ?

Prefectul, cunoaștem acum încă de mult că, el este representantul puterei esecutive in localitatea unde el esercită luncțiunea sa.
“Toate interesele din. judeţul săi, sunt puse sub directa, sa
îngrijire, el esercită în localitate în numele puterei centrale,
o

lutelă

asupra

tuturor

intereselor

morale

judeţului; fiind responsabil de gestiunea

și

acestei

materiale

tutele

ale

către

guvernul pe care il represintă.

De aci, prefectul este dator să anuleze, să reformeze şi să
suspende esecuţia actelor lor.
Guvernul nu poate fi fără nici o putere inaintea autorităţilor comunale locaie.:

o

Cel însărcinaţi cu facerea și esecutarea acestor regulamente,
de ar ncglijea, evident că superiorilor lor le incuinbă datoria
atrage la răspundere și a le deștepta atenţia la implinirea
obligaţiunilor.
Dacă autoritatea municipală ar fi inactivă faţă cu interesele sale, Prefectul poate prin urmare in limitele putereă sale

să ia măsuri pentru

esecutarea

unei

legi fiind

tot

atâta, de

obligatorii pentru cetățeni, ca şi când aceste măsuri ar fi
tost luate de insăși autoritatea municipală:
Maui mult încă, Prefectul în puterea dreptului săă de representante al puterei esecutive în judeţul săi, și fără a se
substitui Primarului, el poate să ia măsuri comunale relative
unei comune. saii chiar pentru mai multe comune din judeţul
s&ii, măsuri pe cari ordinea publică le-ar reclama.

Este adevărat
Prelect, ii sunt
liţie nu pot trece
„Nu este însă
representată
de
„Aceasta

că autoritatea administrativă esercitată de
mărginite puterile, regulamentele sale de po-peste limitele județului pus sub administraţia sa.
tot așa, cu autoritatea administrativă, supremă,
Șelul Statului.

din urmă

poate face regulamente de poliţie intrun

interes general și cu putere în tot teritoriul.

|
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A judeca contrariul,

ar

fi un atentat adus autorităţii Se-

Aceste regulamente de
formă, adică ele n'aii nici
nu declară, sub pedeapsă
ori cutare formă. Singura

poliție nu sunt supuse la nici o
o formă stabilită cum să fie. Legea
de nulitate dacă ele ar avea cutare
lor formă este, că, sunt formate pe

lului Statului și regulilor stabilite de dreptul publice al Statului ce el represintă.
Autoritatea administrativă centrală și supremă singură poate
face regulamente de poliţie generali de comunicarea liberă a
tutor căilor ferate de navigaţiune, etc.
Cât pentru primari, ei nu pot face regulamente de poliţie
de cât asupra casurilor cai anume le sunt arătate prin lege,
și numai în limitele comunei ce “eX represintă. Poate insă Și
primarul cși peste această limită atunci când ar fi în joc o
comunitate de interese intre două saii mai multe comune ve-

cine.

articole; și la finit ca sancțiune,

trebuc

să facă,

menţiune

de

pedeapsa ce sar aplica contravenientului.
|
Ca disposiţiile acestor regulamente să aibă putere obligatorie, se cere neapărat ca ele să fie aduse suficient la, cunoștința publicului, alt-fel ele nu aii nici o putere.

-

Aducerea la cunoștința publică se face prin mijlocul publicităţii.
Aci facem o deosebire:
i
;Regulementele de poliţie generală

tăcută. de

administraţia,

superioară; trebuesc publicate întocmai ca şi legile, după lormele comune. Regulamentele de poliţie locală s. e. ale Prelecţilor și primarilor, ele se consideră ca suficient publicate
dacăîn comunele urbane ele vor fi afișate in locurile anume

cunoscute de public ; iar în comunele rurale de vor fi afișate

în dile de Dumineci și sărbători la uşile bisericilor.

_

Când din contra o măsură poliţienească, fie comunală sait

administi ativă, ar privi pe vrun individ, atunci 0 singură
somaţie personală este suficientă aducere la cunoștința persoanei în cestiune; ingrijindu-se a se face dovadă de primirea.
acestei dovedi saii de lăsarea el la domiciliul persoanei.
,
Regulamentele de poliţie se pot reforma la necesitate, și

reformarea lor se fac tot de aceia cari le-aii făcut.

a

Relormarea, aceasta nu se face de cât saii de oficiii, saii
provocată de părţile interesate.
,
1
Când un Pretect ar. voi se reformeze o măsură municipală,
el trebue se ia în această

privinţă o hotărâre formală, ci nu

o simplă desaprobare, fiind-că o simplă desaprobare nu ridică
unui regulament lorța sa obligatoare.

—
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Toate disposiţiile. și regulamentele de poliţie municipale
luate de primar trebuesc trimise Prefectului prin. intermediul
sub-prefectului, ca să fie vădute dacă ele sunt făcute in cona
formitate cu legea.
de primirea

Sub prefectul trebue se dea dovadă primarului

acestor lucrări.
Şi Prefeclul maximum

în termen d'o lună este dator săle
dacă.se

analiseze şi să se pronunţe

pot ori nu esecuta.

Până la implinirea acestul termen, primarul nu poate pune

în esecutare măsurile sale, allate incă în deliberarea. prefectului.

După trecerea, acestui termen, fie chiar că lucrările narfi
restituite primarului, el atunci le poate esecuta.
"O lucrare poate coprinde în ea și părţi bune. și părți cari
nu se poate esecuta. Prefectul, în virtutea puterei sale da
reforma, poate anula părţile rele lăsând pe cele bune, precum
Se
poate incă să facă .observările sale.
A nu acorda autorităţi superioare acest drept, ar fi a Lisa
cartă deschisă primarilor, a. întinde prea departe autoritatea.
or, dând legiiun alt înţeles de cât acela ce legiuitorul a voit
să-i dea:
“Toate aceste lucrări se fac pe cale graţioasă şi nesupuse
la nici o taxă de-timbru.
Autoritatea judecătorească are şi ca la rindul et amestecul
săi aci.
Tribunalele, este adevărat,

i
m'aii dreptul să se amestece

în

actele administrative, nici să iîmpedice esecutarea lor. — Dar
nică nu pot să ajute esecutarea lor, de cât prin mijloacele
care întră în cercul autorităţii lor.
: 'Tribunalele de-i nu pot nici odată refuza a aplica un

re-

gulamoent de poliţie, sub pretext că este inutil ori inoportun,
căci atunci ar fi a se amesteca in cunoştinţa actelor administrative şi ar impedica

reluza,
sunt

aplicarea.

ilegale,

acestor

adică

sunt

esecuţiunea ; ei pot nu

regulamente,
făcute

mai

atunci

când ar. constata că.

cu călearea

atribuţiunilor

acelora care le-a tăcut, fiind-că tribunalale nu pot aplica de
N
cât legea.
Facultatea tribunalului da vedea dacă un regulament de
poliţie este ilegal, este un drept al autorităţii judiciare.
„ Contravenţiunile făcute contra acestor regulamente

de

po-

liţie, se. constat de agenţii poliţiei administrative, în ce privește violările regulamentelor lor, şi de agenţii comunali în
ce privește regulamentele poliţiei municipale.
innintându-se
„_ Aceste constatări,se fac prin procese-verbale
judecătoriilor de ocoale spre a pronunţa, pedepsele

legale. .

—
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“Informaţiuni. — Informaţiunile constati în dreptul ce: are
poliţia administrativă
.-ori judiciară, procurorul or. judecătorul
de instrucţie,—poliţia de siguranţă publică, ca priimmind o denunţare

oare-care

scrisă,

verbală,

ori anonimă,

să

se pue

imediat în urmărire ca să se informeze bine asupra tuturor
laptelor şi circumstanțelor, cari fac obi-ctul denunțării.
: De aceea persoanele indicate-mai sus sunt datoare să ia
de urgenţă toate măsurile necesarii cari ar putea asigura
descoperirea adevăruiui.
|
Aşa s. e. să facă perchisiţiuni, să ordone espertisa, st
asculte martori, să interoge pe vinovaţi, să facă comisii
rogatorii, să, dea, mandate de înfăţişare, de depuneri, de
„arătare, să 'ceară cauţiuni, să trimită în judecata tribuna-

letor, constituind culpabilitatea..
Ia
Toate aceste mijloace sunt puse de lege la disposiţia agenţilor

poliţici judiciare şi administrative pentru stabilirea adevărului.

- Numai

ţiunea

aceste mijloace

utilisându-se,. transformă

îu manilestarea udovărului.

-' Sediţiunea.—Sediţiunea

arme. în mână

informa-

|

|

este.un act prin care publicul cu

"şi manilestă

nesupunerea

către guvern.

- Această nesupunere pe care o putem numi și insurecţiune,

ea incepe mai ântâii a fi parţială, adică atrupamente parţiale,
cară dacă nu se pot stinge,. densa devine “generală ; fiind pro-

vocată adesea de comploturi. Insurecţioniştii luptă pept la
pept cu forța publică, care se încearcă a învinge și stinge
e
sediţiunea..
* Legea ordonă tutor persoanelor cari formează atrupamente
de a se risipi și a se retrage în linişte pe lu casele lor Ia
prima somaţiune a autorităței competinte. Aceste autorități
sunt Prefecţii, Primarii ori ajutoarele lor, Procurorii, Judecă-

torii de instrucţiune, Ofițerii poliţiei judeciare, militarii
- trimiși a dispersa sedițiunea.
a
,
Somaţiile se fac verbal și ale militarilor se fac prin trom„Somaţia

se face

de

a

,

petă saii sunetul tobelor.
trei

ori, una

după alta

şi la mici

în-

tervale între ele.

- “Dacă după aceste trei somaţii făcute de persoanele competinte atrupamentele încă nu incetează și nu se dispersează,

i

atunci forţa publică face us de arme.
Rebelii prinşi se daii

în judecată, și fie-care după

vinei lor se vor condamna, conform, legei.
Nu

numai cei cari

dară incă toți

in veri-ce mod

vor pune. resistenţă

aceia. cari vor

se vor

gradul

condiumna,

fi ajutat, saii vor fi alimentat.

-sedițiunea,: vor fi și e pedepsiţi.

—
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Strigăte sediţioase.— Aceste strigăte sunt o consecinţă a
sediţiunei și a atrupamentelor culpabile, având de scop a turDura, pacea, interioară a Statului a ataca autoritatea legitimă.
Aceste strigăte sediţioase esercitate în public sunt condamnate de legea represivă la amendă şi la inchisoare.
Locuri publice.—Sunt toate acele locuri, cari sunt puse
la, disposiţia publicului, fie în mod gratuit, fie cu plată s. e:
o taxă oare-care, saii supusă intrarea unor condițiuni de ad|
misibilitate.
Un loc-este publie saii prin natura, sa, sait prin destinaţie.
Locuri publice prin natura lor sunt: stradele, căile de comunicaţie, pieţele, locurile de plimbare.

Locuri publice prin destinațiune sunt : Disericele,
casele

cârciumile,

cafenelele,

de

deboșuri și veri-ce

teatrele,
săli de

spectacole de veri-ce natură.
"Atât autoritatea municipală cât şi cea poliţienească, are
dreptul să vegheze prin agenţii lor, la menţinerea buni ordine intw'ensele.
Agenţii poliţiei administrative mai cu seamă se pot introduce în: aceste locuri la veri-ce oră din (i şi din noapte.

Această introducere
blicului când agentul
violare de 'domicilii;
legea penală.
.
Nu tot,aşa este cu
tituţie, :jocuni de cărți

se observă că, locul să fie deschis puse va introduce, căci alt-fel el comite o
face un abus de autoritate pedepsit de
N
casele de deboşuri s. e: casele de prosete. In aceste case agenţii poliţiei ad-

ministrative. se pot introduce veri-când, fără ca introducerea
lor să comită un abus de putere.
|
„: Clamoare publică.— Aceasta va să dică strigătul public,
alarma

ocazia

dată

de public,

o manifestaţie

a indignărei

comiterei 'unei crime, unui delict, ridicat

rului crimei ori delictului.

"Poţi

publice cu

contra auto-

depositarii forței publice, mai mult încă, veri-ce

per-

soană este datoare a da, concursul stii forței publice a, pune
mâna pe provocatorul elamoarei publice, conducându-l la comisariatul de poliţie, cel mai apropiat de locul comiterei crimei, contribuind ast-lel cu toţii la restabilirea ordinei publice.
Strigătorii

publici.

— Ei sunt

toţi

aceia

cari

strig

cu

voce tare în locuri publice pe strade, lucrurile lor ce ar avea
de vendare; chicmând prin strigătele lor. atenţia publică asupra unei fapte oare-care.
Așa avem strigătorii cari vend lucruri de consumaţie, vendătorii de tipărituri, gravuri, jurnale ete.
Toate

aceste strigăte trebuese făcute cu antorisarea, poliţiei

administrative, singură care are dreptul a regulamenta modul de a striga și timpul când sunt prohibite aceste strigăte.
u
Autoritatea, comunală încă are dreptul să intervie a Legulumenta, aceste strigăte cu concursul administraţiunei.
Strigătorii aceştia când prin strigătele lor ar viola regulamentele care. regulează modul d'a striga și timpul când nu
mai pot striga, ci pot după gravitatea produsă de strigările
lor să fie condamnaţi lu o amendă ori închisoare, şi chiar la
despăgubiri către partea vătămată prin strigătele lor.
Prostituţi
— Aceasta,
e. este imoralitatea ambelor sexe omenești, cari “și vând corpurile lor pe bani celor deboşiați;
adică celor daţi plăcerilor brutale, fără nici un scrupul de
morală și de societatea în care trăesc.
.
Veri unde s'ar esereita prostituţia, chiar in puterea nopții
sub ascundătorile cele mai secrete, ea constitue un ultragiii
la pudoarea publică, pe care autoritatea este datoare să o
,
proteagă şi prin urmare să intervie.
Case de deboșiuri.— Casele de deboșiuri sunt acelea
carisunt deschise prostituţiei, desfrinării oamenilor de ambe sexe.
Prostituţia, a fost și va fi tot-Vauna considerată ca plagă,
și prin urmare nu va înceta a fi tot-d'auna un isvor nesecat
de rele.
|
.
De accea în toţi timpii şi la toate popoarele, autoritatea
Gardiană moralității, este datoare să intervie spre a lua toate
măsurile necesarii dacă, nu să stirpeascii răul cu desăvârșire,
dar cel puţin să mai

tempereze

îndrăsneala prostituantă.

In Francia, d. Delamare în tratatul săii «Despre poliţie», cartea
III, titlu V, ne arată o sumă de măsuri luate contra prostituţiei.
Dar nu e numai Francia care se alarmează contra acestei
sfidări a moralității; mai toate Statele iaii pe fie-care di dilerite măsuri contra. prostituţiei, forțând pe femeile cădute acestui
viţiă a trăi cu totul isolate, în case cu totul retrase de cen-

Ş

trul oraşelor și chiar afară din orașe
Alţii impun

prostituatelor a purta costume cu totul diverse

de al celor-lalte femei, spre a se putea distinge titlu și căderea lor morală de lumea cea corectă. Alţii cer ca prostituatele

să, nu

apară,

de

loc

în public, ȘI casele lor să nu aibă

nici un semn aparent care ar scandalisa, morala.
La noi încă, de și aceste femei se bucură d'o

tate a esercitării meseriei lor, totuși sunt supuse
măsuri

polițienești

Şi comunale.

NI

o
mare liber-

la diferite
tot

feet

Ast-lel cer regulamentele de poliţie ca casele acestor emet
să fie cât se poate mai retrase de centrul orașului. orostrele
şi ușile caselor lor să fie tot-Vauna, inchise, să nu apară la
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lerestre de cât în costume foarte decente și ne-provocând pe
trecători prin nici un semn din parte-le. .
a
O-dată, aveaii chiar semne aparente la casele 'lor, aveai
niște felinare roșii spre a se distinge de casele oneste, pusi
in virtutea unei ordonanţe polițienești din anul 1877, cădută
in disuetudine chiar de':la infiinţarea ei.
.
|
Ca măsură comunală primarul în “interesul .sănătăței publice are dreptul asemeni să intervie.
A
Regulamentele de poliţie comunală obligă pe prostituate să
aibă o condicuţă personală fie-care, in care să se treacă numele, pronumele,

etatca.și domiciliul purtătoarei de condicuţă.

Mai sunt obligate ca cel. puţin odată pe săptămână să se lase
a fi vădute de doctorii comunei, numiţi ad-hoc pentru acest
scop, pentru

a se încredința de perfecta lor sănătate.

.

jăutarea, se face -la. anume uritate secţii polițienești sai la
domiciliul lor, în acest caz doctorii trebuesc plătiți de femei.
Doctorii sunt datori să raporteze primarului.
In fine, veri-care ar fi felul d'a trata pe prostituate. autoxitatea, poliţienească . şi municipală este datoare să intervie,
ua a garanta, respectul datorit moralităţei şi prin cexl-altă a
asigura, perlecta sănătate publică.
Case de joc de cărţi la noroe.—Prostituţia nu se manifestă numai prin vendarea voluptăţii lemeeşti primului olertator,
ci prin veri-ce altă cădere morală a omului, a pierderii ruşinei, a abdicărei omului
individul cădut la peire....

de la ori-ce scrupul

care duce pe
Et

Una din sursele prostituţiunei este și jocul de ciirţi la, noroc.
Jocul la noroc în sine este o intreprindere, presidată de
hasard.
3
Poliţia propriii dis şi comuna egalminte sunt datoare să se
intereseze de casele în care se esercită jocul cărţilor.
„Se interesează poliția ca să inlrâne abusul ce se face din
jocul
: cărţilor, să proteagă pe cei inșelaţi, contra înşelătorilor
care "şi lac o meserie d'a trăi din jocul cărţilor prin a înşela.
Intănţuirea jucătorului de cărţi este atât de mare și variată,

în

cât jucătorul

lără voia.

sa

este tărit în mreaja, acestor cărți,

mreaje rea şi periculoasă.
„De aceea casele de joc de cărţi, sunt considerate de regulamentele de poliţie, tot cacase de deboșuri și prin urmare
poliția are dreptul a se introduce aci în numele ordinei şi
moralei la vert-ce oră din di și noapte, să fie insă jocul în
acţiune în momentul introiucerii
necesurii stârpirii răului.

pentru

Poliţia se poate introduce în aceste case

luarea
Se

măsurilor

din inițiativa

sa

—
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proprie, numai în cazul -când ordinea publică ar fi ştirbită,
si intervenirea et ar -fi indispensabilă. Alt-lel nu se. poate
introduce de cât în urma unei

judecătorului de. instrucţie.
- In virtutea

delegănă a procurorului saii a

e

poliţia

acestei delegări.

are dreptul

nu numai

a se introduce, dar chiar a face perchisiţiuni, a confisca, bani
şi obicete de valoare puse în joc în locul .banilor, şi-a aresta

-

ME

pe turbulenţă.

- Are dreptul să confisce cărţile de joc ce le-ar găsi, și mai
.

Se

cu seamă pe cele măsluite.

Agentul care face perchisiţii și confiscări, este dator să le

coustate print”un

e

proces-verbal.

Comuna asemeni are dreptul să intervie şi ea, având și ca
regulamentele sale de poliţie comunală care prevede fabricarea
cărților de joc, : vendarea lor, stabilirea preţului vendărei şi
pedepsele contravenienţilor la aceste regulamente, fiind-că pre-.
țul vândărei acestor cărţi şi amendile la cari ar fi condamnaţi
.

contravenienţii intră între veniturile comunale.
este

Paspoarte.—Pusportul

o autorisare

dată unel

scrisă,

persoane de autoritate publică cu termen, a se duce întrun
Stat altul de cât al stii șia reveni.
„Dreptul da trece dintrun Stat întraltul, fie simpluesteama-.
un
interese

tor de voiagiii, fie cu

comerciale sait altele,

drept al fiecăruia, neputând nimeni să 1 împedice.

-chiar şi al.
„Cu toate astea, în interesul: siguranţei publice Şi
în . altul
Stat
persoanei, acestel libertăţi a trecerei dint”un.
a
A
:
sa pus margini.

mod
“: Aşa, fie-cure este. dator să justifice cine este, și acest a
de justificare, nu este de cât pasportul.
buni se poate
- Nu poate fi.toată lumea bună. și printre cei
dovedirel ce-.
instrumentul
este
pasportul
şi
răi;
strecura, și
e
Se
lor ră.
cu ' liberarea
- Auturitatea însărcinată.

paspoartelor, este da-

toare să cearii solicitatorului - de paspoarte_

persoane asigurătoare

cere pasportul.

„Pasportul se dă

să fie ast-fel făcut,

a

dintu”o

ca

o garanţie. a altei

de moralitatea şi liniștea persoanei care

să

condică cu cotor. Pasportul

fie

un esact aci

de

trebue

identitate al

supuse legii
persoanei ce ?] poartă asuprăi. Paspoartele sunt celor din BuCapitalei
timbrului, şi se liberează de Prefectul
cureşti şi de Prefecţii de județe.
pasport are acelaşi
„ Pasport în interiorul Statului.— Acest
siguranța in-

“caracter general ca puspoartele care garantează
Statului
ternă a. Statului şi cea. privată: Nimeni în interiorul

.

—

80 —

nu se poate mișca dintro comună in alta, dacă
soţit Wun pasport liberat de autoritatea locală

nu este înde unde

înainte de toate să se ducă la nuturitatea

unde să îi

plecat. Ajuns în
vizeze

comuna

unde are

pasportul. Viza trebue să

interes,

este dator mai

locală

coprindă declararea voiagio-

rului, timpul cât are a, sta in această localitate, când pleacă,

şi unde se îndreptează.
o
Sunt State care aii paspoarte nu numai pentru voiaglori,
ci și pentru acei cark șed acasă, numite paspoarte permanente
cu termen dun an şi reiînoindu-se la fie-care an.
Noi nu avem paspoarte de cât pentru voiagiorii în State
străine.
|
Paspoarte pentru

străini.—

următoarele :

„O persoană sosindp'un

Regulile acestui pasport sunt

teritorii străin, este

dator de'ndată

să "şi depue pasportul la comună saii poliţie, trimeţându-se
de aceştia Ministerului de Interne.
Ministerul îl vizează și 71 restitue proprietarului, însoțit d'o
carte care "i garantează

şederea, persoanei sale, pe timpul cât

are trebuinţă
pe teritoriul săii. Dacă o persoană nu e trecă-

toare, ci voeşte a şedea mai mult timp, atunci i se libereazăi.
o carte, coprindând semnele persoanei, etatea, numele, pronumele, profesia, locul de unde este, de unde vine cu urmitoa-

vea declaraţie: «Ospitalitatea asigurată». Cu atare carte un
străin “poate circula în toată libertetea in tot interiorul Statului.
Ministrul poate revoca această carte, când persoana care o"
poartă ar da indoell defavorabile lui şi a | lorţa d'a părăsi
teritoriul, dacă de bună

voe nu face aceasta,

.

-

Noi avem aproape acestui fel de paspori, legea din 1881 și
regulamentul săi, Aprilie 6, pentru biletele de liberă petrecere a străinilor în
România.
.
Estradiţie. — Estradiţia este acţiunea Wa remite p'un pre:
venit în crime saii condamnat, în mâinele unei puteri străine

de care depinde și care-l reclamă,
Această măsură, are de scop a înlesni unei ţări străine pedepsirea culpabililor săi, precum încă de a, impedica pe culpabilil unui stat străin d'a găsi refugiii. pe un teritoriii ce nu
este al săă.
Pentru realisarea, acestui sfârșit, este indispensabil să cesiste
o convenţie de extradiţie între state; alt-fel nu se poate
realisa.
„Libertatea individuală

A
este de domeniul

şi de aci de ordine publică.
„Ca să se poată prin urmare

deroga

dreptului

natural,

de la acest mare și

—

SL —

sfint drept al fie-cărei persoane, trebuese mai multe
condiţii
de indeplinit pentru realisarea estradiţiei.
.
1) Să mijlocească o hotărâre judecătorească,
care să comande urgenţa, estradiției.
2) Sentința se coprindă, cererea Statului recla
ŞI convenţia diplomatică în puterea căreiu se face estrudmante
iţia.
3) Sentința să se dea, Poliţici se o esecute. Această
sentință este în ultimă instanță și esecutorie.
Esecutarea constă că persoana estradată este condusă sub
pază până la locul predării persoanei.
|
Espulsare. — La 1886, s'a dat naștere la noi legi de espulsare cu menire a contribui la, menţinerea ordinei publice
a Statul

ui.
A
Adică: Străinii atlaţi pe teritoriul român şi cani prin viața
lor, activitatea lor ar deveni periculoși siguranţei publice,
pot

fi espulsaţi, goniţi după teritoriul român.

Condiţia de căpetenie a acestei legi: este

soanei ce trebue

a se espulsa

să

fi

că

în țară,

presența per-

„eminamente

pe-

riculoasii esistenţ-i ordiner publice. Judecarea necesității es-

pulsărei se face de consiliul de miniștrii, constituit în Tribunal

administrativ. Sentința de espulsare este definitivă,și esecu“torie în timp de 48 ore dela comunicarea „ei de către Poliție. — Partea condamnată la espulsare. are dreptul SAȘI
aleagă locul

unde

cuta singur,

atunci

voește

a 'se

are

dreptul

opri,

după ce va trece

frontiera

Statului care-l a espulsat. După trecerea acestor.48 de ore,
espulsatul însoţit de Poliţie este condus a îrontieră.
i
Dâcă espulsatul nu-și alege locul sai nn voeşte a se eseYoi el pe espulsat.
persoană

espulsată

numai

Statul
poate

se
veni

conducă

AR

înapoi,

vocându-se espulsarea de același Tribunal care

este

va

a pronunţate,

Afişe. — Afişe publice. — Aiișe private. —

Afişe. — Afișul

unde

le cât re
de cât ro-

Afişer.

o placardă, o foaie. scrisă de mână

saii de tipar, lipită pe zidurile caselor, pe strade sait po că
de comunicaţie, pe ușile diverselor autorităţi upă circu n:
stanțe, sai în locuri anume determinate de lege, și anun

de autorităţile administrative.

a

Scopul afişării
celui mai
ma
ai mare
i
ării este a, se aduce la cunoştinţa

număr posibil de persoane

coprinsul

afișului.

_

Acest mod de publicitate este egal usitat, atât
tăţile publice

cât și de. particulari.

Deși adesea aceste placarde

un

lipite

.

pe

,

zidurile

de

autori

caselor nu
|

6

_
coprind

nimica

supăriător,

So —

cu. toate

astea

adesea

pot î „foarte

periculoase, de aceea -esercitarea acestui drept este limitat.
Autoritatea deci și aci e datoare să intervie, a face să se
uzeze cu prudenţă de dreptul de afișare.
i
»_ Afișe publice. — Aceste afișe sunt ule autorităţilor .publice. Cazurile în -carl aceste autorități pot să lipească atișe
“pe păreţii lor sait chiar și pe strade, aparţine atât

ților
In
lege
țiune

autorită-

judiciare cât şi celor admnistrative.
materie judiciară afișarea este tot-d'a-una. ordonată de
când e vorba d'o vendare imobiliară forţată, o separade patrimoniii, anunțarea unei societăţi în nume co-

“lectiv sai

comandită,

hotăririle

de

adopţie,

interdicţiunile,

citaţiile celor cu domiciliul necunoscut, saii refusul d'a primi

-citaţiile, actele de căsătorie şi altele asemeni cazuri.

Mai ordonă legea in materie administrativă a se afişa.
Planurile parcelare ale terenurilor supuse espropierii pen“tru cauză de utilitate publică.
Listele electorale provizorii şi definitive. Listele chiemaţilor
Ja recrutare. Adjudecările de lucrări publice. “Poate acestea
“sunt impuse de lege a se afişa fără insă să se aducă o lămurire ja modul esecutării acestor afișiui.
- Afişe particulare.
Şi particularii pot intocmai ca autorităţile publice să aibă nevoe de afişare, prin urmare și. particularii aă dreptul a'și lipi afişele lor în toate acele . locuri

unde sunt lipite și ale autorităţilor publice.
|
In, alte părţi se face o deosebire intre esecutarea afişelor
“publice și între cele private. La noi nici o deosebire.
In alte părți unde această materie este pusă în ordine ci
nu lăsată la voia și priceperea fiecăruia, găsim următoarele:
afişele publice se fac po hântie albă, și cele private pe hăârtie albastră.
|
Asemeni afişele private nu se pot lipi în același loc cu afişele publice, sunt locuri determinate

pentru

fie-care din ele

unde se pot lipi.
„ Afișele private fiind: făcute pentru un interes cu totul pri-

„vat, cere legea să fi sub-serise de cel: care le face punându'și

-şi domiciliul int'ensele.:

De

Afișer. -- Este acela care are profesiunea lipirii afişelor.
Aceştia nu pot esercita prolesia lor de cât

“prealabilă a șefului poliţici administrative.
„„ Autorisarea

aceasta

se reinoeşte

de

utâtea

cu

autorisarea

:
ori,

de-câte

ori

se schimbă domiciliul. Contrariii "i se revoacă autorizarea, €,
condamnat la amendă, și chiar la inchisoare dacă este recidivist.

—
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Trăsuri publice. — Greutate. — Construcţie. — Declaraţiune. — Vi
„site. —

Modul

d'a conduce.

—

Drepturi.

,

„ Trăsuri publice. — Sunt toate trăsunile destinate a face
un: servicii public, fie a transporta voiajori, marfă, sati veri-

ce alte obiecte. 'Toate aceste trăsuri sunt puse sub autoritatea poliţiei.
Se
.
„_ Modul esecutării acţiunei acestor t ăsuri, este regulat la noi
“Wun regulament comunal, din anul 1870. .
ăi
"Sub

titlu

de trăsuri

publice, intră

și trăsurile

penitenciare-

aceste

urmă

“lor pentru transportarea preveniţilor şi condamnaților la desti- naţia

şi necesităţile

ce sar ivi.

Pe

din

trăsuri

“însă nu le-a avut în vedere regulumentul comunal din 1870,
ele rămâncu totul în regularea lor,de către ministerul de
interne de care ţin toate penitenciarele.
e
Greutate.
— Această greutate se aplică mai cu seamă la
trăsurile destinate la transportarea mesageriilor, obiectelor de

“la un loc l altul.

„Sub

raportul

“amestecul

pue

săi,

'

a

greutăților

ca

să

aplicate

determine

la trăsuri,

greutatea

E

comuna

ce trebue

are
să

se

în trăsură condusă, de doui cai, și câtă intro trăsură cu
i

" patru: cai.

|

|

- = Această greutate, variază asemeni dacă trăsura e cu arcuri
“Sati fără arcuri, căci cea, cu arcuri se poate pune in mișcare

mai uşor de cât cea fără arcuă, depindend aceste facile
“mişcări ale lor, și după felul pavagiului stradelor.
Sa

_
Greutatea asemenea mai dileră şi după sesoane. Pe o
“iarnă aspră, plină de gheţuri și zăpadă, circulaţia pe stradă,

“e' dificilă, și oreutatea în

trăsuri trebue

“ posibilitatea de a putea fi conduse

să fie micșorată la

cu înlesnire.

i

Cestiunea greutăţei cât. trebue să fie întro trăsură după
“sesoane şi felul construcţiilor, depinde de drepturile comunei,
şi paza 'acestor regule: [ixate de primărie incumbă datoril po|
_iţiei administrative, a lucra spre a fi păzite.
“; Construoţiune.—'Prăsurile publice trebuesc să fie construite
satislacerea necesităților

solid, ca să “poată, garanta

Aceasta

tebue

incumbă

asemeni

să. fie construite

primăriei,

și

publice.

ca. să indice anume

din ce anume

material,

cum

spre

a

.
putea resista necesităţilor la care sunt destinate.
Această soliditate a trăsurilor cerută de regulamentele mu" “micipale este pentru toate trăsurile, fie pentru transporturi de
mărfuri, voiagiori şi cele-alte coprinse în regulamentul comunci Bucuresci din 1870.

—- Si —
Acest regulament a lost mult mneliorat in 1888, prin ordonanţu cu No. 38,809, mai cu seamă asupra -trăsurilor de

voiagiori ; insă cuzend a cădut în disuetudine, continuând și
astădi lincezirea sa în

pratul arhivei comunale.

Declaraţiuni. — Prin declaraţiune înţelegem, cererea. ce
trebue să facă o persoană care voește să speculeze întreprin-"
derea. de trăsuri publice de veri-ce fel. Această cerere se adresează, poliției administrative, însoţită de timbrul legal; fără
această autorisare, nimeni în tot coprinsul ţărei, nu poate întreprinde specula,de trăsuri publice.
In urma acestei autorizări, poliţia liberează reclamantelui
un libret coprindend numele, pronumele și domiciliul proprietarului trăsurei, precum

şi lelul trăsurey,

dacă e de voia-

giori ori mesageri etc. ; dând şi o cauţiune pentru ver-ce fel
de prejudiţii ce ar cauza clienţilor st, sait veri-căror alte
porsoane.
Aceste

trăsuri

nu

pot staţiona

Modul

de conducere. —Pentru

de

cât în locuri

anume

rătate de comună în acord cu poliţia administrativă.

a-

fie-care iel de servicii ce-l

dă trăsurile publice, este şi felul conducerilor. Aşa sunt trăsuri cu

doi

cai, cari

să

conduc de conductori după

capra

trăsurii, altele cu patru și chiar cu mai mulţi cai; acestea, în
interesul sigurauţei tutulor, aii alt-lel de conducere.

Dacă, o trăsură trebue să meargă iute, încet ori la pas,
dacă, trebue să străbată încet la trecerea dintro stradă în
alta, etc., sunt atiibute ale poliţiei administrative pe cari trebue să le impue de rigoare conductorilor de trăsuri.

Să aibă cai buni, trăsuri solideşi -curate, să cunoască conductorii bine stradele oraşului în care îşi esercită meseria lor,

sunt condiţii indispensabile în esercitarea acestui comerţ. De.
aci necesitatea ca toate casele oraşului să fie numerotate de
către primărie. 'Tot poliţiei administrative îi incumbă dutoria
a fixa preţurile trăsurilor de voiagiori mai cu seamă.
Drepturi.— Fie-care din cei interesaţi la circulaţia trăsurilor publice, aii drepturi la regulata lor ordine de esecutare.
Cu alte vorbe trebue să csiste o perfectă armonie între seviciul ce sunt datoare să-l dea trăsurilor publice, și publicului
care reclamă serviciul lor.

„Pentru reuşita, esistenţei acestei armonii,

poliţia

comunală

șI cea administrativă sunt datoare să se intereseze de ordinea

ce trebue să domnească în esercitarea acestei
. speculaţiuni.
Aşa aceste poliţil sunt datoare să revizuiască cel puţin
odată pe săptămână, trăsurile publice, dacă ele se giis:sc în
contormitate cu regulamentele lor respective.

—
Asemenea,

pe proprietarii
prejudiţiit

85

purticularii ai

de

—

dreptul să cheme

la răspundere

trăsuri .în caz când Îi sar cauza vre-un!

oare-care

prin

modul

conducerii

conductorilor tră-

surilor. .
__Nu

mai

puţin

şi

proprietarii

aii dreptul să ceară în mod

se relusă.

trăsurilor saii conductorilor

sumar preţul conducerii, cind li

_ Cel Wântâiit sergent de oraș are dreptul să intervie făcând

să fie plătit conductorul.

_

Poliţia, în interesul necesităţilor publice ce ar avea de serviciile acestor trăsuri, le are divisate în trăsuri de di si de
noapte.

Adică sunt trăsuri care staii toată noaptea ca, să satisfacă
serviciul public.
.
:
Noapte.

— Fiind-că

imediat avem

a ne

ocupa

de crime

și

delicte, este indispensabil.a ne da. socoteală de cuvântul «noapte».
Prin noapte în materie criminală, care face parte din poliţia
judiciară şi aceasta. din poliţia generală, alături cu toate celealte poliţii ce am
soarelui.

vădut, este spațiul dintre apusul și răsăritul

|

,

În materie civilă noaptea are altă măsură, determinându-se .
după sezon. Așa avem:
e la ântâiii Octombre până la 31 Martie, noaptea incere
de la 6 ore seara până la 6 ore dimineaţa.
De la ântâiii Aprilie până la 31 Octombrie, noaptea, începe
de la 9 ore seara până la 4 ore dimineaţa.
.
In materie

criminală

este de tot important a se stabili tim-

pul qilei. oră al nopţei, când s'a consumat cutare crimă ori
cutare delict. De la precisarea acestui timp, a cărei ore din
<i ori noapte, depinde adesea descoperirea. adevărului ce urmăreşte justiţia în materie criminală.
Asemeni în materie civilă depinde de la precisarea acestui
timp facerea procedurii sale.
Legea prohibă pe portărei să mai facă vrun act de procedură în sarcina vre-unei persoane mai "nainte

de răsăritul

E
,
soarelui, sai după apusul stă.
Pentru acest slirșit dar este necesar a se şti, care este tim-

pul nopţii când totul intră în repaos, și care este al dilei câud
totul este în activitate, saii când întreaga activitate intră în

esercitarea trebuinţelor sale..
Crime

și delicte. —

rora urmărire

cade

,

Vorbind

în sareina

N

aci de crime și delicte a că

poliţiei,

nu

voim

să facem

un

curs de Dreptul Penal, căci nu este locul aci, dar urmărire:

lor după cum ştim, stingerea lor chiar,

de

la început dacă

.

-
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„se poate, fiind de competinţa

poliţiei, este necesar ca lără să

aprofundăm cestiunea, să dicemîn resumat ceva și asupra
acestei materii de competinţa poliţiei generale.
.
- -_ Penaliștii definesc delictul, că e o intracţiune la - legea penală, pedepsindu-se cu închisoare corecțională şi după cireumstanţe și cu amenda ori interdicţiunea drepturilor civile ori
politice pe timp mărginit saii pe toată viaţa, afară, de alte
pedepse civile: către partea 'vătămată prin consumarea deiictului.

|

îi

"Se face o deosebire între -delicte și crime, numai în ce pri-

veşte pedeapsa, pedepsindu-se

crimele

mult” mai

sever de cât

" deliciele de și ambele nasc din violarea legei penale.
Circomstanţele cari constituese crimele ori delictele—
Atât crimele cât și delictele se constituesc din două elemente,
foarte distincte între ele.
a
__Dintr'un

element material care

al crimei, şi dintr'un

este

corpul:

element moral, care

delictului

este

sait:

intenţia d'a

vătima. - ă
Nu esistă nici crimă nici delict, dacă aceste două elemente
nu se intelnese la un' loc.
_
a

Judecătorii chiemaţi să. judece esistenţa unei crime saii deJict, sunt datori să caute cu multă grije esistenţa, acestor două
elemente.
a
Când însă este

vorba

'd'o

contravenţiune,

este

destul să

esiste faptul material fără a mai căuta intenţia contravenien„tului, ca contravenientul:să fie pedepsit.

Circomstanțele cari” distrug crimele ori delictele. —
Acestea sunt următoarele: 1) Demenţa; 2) Beţia; 3) Forţa
majoră,

.

:

1) Demenţa este nebunia, și nebunia este o boală a minții.
In minte residă puterea; omului d'a şti, când face bine saii

răii. Mintea fiind bolnavă, adică fiind atinsă de demenţă, dânsa

prin urmare nu mai are puterea d'a judeca dacă - face bine
sai răi. O faptă dar comisă sub puterea demenţei, nu se poate
pedepsi.

.

e

E

Fapta omului făcută fără înţelegere nu se socotește nici o
dată ca 'un resultat al voinţei sale, ci ca un eveniment fisic,

care: depărtează

orl-ce responsabilitate a agentului...

Omul în demenţă nu este de cât o mașină.
„Crimele ori delictele săvârşite dun nebun nu

nişte acte materiale

contra

sunt de cât

cărora societatea are dreptul a se

apăra, fării insă să poată a le pedepsi, fiind că sunt despuiate
de veri-ce intenţie și de veri-ce voință d'a, face rii.

—
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2) Leţia, este o stare de complectiă lipsă de judecată| a o
N
a
|
mului.
Crima săvârşită sub puterea, beţiei face pe agent Iisă lucreze
cu totul in nepricepere de ce face.
ca
Cu toate astea, beţia, nu poate stinge crima ori delictul ze
micşore
si
nici
poate
nu
demenţa,şi chiar adesea ori

băutură.
pedeapsa, deși fapta e făcută sub alteraţia mintii prin
fără voia lui,
omului
tă
surveni
boală,
€.0
a
demenț
că
"Fiind
și do-

tă
-pe când beţia e'o stare de boală a minţii provoca
voinţa
prin
deci
Omul
omului.
a
voinţă
a
“bendită prin absolut
erăspund
este
urmare
-lui sa pus în stare de beţie, şi prin
beţiei.
“40 de faptele sale făcute sub puterea
un
este
beat
«Omul
dice:
Eduard Cola.

drac

voluntar,

înfierbințeala,
-care esto responsabil ..de tot răul ce | tace în
|
i
a
„xinului: băut».
nici
e
cunoaşt
nu
el
că
t
adevăra
este
beţie
de
Omul în stare
Mai "nainte insă da
scopul, nici circumstanţele acţiunei sale. și eccesele la cari se
Deţici
efectele
“se înbăta, el cunoştea,
nu poate sta alături
espune înbătându-se. De aceea dar beţia
a
,
a
“cu demenţa
consiasemeni
este
majoră
forță,
3) Forţa mojoră. Această
crimei și delictului.
: derătă ca un element distrugător al

omul
:: Forţa majoră este atunci când
vesista.
„tere, căria n'a putut

Legea nu distinge dacă această

forţă

este constrins

trebue

d'o pu-

|

să fie fisică

alta, este o forță majoră.
“ori morală, ast-fel că, una ori
lor.— Legea le divide în două :delicte
şi
Categoria crimelor
publice, și contra

lucrurilor
-- Crime şi delicte comise contra
,
SE
Sa
* particularilor.
contra, Constitu,
Statului
ţei
siguran
Contra
Primele sunt:
RI
|
Ă
“ țici şi contra ordinei publice.
-

şi contra proprietății.
Secundele sunt: contra persoanei
ce 0 perEste incercarea, sati imboldirea
— ă.
* Tentativ
penală.
legea
la
iune
“soană simte de a comite o :iniracţ te în interiorul omului,
îi. Pe cât timp cugetarea se. odihneş
ască.
":-

să o pedepse
numai Dumnedeii singur are dreptul
estetă. prin acte
manifes
se
ea
“: De indată însă ce cugetar
s0coceară
să
are dreptul
-” xioare şi vătămătoare, societatea
De aci resultă că sociească.
pedepse
să-l
și
teală, individului
fapte consumate, sait
cât
de
tatea nare dreptul a pedepsi
a
“ “"ehiar incepute dară neisprăvite.
.
|
neisprăvită.
“*...

--1

faptă

o
este considerată, ca crimă conPentru erime. însă tentativacând
crima a lost isprăvită. La
e Și
tă, pedepsindu-s-ca

"Pentativa se poate numi,

suma

—
delicte incă e pedepseşte
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tentativa, însă numai

în anume ca-

zuri arătate de lege, ci nu in general ca la crime.
Pedepse. — Pedeapsa, este constringerea, cu forţa publică
a persoanei condamnate
“la, facerea, pedepsei la cure ar fi judecătoreşte definitiv condamnat.
Precum crimele şi delictele se deosibesc intre ele prin gravitatea faptelor, asemeni se deosibese și pedepsele lor.
Crimele

se pedepsesc cu muneu silnică, vecluziune, detenţiune,

degradare civiciă
|
Munca, silnică se dă-pe timp mărginit și pe toată viaţa.
Aceste pedepse se fac, saii în minele Statu ul, șaii
bilimentele penitenciarului. Condamnaţii ln aceste pedepseîn stasupuși unui regim aspru. Regimul femellor ori-care ar sunt
depsele lor, este mai dulce, şi locurile lor sunt separate fi ped'ale

bărbaţilor.
inchisorile pentru minori

cari trebuesc să fie separate,

lasă
mult de tot de dorit: Este mult de dis asupra, acestui
punct
Să sperăm că un apropiat timp va da, dreptate
acestei
cauze.
Aa
Recidivă.— Este atunci când o persoană, certată de
judecată, cade din noii în fapte condamnate de legea
penală.
Recidiva e considerată de lege cu o circomstanţă agrarantă.

Ea arată caracterul perves

al agentului, şi de aceea legea ?]
pedepsește mai sever.
|
Complicitate —Atunci când o persoană ia parte
terea, unci fapte pedepsită de legea penală împreună la comicu autorul principal al faptului, se numește complicitate.
Complicitatea poate fi de mai multe feluri s. e: ajutând
prin
asistență, dând daruri, făcând promisiuni, amenințând,
dând
instrucțiuni
saii

cum

veri-ce

unei,
* Asemenea,

ati să se 'execute

alte instrumente

pentru

tot complici se mai

faptele, procurând
facilitarea

numese

comiterei

arme

ac-

lucrurile furate, cunoscând provenința lor, aceia care ascund
făcătorii de rele, cunoscând calitatea lor. sait ascundend pe
Aceștia în "special,
se mal numesc tăinuitoni.
Scuze.—Mai nainte d'a vorbi de
trebue să facem
o deosebire între un fapt justificat, și scuze,
un fapt scuzabil.
:
Faptul justificat scapă in mod absolut de
veri-ce pedeapsă
s. e: Nebunia și forța majoră.
. Si
Scuzele însă nu scapă pe agent de pedeapsă,
ci numar: %-0
micșorează, Scuzele dar sunt admise
de
lege
și
ele isvorăse
Sail din circomstanţele care procede
faptele, sati din cetatea
inculpatului,
-

—
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| Micșorarea pedepsei este atunci, când circomstanţele în care
Saii petrecut, laptele criminale ori corecţionale, scuză până la
un punct oare-care culpabilitatea agentului. Această, scuză face
pe ugent demn inaintea justiţici, a obţine o pedeapsă mai
mică de cât ar fi meritat.
Preseripţie.—Pentru
crime, prescripţia este de dece ani
impliniţi, începend din diua comiterei crimei, dacă în acest initerval nu sa făcut nici un act de urmărire, sati instrucţie.
Când sar fi făcut vrun atare act, atunci preseripţia curge

de la cel din urmă act, chiar in privinţa persoanelor pe cari
nu-i priveaii aceste acte. Delictele se prescriă cu cinci ani
după aceleași reguli ca şi crimele.
Agenţii de esecuţiune sau armata
Ce

este armatu

și care

este

scopul

am vorbit de dreptul constituţional.

ei, l-am

vădut

când

Partea ce armata ia în dreptul administrativ este eminentul ajutor ce ea dă forţei publice spre a 'și produce bunele

sale efecte, este, cu alte vorbe, coneretisarea forței publice.
Ea ajută pe toţi agenţii administrativi care compun forța
publică, la, esecutarea, legilor, la stabilirea, ordinei când autoritatea 'acestor agenți n'ar fi suficientă a *și indeplini datoriile lor legale.
Sa
Armata, de la înfiinţarea ei până adi, necontenit prin toate

fasele prin câte a trecut ea, Ţara “și-a pus toată solicitudinea
sa spre a face a prospera, și înilorii această instituţie protectoare a teritoriului Român, protectoare a dreptăţei și a prosevităței ţărei, protectoarea

mândriei naţionale Române. 'loate

egile militare, mai cu seamă de la 1864 până adi, 'și-aii dat
mâna a -adăoea câte-ceva noii, făcând'o ca să ajungă a, ne da
independinţa de adi, cimentată, cu sângele atâtor eroi, care ne .
reamintește de vitejiile lui Ştefan cel Mare și Mihai, Viteazul.
„Anmata se compune din toţi tinerii Români, și din cei. de-

veniţi Români, fiind validi a purta arma, și avend cetatea de
21 ani, luaţi în armată prin concursul tragerii la, sorţi, după

nişte tabele de recensământ

în cari sunt inscriși toţi

viitorii

|
militană, și făcute prin concursul Primarilor.
Termenii d'a sta, in 'armată, sunt de trei ani pentru unii,

de

cinci pentru

alţii, și dWun

an pentru

tinerii studioşi.

- Gradul cu care începe fie-care tinăr armata, este de soldat; și fie-care soldat are în sacul săi, pomponul de generul,—

căci fie-care are dreptul după meritele sale, să atingă gradele erarhiei militare, conform. legilor în ființă.

—
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Două măsuui se observă la inaintarea militarilor: .
Este o inaintare după merit, şi alta după alegere.

Această din urmă
lucru

ce

vex6ză

măsură, miroase de departe u favoritism,
şi ar “putea

dreptatea;

lătura această nedreaptă

prin urmare

a se în-

şi prea, Dătrină măsură.

Meritele militarilor pe lângă inaintarea în grad, mai sunt
i.
încă, recompensate cu decoraţiuni, dilerite medalii și pensiun
dă
se
cari
aur,
şi
argint
de
feluri:
Medaliile sunt de două.
Meţi.
împlini
ani
de
număr
d'un
t
regula
i
servici
pentruun
aur.
“alia se dă mai ântâiti cea de argint şi apoi cea de insă
are
oare
inieri
r.
gradelo
dată
i
servici
Medalia aceasta de
şi drept la, o pensie anuală ce o percepe persoana ce o poartă.se
cari
Mai e şi medalia, virtutea militară, ce se dă celor
decret
cu
daii
se
i
medali
Aceste
e.
militar
disting în virtuţi
nu se
și
,
Resbel
de
rului
Minist
ndaţia
recoma
după
Regal,
ar
care
ci,
ătores
judeci
i
hotărir
perd, de . cât în virtutea unei
.
militar
ui
gradul
ea
perder
la
lor,
orul
purtăt
condamna pe
Toată, armata, primeşte din 'Lesaurul public, leafă pentru sera
viciile ei și după gradele ce fie-care are.
pensie,
la
l
dreptu
at
,
armată
e
din
endu-s
retrăg
ii
Militar
după numărul anilor ce vor fi făcut în armată, şi care pensie
nu este alt-ceva, de cât restituirea, reţinerilor ce se' rețin de
la toți funcţionarii Statului, fie civili, militari, celestiatici, ete.

Pensiunea este de două feluri:
Ordinară și escepţională.
Ordinară este atunci, când stabilirea ci nu e provocată de
nici un incident estra-ordinar acordându-se după legea comună
|

tutulor.

Escepţională, este atunci când ea se acordă acelor militari,
cari fie în timp de resbel sati pace, ei aii devenit neapţi a

mai luncţiona în armată.

Pentru

cei cari ar fi murit, pensia

trecela părinţii lor, la femeia sa care o împarte cu copil.
Armata, de și se compune tot dintre . cetiițeni români, cu

toate acestea, pe cât timp acești cetăţeni sunt în armată, ci
formează o societate cu totul separată. Ei duc o viaţă cu to-

obiceiurile ei proprii, militarii
o existenţă distinctă “da ci:
|
vililor.
spile
lor,
şcoale
ăţile
lor,
Militarii dar ati legile lor, autorit
talele lor separate şi fără nici un amestec cu civilii.

tul aparte Ma

civililor, având

sunt o familie separată,

In viaţa practică,

tuată, s.e.:

Un

ducând

această. separaţiune

conilict

mare

sait mic

este

între

de

tot accen-

militană

și

civili

este anchetat, descoperit şi instruit d'o autoritate mixtă, com3

pusă adică de militari și civili.

.

—
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De aci s'ait creat o sumă de servituţi prin diferite legi-pentru
prosperitatea și desvoltarea acestei instituţiuni militare. atât
de utilă sub toate raporturile.
|
Aceste servituți militare sunt de deosebite feluri, luându-și
numirea lor după scopul ce-și propun a îndeplini.
:
„Servituţile militare sunt create prin legea: din 1873, Marlie 4,— și avem:
o
|. Serzituţi relative la locuința trupelor. *
ÎL. Serzituţi relative la sistemul de upărarea
res.
Ei

e
locurilor de

III. Serzituţi relative la locurile de ierbărie.
IV. Servituţi rechisiţionale.
Servituţi militare. — Servitutea, este un drept a
o proprietate fără a se mai putea întoarce vro dată
care a pierduto, prin trecerea unui spaţiii de timp
de lege. Cu alte vorbe servitutea, este un mijloc de
[. Servituţi

la

relative

locuinţa

trupelor. —

servitute la rindul ei, să divide în două:
1) Locuinţă ia locuiiori ;
__9) Locuinţă în comună.
„+ Locuinţa la locuitori, este şi -ea de două
|

și cu plată,

|

a

dobendi
la, acel
hotărât
achisiţie.
Această

.
feluri, gratuită

|

,

_

Această locuinţă este pentru militarii trecători, ori staționani pentru un scurt timp printro localitate oare-care.
Locuinţa pe la, locuitori se face atunci, când trupele nu pot
,
„fi primite in casărmi.
ospitalitrupelor
dea
să
datori
sunt
locuitorii
cas
În acest
„tate trei nopți, şi a treia noapte să se angajeze cu oaspeţii
cât vor mai sta.
„lor ca să le plătească.. pe timpul
n

-

.

- Modul indemnisării este fixatde regulamentele. militare.
„Aceste regulamente ficsează cât, trebue să plătească un
soldat, un sub-oficier, un oficier, și așa mai în colo până la
cel mai mare

LL

grad.

„Mat fiezează asemeni și lucrurile ce anume
;, dea fie-cărui grad, pentru. banii ce primește.
Asemenea,

când sosesc trupe

în oraşe

urmează să se
,

cu garnisoaneȘI nece-

'Sitează, închiriere de casă privată pentru trupe, cari n ar ateu,
-s. e. patură suficiente, locuitorii sunt obligaţi a le procura pentru
|
o plată, regulată de aceste regulamente.
grajduri,
trupelor
da.
a
incă
Locuitoră mai sunt datori
_
după
tot
și
,
trupelor
e
animalel
pentru
- şioproane, luragiăi
„tanitul militar.
i
Sunt escluși de aceste servituți:
Femeile văduve și fetele 'a nu primi in locuința lor, dar

—
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sunt datoare să plătească altora ca să primească pe militari
cari ar fi trebuit să șeadă la ele.
Primarii sunt datori să vegheze la paza esactă a tuto: a-i
cestoru, 'a deslega. contestaţiile dintre locuitori şi militari
precum şi la repararea deteriorărilor făcute de militari.
- Aceste servituţi se pot numi și provisorii, căci ele nu ţin
de cât timpul cât trupele ocupă o localitate.
,
Locuinţa în comună este încasarmareu, adică casarmele ce
comunele sunt datoare a pune la disposiţia trupelor și numai
când comunele n'aii casărmi ori nu sunt snficiente, atunci

să dă, locuinţă la locuitori.
Servituţii relative

la

sistemul

apărării

locurilor

|

de.

vesbel. — Resbelul are necesitate de tortificaţii și de apărarea
lor, și pentru ucest slirșit. se

cere ca nu numai

solul

fortifi-

caţiilor să fie esclusiv reservat a părăsi, dară se mai cere
încă ca o întindere de teren să :rămâie liber imprejurul fortifiicaţiilor, pentru manevrele trupelor.
,
Aşa dar, teritoriul împrejurul fortificațiilor nu poate nick
o-dată să fie proprietate privată, el face pute “din domenul
Statului şi devine esclusiv teren militar.
Acest teren trebuie să fie separat de terenul privat, prin
semne bine distincte.
Sunt asemeni servituți impuse proprietăţilor înfaadate, saii
limitrofe, şi cari să regulează în două moduri.
La unele se aplică legea, de espropiere pentru cauză de utilitate publică, la altele să interdice a construi, sait se impune
a dărima.
|
Calea publică care traverseasă fortificațiile saă fruntariile,
lucrările drumurilor, canalele de navigaţiune, ape curgătoare
și riuri navigabile care trec prin locuri de resbel sai posiţiuni de fortificaţii, aparţin ministerului de resbel în .ințele-.
gere cu ministerul de interne și de lucrări publice.
Lucrările de rază 1) sporturi militare și lucrări de întreţinere și reparaţiuni de drumuri care traverseasă fortificațiile,
sunt esecutate sai de ingineri de poduriși șosele în inţelegere cu comandanții de geniii, sai numai de ofițerii de geniă militari.
„Zona frontierelor, adică porţiunea de teritorii care atinge
imediat frontiera, este și ca supusă unei servituți speciale,
sati în tot cazul unor restricțiuni precise cari privesc esențialmente lucrările publice, și cari sunt cerute de interesul apărării
1) O întindere de mare, aproape de locul unde ancorează corăbiile.

.—
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Statului. Așa d. e.: nici o construcţie de artă nu se poate face in: judeţ de frontieră, fără ca planul şi. proiectele să nu fie comunicate ministerului de resbel.
:
„Servituţi la, locuri de ierbărie.—Aceste servituți se mai
numesc şi relative la stabilimente de artilerie.
Principalele stabilimente pentru artilerie sunt magasiile în
cari se păstreasă ierbăria şi alte materii combustibile şi necesarii artileriei.
- Mal sunt asemeni fabricile in cari se lucrează aceste materiale.
Așa, opreşte legea a se instala în jurul acestor deposite
vre-un fel de construcţiuni, de nu vor fi depărtate de 100
|
metri de zidurile ierbăriei.
împrejmuire
Asemenea la 100 metri departe de aceeaşi
sunt oprite stabilirea, conductelor de gaz, împrejmuiri de lemne,

garduri uscate, deposite de lemne, pluntaţie de arbori, etc.
Sunt încă oprite tot la 100 metri de aceeaşi imprejmuire
uzinele saii veri-ce alte stabilimente cari ar avea focare saii
,
,
căminuri cu saii fără, coșuri.
din
vre-una
imprejmurini
La caz că star afla lângă aceste
acestea, Statul,

după

intervenirea

ministerului de

resbel,

le

poate expropria pentru cauză de utilitate publică.
- Când Statul chiar ar avea nevoe să facă, construcțiuni de
ierbărie, este dator să se depărteze de proprietatea, privată.
cu distanţele arătate mai sus de 100—150 metri.
“Statul

nu poate

încă

construi.

atuul.

magazii

aproape, de

roprietate privată, a cărei natură ar oferi _loloase esclusive,
| construire de mori, usine, saii alte stabilimente productive

sati menite a ridica valoarea, pământului.
Servituţi requisiționale. — In cazuri

a

urgente

și

în cir-

în lipsa unui servicili regulat, e staconstanţe estra-ordinare

bilit pentru a procura obiectele in natură, necesarii trupelor și
reguapărării Statului, se întrebuinţează mijlocul rechisiţiilor
„
late de această lege..

Fie-care rechisiţie trebue să arate locul unde ea se esercită,
care

specia, cantitatea

obiectelor

rechisiţionate,

termenul

trebuesc. să fie predate și epoca când ati să fie plătite.
A

——

în

—

|
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TITLUL

II

a

administrativ sai materie

„.

administrativă.

OAPITOLUL IL,
| Persoană

|

morală.

_

Ce numim drepturi civile. — In ce constaii drepturile civile. — Cum
se esercitează drepturile civile. — Cum se pierd drepturile civile. -- Cum se acoperă drepturile civile. — Ce sunt drepturile

politice. — Cum

să

dobândesc

drepturile - politice. — Cum se

esercită drepturila politice.—Cum se pierd drepturile politice.—
Cum se acoperă drepturile politice, dreptul d'a pleda. — Ad-

- mânistraţia domeniilor

statului. — Advocaţi.

Persoană morală. — Mai ântâiii prin persoană înţelegem
individualitatea omului de sine stătător și concret, precum şi
pe acelea pe cari voim a, le concretisa.
“In

cursul

acestui

studiii

avem

două

ieluri

de

persoane.

Așa avem pe oameni de ambe sexe, cari să bucură de
esercitarea tnturor drepturilor coprinse în legea civilă, şi persoanele morale cu aceleași drepturi ca şi cele dVântâiii, adică
bucurându-se și ele de esercitarea drepturilor civile. — Deosebirea în juisența acestor drepturi de aceste două leluri de
persoane este că, cele d'ânttiă se nasc cu aceste drepturi, pe
când cele de al douilea le dobendese prin îndeplinirea unor
formalităţi cerate de. lege. .

|

|

De această din urmă ne vom ocupa ati.

Persoana

morală

este o colectivitate de interese unite între -

„ele prin puterea sentimentului moral
xora legea .le acoardă

esercitarea,

de ajutor reciproc, că-

unora

din drepturile civile,

“spre a se putea -bucura de foloasele lor intocmai ca și un
individ.
|
a
„Această persoană se mai numeşte şi persoană, juridică, calitatea. resultând din esercitarea. drepturilor civile.
Investită

cu aceste

drepturi,

colectivitatea

numită «persoană

„morală»,.ca poate face toate acele acte cari necesitează inter-

venirea. justiţiei cu aceeași inlesnire ca și un individ.
Așa 0 persoană morală poate primi o succesiune, donaţie,
poate cumpăra şi vinde, poate face schimb, poate să stea în
judecată şi să pledeze saii si dea procură altei persoane a
pleda pentru ca.

Scopul recunoaşterei unei colectivități, calitatea de persoană
morală, este ca densa să se bucure de foloasele dreptului civil

cum se poate bucura şi un individ, putend administra averea
și interesele sale cu aceeași facilitate ca şi o;ă-ce individualitate.

Statul, judeţul şi comuna, care Ja rindul lor nu sunt de
cât niște colectivităţi de interese strinse la -un loc, sunt singurile considerate de drept ca persoane morale lucrând in
numele şi pentru colectivitatea ce represintă.
Veri-ce altă unire 'de interese la un loc şi veri-căt de nobilă
fie uirea lor, nu pot avea nică un fel de esistenţă, legală în
“societatea în care ar voi să-și desvolte activitatea sa, nu sar

putea bucura de folosinţa codului civil, n'ar putea,
mea, reală plină de atâtea varii și multiple interese
i Sar recunoaşte calitatea, de persoană morală.
O decidiune a consiliului de miniștrii, urmată d'o
Regală, e toată formalitatea acordării a. calităţii de
ă
morală.
Intre persoana morală

aci, pare a fi o
clară; aşa:

Iudividualitatea.

trăi în ludacă nu
orlonanţă
persoană

și individ în urma celor vădute până

și cu toate astea e o deosebire
E

identitate,
pc

se naşte

cu

drepturilor civile, şi

escreitarea

ersoana morală trebue să le ceară, le dobendește. Asemenea
individualitate

pe lângă esercitarea drepturilor civile, se mai

bucură şi de drepturile

politica,

ceea-ce

persoanele

nu

morale

ai; fiind-că nică nu ati trebuință de “ele pentru esistența lor
în societate...
|
EEE

De aci avem două feluri de drepturi,
“litice, şi esercitarea împreună a acestor
turi de un individ—constituc aceea-ce se
civică, >
|
"Lipsa esereitării acestor două feluri
an individ, este - aceea ce se numește

drepturi civile și podouă feluri de drepnumeşte « Capacitul.a
a]
de către
de drepturi
« Aloarte civilă», iară

esercitarea lor este viața fiind-că numai prin esercitarea aces"tor drepturi leagă pe om de om prin interesele lor cotidiane.
Drepturile civile.— Se numesc drepturi civile fiind-că sunt

copiinse în codul civil și fiind-că regulcază raporturile private
ca persoane
sai raporturile cetăţenilor între ei, consideraţi
Aceste drepturi sunt foarte multiple și ur îi toarte
“private

dificil a face uci o numărare a tutulora toate aceste multiple
padrepturi sunt arătate de legea civilă aşa: s. €. puterea
-ternă, . puterea, 'maritulă, dreptul da fi tutore, curatore, mem:
a fi
bru în consiliul de familie, dreptul da adopta sai
judecată
în
sta
a
de
sale,
bunurile
de
dispune
a
de
adoptat,
fie ca reclamante

fie ca

defendore,

Cum se dobândesc. drepturile

- prin naştere,

E

E

etc.

.

civile.— Ile se dobindese

|

—

90—

“ Cum se esercită drepturile civile. -- Diferite reguli stabilite de lege, intervin la esercitarea acestor drepturi. . "În regulă generală numai bărbaţii se bucură. în mod absolut de esercitarea acestor drepturi, căci lemeile de și sunt
considerate ca cetăţene Române, totuși sunt supuse la diferite
condițiuni spre a se putea bucura de folosinţa acestor drepturi.
Femeia măritată nu se poate bucura de esercitarea, acestor
drepturi de nu va avea consimţământul soţului ci, care trebue să-i complecteze capacitatea ei inaintea, legii, şi în caz.
când soţul il va refusa complectarea capacitățel sale, atunci
“i-o poate complecta justiţia din oficiii, dovedind mai ânteiii re
fusul din partea. soţului.
Minorii, fie sex masculin ori femenin, nu se pot încă folosi de

aceste drepturi de nu vor fi asistați de tutorii lor, ori representanţii lor legali.

Copilul conceput in vedere că are să aibă viaţă, arc şi el
de la lege oare care capacitate civilă, s. e. el poate primi o
succesiune, donaţie, legat ete.; în acest caz conceputul este representat de tatăl săi.
Minorul emancipat .se poate insă bucura de esercitarea,
oare-căror drepturi civile s. e: să-și administreze bunurile sale,
fără însă să le poată instriina; aceasta în mod absolut.
Interdișii, sunt persoane cari,de și majori și prinurmare în

drept a usa direct de folosinţa drepturilor civile, cu toate
acestea ei sunt considerați saii mai bine asimilați minorilor
şi puşi -sub'o curatelă saii sub un consilii judiciar.

Aşa sunt s. e. risipitorii, cei bolnavi de minte ete. Acestora
tribunalul le numește un consilii judiciar, fără de care nu

poate face nimica.
Aceşti interdiși nu se pot
acte

de descăreare,

nu

pot

Di
imprumuta cu bani,

hipoteca,

instrăina

etc.

nu pot da
lără

asis-

tența consiliului de familie și a curatorului stii. Persoanele
acestea se pun sub curatelă atât după stăruința părţei intexesate cât şi din oficii; adică de tribunal.

Curatorele este dator a inoriji și a representa pe cel pus
sub curatelasa în toate actele vieţei sale civile, îngrijind asemeni și de persoana interdisă, întocmai ca şi un tutore de epi- tropistul stii.
Veri-ce acte făcute de ' interdis sait de risipitor, fără consimțimentul curatorelui, sunt nule și nu aii nici un efect obligatoriă.
Surdo-muţi.—Dacă

mintea,

inteligenţa surdo-mutului

ni

este atinsă de imbecilitate şi avend numa! lipsa audului și a

—
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vorbirii, acest defect, nu-l face improprii: după lege, a-și esercita drepturile sale.

-

O singură escepţie insă face pe surdo-mut incapabil înaintea legii civile, s.e: când i s'ar face o donaţiune.
In acest caz surdo-mutul trebue să-și dea consimţimentul să,
să, accepte donaţiunea verbalminte. Acceptare ce n'o poate face

din causa imposibilităţi a vorbi. Tribunalul în acest caz numește surdo-mutului un tutore. adhoc, care “să: îndeplinească

fommalităţilede acceptare in numele și pentru. surdo-mut. : ,
Falitul.— Starea de faliment a unei persoane comerciante,

o declară incapabilă nu numai „cu legea comercială dar şi cu legea civilă, şi capacitatea sa juridică este complectată de sindic.
sa ordinară

de .la,

de mai mult timp

Absenţi.—O persoană dispărută

„reşedinţa

și a cărei

esistenţă,

este

incertă,

se

a
„
|
numeşte absentă.
„1 Prin absenţă, o persoanăse găseşte în. imposibilitate a-și

- administra bunurile și a-și esercita drepturile sale civile. Unei
ceratore, prin mijlo.
asemenea persoane legea numeşte un

cirea căruia cel absinte "şi esercitează drepturile sale civile
Tutor condamnaților. cărora justiţia le-a
_ Condamnatul.—
luut în parte or in total, esercitarea „drepturilor. civile, li se
numește asemenea; de tribunal. un curatore care să „le : ad-

ministreze bunurile. Acest curatore mai esercitează în numele
condamnaților toate acele drepturi relative la conservarea,a

N
a
verii condamnaților. .
perd
se
drepturi
civile.—Aceste
drepturile
perd
se
Cum
în mod general prin însăși perderea calităţii de cetățean
a
|
Român.
Drepturile ucestea se mai perd şi prin următoarele circomstanţe

:

|

1) Primind naturalişarea la străini;
2) Primind o funcţie la străini, fără
vernului săi respeetiv;
a
3) Prin

supunerea

la o protecţie

4) Prin condamnarea
drepturi.

Străinii pierd

a
consimţimântul

gu.

+

-

|

străină;

privaţiunea. acestor

unei persoane la

și ei esereitarea, acestor drepturi, prin

la,

pierderea domiciliului şi prin condamnarea

pierderea. folo-

sinţei acestor drepturi.
A
Cum se acoperă drepturile civile. — Dacă, aceste drepturi sunt luate unei. persoane judecătoreşte pentru un timp

determinat, ele se acoperă prin trecerea dreptului de suspenat
RI
siune a acestor drepturi.
Dacă sunt pierdute prin pierderea calităţii de Român, se

acoperă prin recâştigarea calităţii pierdute.

II

.

7
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dacă

sunt pierdute prin o condamnare judecătorească,

pentru. tot-Va-una, se acoperă
tarea ar esista,

prin

reabilitare,

dacă reabilio

Drepturile politice.— Acestea sunt niște privilegiuri ală-

“urate

unei persoane

pe

și cari ambele împreună

lângă

esercitarea, drepturilor civile,

complectează

“române.

:

vomâne

lără de fapt să esercite

capacitatea

cetățeniei
-

Numai bărbaţii sunt admiși la folosința drepturilor politice,
escludându-se de rigoare sexul femenin, cu mici escepțiuni
admițindu-se secsul femenin la mici luncţiuni publice s. e.
prolesoare, telegrafo-postal ete.
- Cu toate acestea, sub vechia legislaţiune Caragea, femeile
drepturile politice,

ele aveaii

însă de drept aceste privilegiuri in atâta mare dosă, că o femee

română măritată

după

un

străin,

du străinului, soțul săi,

calitatea de român ; fără însă să-i dea dreptula cumpăra imo-

bile pe numele săii
o
In ce constaii drepturile politice. — Aceste
resumă, în folosinţa, de funcţiile publice.
Unele

din -aceste funcțiuni

altele numai unora din ei.

sunt

comune

drepturi se

tutulor cetăţenilor,

Ia

Primele sunt toate acelea cari concură la apărarea Statului

şi la menţinerea ordinei

interne

şi esterne'a

Statului. Se-

cundele sunt acelea conferite alegătorilor şi. eligibililor. .
_ Cum se dobândesc drepturile politice. — Prin nascere

și naturalisare,

și

cu

toate

că aparţin nașteri

și naturali-

sări, aceste drepturi dar, esercitarea lor este supusă oare-căror condițiuni. Aşa, persoana care voeşte a se folosi de aceste
drepturi, să fie majoare, să aibă un cens prevădut de legea
electorală, să nu fie femee.
|
Cum se pierd drepturile politice. — Ele să pierd prin

aceleași

cause

ca

şi drepturile

civile, precum și prin alte

circumstanţe survenite în viaţa privată a unel persoane s. e.

pierderea censului.

Cum se acopere drepturile politice. — Şi'n această privinţă ne raportăm la acoperirea drepturilor, civile, spre a de- -

cide modul acoperirii acestor drepturi numite politice.

Dreptul de a pleda. — Generalmente dreptul de a pleda
însemnează prerogativa acordată de natură unei persoane, ași

apăra. drepturile sale contra agresorilor. :
„Adesea acest drept se contundă cu dreptul d'a face o acțiune
; ast-fel când dicem că o persoană are dreptul a, chema

pe cine-va în judecată, înțelegem în uceeași vreme dreptul d'a

pleda pentru a'și susţine acţiunea, inteutată.

—
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Din aceste espuse, a pleda însemnează a ?şi esprima cugetarea pentru apărarea dreptăţii, prin puterea cuvântului
saă a
scrisului.
Sunt persoane cari se pot apăra direct, şi altele indirect,
Minorii, interdișii, absenţii, faliţii, condamnaţi etc., aceştia nu
pot pleda de cât indirect,
adică prin mandatarii lor legali

cari complectează capacitatea celor puşi sub ingrijirea lor spre
2 putea usa de foloasele dreptului civil.
Toate aceste persoane nu pot usa de cât de drepturile cvile, nici o dată insă de cele politice, cari nu se pot esercita

de cât direct

de persoana

căreia

îi sunt alipite

aceste

drep-

turi şi nici odată prin procuratori.
Feme'a măritată pledează asemenea prin soţul săii, saii cu
autorisarea, lui.
Legea civilă a acordat soţului această prerogativă atât pentru
respectul ce se datorește puterii maritele cât și pentru experienţa, și cunoștințele diverse ce este presupus că are mai
|
mult soțul de cât femeia sa.
Soţul esercitează acest drept, in puterea art. 197 p. c. civ.
Cu toate astea soţia nu este lăsată la discrețiu bărbatului
săil. Soţul relusându-i cererea soţiei da, pleda, ea are dreptul
a se adresa

președintelui Tribunalului,

domiciliului lor, cerând

să fie autorisată de oficiii; dovedind însă Tribunalului relusul
soţului.

(Art

N

624, pr. e. civ.)

Comunele încă la rindul lor, din causa colectivităţii de
terese ce coprind în ele, sunt egalate minorilor, nepledând
cât indirect. prin tutorii lor, și comunele prin primarii
vepuesentanţi direcţi și legali ai comunelor. [i singur
dreptul a representu

comuna

în toate

inde
lor
are

afacerile sale, și prin

urmare şi înaintea justiţiei, fie ca, reclamantă saii defendoare.—
Cu toate astea, totuși, acest
este supus unor condițiuni

representante legal al comunei
spre a putea legalmente repre-

|
sent în justiţie interesele comunei.
Primarii deci ca să fie nişte procuratori regulaţi ai comu-

mei lor, trebuesc să fie autorisaţi de autoritatea superioară lor,

care pentru comunele rurale și urbane de clasa a doua este
comitrtul permanent, și pentru cele de clasa ânicia, este mi-

nisterul de interne; această autorisare trebue să fie scrisă cr
unu verbal, întocmai ca şi autorisarea dată unui tutore de con-

siliul de familie.

,

„Quid dacă autoritatea administrativă superioară, ar refusa
autorisarea d'a pleda?
,
,
„În acest cas drepturile comunei, sait al particularilor con-

tra comunei se pierd din causa acestui refus ? Evident că nu.

.

—
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“In atari casuri tribunalul are putârea a da autorisarea din oficii.
” Acţiunile comunelor dar sunt tot-d'a-una, supuse privigherii
administraţiei superioare.

Omisiunea autorisării administraţiei,

trage după sine' nulitatea, judecăţei câștigată fără această
autoiisare.
De aci urmează că, tribunalele mai "nainte d'a incepe cercetarea, unui proces în: care ar figura o comună, să se ocupe
mai ântâiii a vedea, dacă “acea comună este autorisată a sta

în judecată ; contrariul procesul se amână pentru a se aduce
autorisarea.
Sunt cu toate astea acţiuni în cari comuna nare nevoe de
autorisare, fie că ar fi reclamantă saii delendoare, acestea sunt.

acţiunile posesorii. Această autorisare trebue să fie simplă ci
nu motivată, fiind-că a. o motiva ar fi a atinge judecata procesului, ar fi a prejudeca, afucerea, ceea ce nu e treaba administraţiei,ci a justiţiei. Autoritatea administrativă poate reveni asupra refusului:
d'a, acorda autorisarea, dacă în urmă
va judeca cu mai multă maturitate şi va găsi că e utilă comunei această. judecată. Odată acordată autorisarea, ea nu se
mai poate revoca, fiind-că comuna este angajată în luptă înaintea justiţiei și trebuie prin urmare să i se lase toată libertatea de acţiune în aşi apăra interesele sale.
Dă
Autoisarea d'a pleda mai nainte d'a se acorda de autoritatea, administrativă superioară, ea trebuie să fie discutată și
primită
'de 'consiliul comunal. .
De se va întâmpla ca consiliul comunal să refuze, atunci
autoritatea administrativă superioară în virtutea puterei sale
tutelare, poate de la sine să acorde uutorisarea contra voinţei

consiliului comunal. Aceasta se numeşte «autorisare de oficii».
Toate acțiunile contra comunei
.se esercită contra Prima
rului, representant legal al comunei.
Acţiunile judeţului se pornesc contra președintelui com:
tetului permanent.
Acţiunile

contra

Statului,

se pornesc

contra

guvernului.

De aci toate actele administrative și judiciare contra cărora
ar curge vro preseripţiune, trebuesc notificate personal primarului, care singur trebue să puie viza pe atare acte; căci

de la datarea lor de primar începe prescriptibilitatea.
Pentru județ.

Toţi aceștia primarul, președintele comitetului permanent,
guvernul pentru Stat etc.,: deleagă pe unul din iuncţionarii

lor, cu indeplinirea formalităţilor vizării actelor ce star comunica și lor ca și celor-P'alți particulari.
Pe acești delegaţi ai lor trebuese să-i publice, ca să fie bine

—
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cunoscuţi publicului cine sunt. cei în drept a primi acele acte,
şi de la data pusă de acești funcţionari pe acte începe a
|
curge. prescripţia.
- Cu ocazia organisării ministerului domeniilor, comerţ, industrie și agricultură, s'a reservat în acest minister '0 direcţiune anume pentru administrarea, domeniilor Statului.
In această

direcţiune

sunt

anume

tuncţionani,

cărora li s'a-

fiind necesitate a se

adresa fie-că-

dat atribuţiuni da primi verl-ce acte relative la veri-ce procese ale Statului,

ne mai

ui minister in parte.
„Scopul creărei apanagelor Române, create la, 1884, este același ca la toate popoarele unde ele esistă,; adică înlesnirea
mijloacelor de vieţuire a Şetului Statului, conform înaltei sale
posiţiuni de“ representant al Suveranităţei naţionale.
„ Aceste apanagil la noi constă dintr'un număr determinat de
imobile din averea, naţională, al cărora, venit numai

este ali-

pit veniturilor Coroanei, .a”l întrebuința aşa cum Şelul Staiului va găsi de, cuviinţă. Destinația, acestor venituri nu se
poate schimba.
„Veniturile cară produc alte venituri nu se pot schimba,
ele rămân tot inalienabile şi imprescriptibile, şi prin urmare
tot averea naţională, după cum eraii și mai inainte dali
se fi dat această destinațiune de însăşi națiunea.
- Națiunea,

prin urmare, nu a încetat a continua a fi. proprie-

tară acestor bunuri, fiind-că, le-a, păstrat încă caracterul lor
de impreseriptibil, ne, punându-le prin urmareîn comerciii.
Cu .acest caracter -apanagele devin un .usuiruci și națiunea o nudă proprietară. Când usufructul va înceta, nuda,
proprietate se intoarce inapoi. și fructele le va percepe na-

ţiunea.

.

ae

„Administraţia, Domeniilor

Statului —Istoricul. — Direcţia generală a,

„Domeniilor, — Secţiunea administrativă.— Secţiunea, proprietăţii
ionciare.—Secţiunea Dobrogei, a Ordornanţărilor.— Secţiunea, Silvică.— Serviciul inginerilor topografici.— Consiliul Superior.

. Administraţia, domeniilor. Statului.
— Această aministraţie coprinde în .sine adunarea la un loc a tutor bunurilor cal
compun
imobile.

patrimoniul Statului, fie aceste bunuri mobile
Administraţia aceasta se ocupă cu luarea tutor

saii
m&-

surilor de conservare, de înbunătiiţire și: prosperare a acestei

averi publice, cu nouile achisiţiuni, cu succesiunile și donațiile ce
primi

Statul,

cu. un

singur

cuvânt cu

inflorirea și producti-

vitatea acestei averi, ce dilnic trebueștesă
„acesta este scopul unei. bune administrații.

primească,

căci.

—
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Istoricul.— Ne lipsesc cu deosebire documente doveditoare
de felul administrării bunurilor Statului, din vechime.

Abia pe la 1832, cu ocazia înființărei Regulamentului Organic, începem a avea, oare-cari reguli in administrareu averei publice.
Averea publică sub. Regulamentul Organic, era împărțită
între ministere,

administrând fie

care minister bunurile

proprii ce-i aparţinea.

Această administraţie

ţinu până la 1872, Martie

28,

sale
când

pentru prima oară se pune ordine prin stringerea la un. loc
a unei părți numai din bunurile Statului, și cu o administraţie proprie lor atașată pe lângă ministerul de Finan:e.
La, 1881, creându-se

ministerul Domeniilor,

Comerţ,

Indus-

tie și Agricultură, s'a luat de la ministerul d Finanţe, administraţia Domeniilor, s'a. încorporat în ucest minister și s'a
format o direcţie separată cu totul de toate cele-Palte lucrări,
însărcinată anume numai cu bunurile Statului. Direcţia generală. — Această administraţie, de şi are pe
șeful săă propriii numit «Director General» totuși lucrările
sale trebuesc contra-semnate de ministerul săi respectiv, alt-fel
lucrările sale nu sunt valabile.
Sunt însă lucrări pe care acest Directore general le expediază numai cu semnătura sa proprie şi a şefului de servicii
respectiv, lucrările acestea insă sunt.de minimă importanță.
Direcţiunea aceasta, este împărţită în mai multe servicii,
care 'și-aii fie-care din ele pe șeful lor și cu cari Directorul
general al acestei administrații, se servă pentru administrarea
averei publice. Secţia administrativă —kEste special însărcinată, această
secţie cu administrarea bunurilor publice s. e: cu asigurările
contra incendiului şi a grindinei. Cu obsevarea termenilor şi
lormelor prescrise de Jegi şi regulamente, cu publicarea, şi ţinerea licitaţilor, cu pregătirea lucrărilor pentru supunerea, resultatelor la aprobarea ministrului, cu ţinerea, registrelor proceselor-verbale ale licitaţiilor, urendărilor și închirierilor, cu
paza

şi esecutarea

incasarea,

contractelor,

garanţiilor depuse

cu urmărirea

pentru

arendare saii închiriere aii espirat.

ale căror

rămășițelor

contracte

şi

d

Cu punerea în posesie și deposedarea, arendaşilor, in cazuri
prevădute în contract. Cu căutarea moșiilor în regie, fie prin

deposedarea, arendașilor, fie că ar fi rămase ne arendate..

Cu
aceste

contenciosul
servicii.

derivând din
o

toate

lucrările relative

la

- Secţiunea
viclă

sunt

proprietăţei.fonciare.— Atribuţiile acestui

următoarele:

Conservarea, proprietăței

ser-

-

şi a hotarelor lor,

Ridicarea planurilor şi a hotărnicielor.
Delimitări și aplicarea legei improprietărirei îinsurățeilor.
Vendarea bunurilor Statului, .Constatarea și răscumpăravea embaticului.
Ținerea registrelor speciale și a proceselor-verbale pentru
vendări şi liberarea titlului de proprietate.
Contenciosul derivând din toate lucrările acestui serviciă,
- Secţia, Dobrogei şi a ordonanţărilor. — Sarcinile aces.
tei secţii, sunt:

o

Aplicarea legii pentru regularea proprietăţii imobiliare din
Dobrogea.
|
Delimitarea pământurilor. cuvenite locuitorilor.

Vendarea pământurilor rămase Statului, și liberarea titlurilor de proprietate.
Administrarea

tutor terenurilor şi căutarea veniturilor.

Ordonanţarea. plăţilor după alocaţiile
pentru întregul minister pe lângă care
administraţie a domeniilor Statului.

budgetare, privitoare
este alipită intreaga,

Urmărirea succesiunilor vacante.
Verificarea, chieltuelilor de urmărire şi

- Contenciosul derivând din toate
. Secţia

silvică.

—

lucrările

procedură.

acestui servicii.

Realisează următoarele servicii :

Esploatarea pădurilor conform legii și regulamentul legii
Silvice.
Facerea menajamentelor și lucrărilor de împădurire.
: Constatarea și urmărirea delictelor silvice.
„Licitaţii, adjudecări,

rea

esecutarea contractelor pentru

pădurilor puse în tăiere.

Liberarea cupoanelor

vânda-

exigibile şi a garanţielor depuse, pen-,

tru esploatarea, pădurilor.

Liberări de lemne în cazuri
mentul săi.
Şcoli de silvicultură.

prevădute
|

i

|

de lege și regula-

,

Contenciosul privitor: la această secţie.

Serviciul inginerilor

topografici.

compune numai din persoane

—

Serviciul

acesta se

speciale însăreinării lor,şi se

ocupă numai cu ridicarea planurilor și facerea hotărniciilor
bunurilor imobiliare rurale ale Statului, și cu planurile imo„bilelor urbane.
Consiliul superior. — Această direcţie este ajutală în

toată variata sa activitate după

felul

lucrărilor

sale

ce am

,

—
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vădut că are, d'un consiliii compus de 25 membrii, mai mult
saii mai puţin fie-care din ei cunoscători de variatele atri-'
-.
|
buţiuni ale aceste! direcţiuni.:
Atribuţiile mimsterului de care depinde direcţia domeniilor: Statului se întind asupra tutor celox-lalte atribuţiuni cari
|
îi
daii esistenţa acestui minister. Aceşti membri 'se numesc prin decrat Regal, şi funcţiile
lor sunt onorifice, primind numai jetoane de presenţă şi cheltueli de drum pentru cei din judeţ, fiind-că la numirea, lor
trebuie mult să:se ţie seamă şi de judeţe.
: Consiliul acesta, este presidat de ministru, și în lipsa sa'de
unul din membrii consiliului ales de dânșii între ei..
seîn
an
pe
ori
.două
de
Consiliul este dator a se aduna
siune ordinară cu o durată de cel puţin de dece dile, şi in
în sesiune extra-ordinară, de câte ori ministrul va găsi de
cuviinţă. .

Sesiunile ordinare se convoacă primă-vară şi toamna, spre
a nu suferi lucru câmpului prin sustragerea membrilor de la
Mă
lucrul lor.
Acest consiliii alege din sînul săii pe fie-care an o comisie
permanentă de cinci membrii cari să funcţioneze tot anul, ajutând pe ministru cu sfaturile lor în toate lucrările in cari
|
|
Sar simţi necesar statul lor.
- Asemeni astă comisie este. datoare să dea avisul. săi de
avis,

câte ori va fi cerut, licendu-se vorbire de acest
erarea,

pentru

care

s'a

în lu-

o

cerut.

Această comisie mai este datoare să pregătească lucrările,
cari ai să fie puse în discuţia consiliului.
Să dea seamă de resnltatele obţinute, propuind măsurile

necesari pentru desvoltarea şi înbunătăţirea diteritelor servicii.

Să ţie licitații pentru arendările și vendările

moșiilor, pre-

Statului

sati provisio-

cum

și

nări și

pentru veri-ce

alte bunuri

ale

lucrări de veră-ce natură.

Advocaţi
Istoricul,

—

Condiţiuni

de

admisibilitate.—

giari. — Consiliul de disciplină

Prohibițiuni.

—

Sta-

Advocaţi. — Mai ântâiii advocatura, este o specialitate ca
toate cele-l'alte specialități dobendite în urma unor studii recunoscute

de tacultatea unde

studiile sait

făcut, prin Jibera-

rea unei diplome de licenţiat. saii doctor în drept.
De aci advocatul este un specialist. în ştiinţa “dreptului,
dovedind cunoştinţele sale juridice cu diploma titlului săi.

—
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: Pretutindeni unde esistă justiţie practicată de oameni, treDue să esiste şi advocaţi, ast-fel că advocaţii sunt intimil justiției. EI împreună cu judecătorii, sunt sacerdoții justiţiei divine
pe

|

pământ.

Istoricul. —

esistă justiţie,

Dacă
trebue

este

adevărat

că

să esiste și advocaţi,

pretutindeni

unde

căci ei impreună

cu judecătorii represintă justiţia, atunci trebue .să admitem
că origina advocaturei este tot atât de veche, ca și justiţia;
că advocatul

o servă, lucrul acesta este adevărat.

Advocaţii în vechime se chemati și «<Clamores>, derivat din

cuvântul

Clamor,

care

insemnează

strigăt, fiind-că

vorbeai

cu voce tare când pledaii, strigaii tare. Mai în urmă sa numit zorbitori.şi apoi pledori, de unde .s'a. format cuvântul de
pledoarie şi care este apărarea, ce un advocat face unei cause

|
o
prin mijlocirea vorbirii.
- La noi cuvântul de advocaţi și . cu atribuţiile lor, nu este
cunoscut de cât de la înfiinţarea Regulamentului Organic.
„De și la noi ca la toată lumea, justiţia a esistat tot-d'auna, dar despre advocaţi ne lipsește cu totul cea mat mică
noţiune istorică, care să ne dea cel mai mic indicii, cum

Ia
era regulată în vechime această materie.
"Singur regulamentul organic ne procură oare-cari cunoscinţe

asupra,

materiei

advocaturii.

|

|

i

„. Aşa, această veche legislaţiune ne arată că advocatul trebue să aibă oare-care capacitate juridică, constatată prin de-

punerea

unui examen

înaintea, unei . comisiuni speciale, dacă

A
voia să aibă dreptul d'a îi advocat.
Părţile cu toate astea, libere eraii de voiaii a, 'și apăra
3
singure interesele lor la judecată. .
Admişi a fi advocaţi, ei “aveai o limită în felul arangiai
mentului cu clienţii lor.
„„Advocaţii nu puteai lua de cât 100/, de la un proces do
valoare bănească de 10,000 -lef..De la 10,000—50,000, nu

N
,
_
puteaii lua de cât 50/0.
- Și de la 50,000 lei în sus, până la veri-ce sumă sar firidicat valoarea, procesului,

__De la procesele

de la cele

- La, cas

toi 5%/- lua.

câştigate

.

advocatul lua suma întreagă, și

perdute, lua suma jumătate.

de neînțelegere între

advocat și client,

_

,

diferendul

Aa
se deslega de Preşedintele Tribunalului.
- Advocatul abătut de la datoriile sale, după iniţiativa Pre.
„ogolătului
ședintelui “Tribunalului și în, urma aprobăret

dreptăţii, aqi ministru Justiţiei, era dat în judecata Tribunalului.

—
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Advocatul condamnat de toate instanțele judecătorești, era
oprit a mai esereita advocatura.
Din

era un

totalitatea advocaţilor,

foarte restrins,

număr

angajaţi de Stat ca advocaţi ai săi, cu titlul de cAdrocații
Statului», şi cu deosebiri între €l,. Așa, unii din ei aveai
dreptul a pleda numai la Tribunale, alţii la Cute, și alţii la
Inalta, Curte.
Pe lângă aceștia, Statul mai avea, și alți advocaţă plătiţi
de el, şi cari serveati asistența publică, lucru de mare folos, și
|
care lipsește ai.
advocacu
reinfiinţa
putea-o
am
publică
asistență
Acea-tă,
tură de oficii, ce într'un mod

de tot restrins, o avem

in ma-

tevie de represiuue și numai la Curtea cu juraţi.
Ast-fel s'a urmat până la. 1861, Noembre

10, când sa fă-

cut de puterea administrativă un regulament de organisarea,
advocaţilor Statului numai, alipiţipe lângă ministerul de Finanţe, și cu titlul de « Adeocaţi Lphori».
Restul advocaţilor abandonase cu totul regulele veche Iegislațiuni, r&mâind la placul fie-căruia,
Mai în

urmă,

când

bunurile Statului fură adunate la un

loc cu o administraţie esclusivă lor, şi advocaţii Ephori trecură la administraţia Domeniilor, cu titlul de czideocaţi at
Statului».

Regulamentul de la 1861, impune advocaţilor a purta uni:
formă, şi care era aceeaşi de adi a judecătorilor, cu mică
nuanţe la centură, ete. Unilorma aceasta în ce priveşte pe advocaţi, sa desființat prin lege la 1869 de ministru de Justiţie, pe atunci V. Boerescu.

La, 1364, Decembre, advocaţii cari rămaseră în voia întem-

plării, primesc o organisare și care este cea de adi.

Condiţiuni de admisibilitate. — Advocaţii învestiți cu o

autoritate morală,

fie

supuși

unor

corp cei ne-demni.

atât de

condițiuni

mare,

de

este natural

că trebuese să

în

natură a nu se strecura

|

„Adică să aibă calitatea d'a li se putea deschide porţile templului justiţiei, pentru esercitarea profesiunei lor.
După legea din 1864 în vigoare şi adi, nu pot fi advocaţi,
de cât Români, propriă dis şi străini naturalisaţi.
Pe lângă calitatea de Român se mat cere advocaţilor se
justifice că posedă cunoştinţele științei dreptului cu diploma
unei facultăți de drept din ţară -sai străinătate; fie - de licen|
țiat saii doctor în drept.
Prohibiţiuni. — Condiţiile de admisibilitate trag după densele și prohibiţiuni, adică piedici puse celor nedemni a îm-
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brăca haina sacerdoţiului justiţiei. Ca prohibiţiune
lege pe următoarele :
1) Condamnaţi in delicte de fur;
> pentru escrocherie;
2)
3)
>
» abus de incredere; *
4)
> ca martori mincinoși;
5
6)
7)

>
>
>

găsim în

pentru calomnie;
» atentat la bunele moravuri;
» mituire.

Toate aceste prohibiţiuni luate inpreună, azată de .câtă
mare dosă de virtute trebue să se bucure o persoană, ca să.
poată fi advocat.
Ca să putem fi mai elocinţi în demonstrarea “relelor de
care trebue să se ferească un advocat, spre a nu deveni nedemn în faţa prolesiunei sale, nu putem face mai bine de
cât a reproduce aci elugiurile unui eminent publicist aduse
advocaturei, dicând:
« Adrocatura este tot atăt de veche ca și magistratura, tot
atit de nobilă ca și virtutea, și tot utât de mecesasie ca și justiția»....
-

Un advocat trebue să fie tot atât de nobil ca și
ca să nu trădeze interesele

virtutea,

clienţilor săi, nici secretele depuse

în sanctuarul săi duhovnicesc,
bleţea virtuţii sale..

de către
o

încredătorii în no-

Alt-fel advocatul, cade sub asprimea legilor.

Asprimea pe care Împăratul Napoleon nu o găsea de cât
în tăerea limbii advocatului, când să servea contra guvernului.
Grecii cel vehi asemenea pedepseaii pe advocaţi tot cu tăcrea limbei, nu numai când vorbea contra guvernului,
“chiar când devenea vinovat vis-a-vis de clienţii săi.

dar

În fine advocaţii ast-fel aleși, trecând prin condiţiele de admisibilitate și prohibiţiuni, în urmă pe toţi cei admiși a pro-

lesa advocatura, se înscrii întrun tabloiă.
Acest tabloii se face de fie-care judeţ pentru

advocaţii săi,

și se depune la grefa tuturor instanțelor judecătoreşti, spre
a se cunoaște de instanțele judiciare cari sunt advocaţi admişi la esercitarea profesiunei lor.
“Vabloul acesta, se face pe fie-care an spre a se adioga cei

noi și a se șterge cei morţi sait deveniți nedemni.
E
Consiliul de disciplină. — Este o autoritate proprie a.
corpului de advocaţi compusă dintre ci prin alegere, și cu
scop

a lăcea să

prospere

stricteță datoriile lor.

interesele

lor și să

se

păzească

cu

—
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dece advocaţi esercitând profesia lor,
e
să .găisese
: Acolo und
de disciplină. Unde 'sunt; mai
consiliii
un
tvebue să sealeagă
uţini de dece, 'Lribunalul: ţine loc de consiliti și preşedintele

care însărcinâză pe unul din ad-

ribunalului locul de decan

vocaţi să ţie corespondenţa necesarie relativă corpului ada
o
vocaților.
Acolo unde e consilii de advocaţi, unul din membrii consiliului este ales cu titlu de Decan al ordinului advocaţilor. Consiliul ales se va comunica ministerului justiţiei prin procurorul
Tribunalului saă al Curţii de apel unde este curte, spre a fi
Sie
3
confirmat.
Convocarea corpului electoral al advocaţilor se face de
procurorul Tribunalului, saii procurorul general al Curţii de
apel, unde este Curte, şi care presidează alegerile până la ine.
„.
Atribuţiile acestui consilii sunt:
r.
advocaţilo
înscrierea
'cu
1. Formarea, tabloului
2,. Să facă a se aplica legile și regulamentel6, relative corpului advocaţior.

-3.“A veghia la împlinirea datoriilor și drepturilor advocaţilor şi la aplicarea, pedepselor advocaţilor deveniți culpabili.
-4..Să libereze cărțile de advocatură..
:.5. La ţinerea regulată a conferinţelor advocaţilor.

Administraţia judeţeană saii locală
„Judeţul. —

“
-

Consilii

judeţean.

—

Alegătorii

consiliului

judeţean.—

“Adunarea alegătorilor judeţului.— Durata funcţiunii de membru
al. consiliului judeţean. —. Atribuţiile consiliului.— Veniturile

"judeţului. — Cheltuelile judeţului. — Aprobarea şi intervenirea
- Regelui sai a puterii legiuitoare la actele consiliului judeţean.—

Comitetul permanent. — Atribuţiile comitetului permanent. —
Relaţiile prelectului cu consiliul judeţean şi cu comitetul permanent.

îi

-

_ Judeţ.—Se spun de istorici că în vechimea, depărtată, ţările
Romine, Muntenia și Moldova erai divisate în. părţi numite

căpitănate, şi fie-care din. căpitănii erai administrate d'un

căpitan 'care avea în mâna sa pe lângă administraţia, căpitănii
şi puterea da judeca; ast-lel acești căpitani eraii și adminis-

tratori și judecători1).

|

- Căpitănatele în urmă lură
nistrate de niște șeli numiţi
Vorniciile ţinură până sub
luară numele de isprăvnicate
) Historia lut Bălcescu.

Sa

.

E

transformate în vornicii, admivornici.
|
domnia lui Mavrocordat când
și șefil lor Jspravnici; timpurile

—
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recente transformară și isprăvnicatele în judeţeși pe ispravnici
in prefecţă, prin legea de la 1864
.Da
Această lege, după diferitele necesităţi simţite de județ primi:
diferite modificări. 'Loate aceste modificări păstră însă jujudeţului caracterul acţiunei sale, același din legea, creerii sale
din 1864, adică: administrativă și deliberatiră.
Prima confiată prefectului şi secunda unui consilii numit
Consilii judeţean.
po
" “Judeţul dară este o parte din teritoriul ţărei de unde sa,
numit și administraţie locală, confiate administraţiei unui
inalt funcţionar numit prefect, care face parte după cum știm
din administraţia centrală..
Consiliul judeţean.-—Prefectul spre a ajunge a face o bună.
administraţie, este ajutat de un consilii. compus din mai
multe persoane, pentru a se sfătui cu el în diversele necesităţi
ale judeţului.
.
e
Acest consilii .represintă interesele locale, colective şi economice ale judeţului; şi se adună la, epoce periodice.
Consiliul judeţean are președintele sti, și prefectul este un
agent al guvernului pe lângă consiliul judeţean.
Ca acest consilii să fie în adevăr un sfătuitor al prefec-tului pentru interesele judeţului, și fiind-că el: nu poate sta
în permanenţă, de aceea, el alege un număr de trei membrii
dintre ci, cu titlul de comitetul permanent şi: pe unul din
aceşti trei '] alege cu

cu mandat

titlul de președinte al

acestui comitet,

din partea lor, a sta in permanenţă în funcţiune:

si a se sfătui in locul lor, cu prefectul, de atâtea ori de câteor acest înalt agentul al guvernului le va cere serviciul. lor.
Când președintele comitetului, cel mai în etate dintre ei i
ţine

locul,

numărul

membrilor

consiliului judeţian este

de

două-deci și patru. Corpul electoral al consiliului judeţian este:
împărţit

in trei

colegiuri,

alegând

fie-care

membrii.

colegii

a

câte opt.

a

- -Alegătorii consiliului judeţian.— Aceștia sunt toţi locui-|
torii judeţului, domiciliaţi in judeţul unde este alegător.
născuţi,

sai natu-

Adunarea, alegătorilor judeţului. — Convocarea

colegielor

Aceşti

alegători

ti'ebuesc

să fie Români

ralisaţi.. Să aibă censul cerut de lege spre a fi trecut in lisvele electorale. Să fie majore și să nu fie privat de eserciţiul drepturilor

civile

şi politice.

,

|

NI

“electorale judeţene se face prin mijlocirea ministerului de interneși cu ordonanță

Regală,

cel

mai naintea. dileă ficsată de alegeri.
Crdonanţa

aceasta se

publică

puţin

cu trei

prin jurnale

,

săptămâni

oficiale, afişân-

—
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du-se şi in toate comunele, ca se poată ajunge cu suficiență
la cunoştinţa tutulor alegătorilor diua de alegeri. — Ordonanța e datoare să arate locul întâlnirii alegătorilor, precum
şi numărul consilierilor ce ai să-l aleagă de fie-care colegiii.
Convocările sunt. ordinare şi estraurdinare. Primele sunt
acelea cari se adună ca, se aleagă un consilii care și-a făcut
termenul prescris de lege, și care formează o perioadă de
patru

ani.

Secunda este atunci când consiliul este disolvat şi colegiul
este chemat ca să aleagă un noii consilii.
Consiliul adunat este presidat de un judecător.al Curţii de
Apel saii al Tribunalului judeţului respectiv, asistat de doui
secretari și doi serutatori aleși dintre alegătorii cel mai tineri
şi presenţi în sula alegerii în momentul deschiderii colegiului.
Preşedintele alegerii are poliţia în tot timpul alegerii.
Actele alegerii se trimit Pretectului de către președinte, ca
el să le depue în consiliii la deschiderea sa.

Se formează un proces verbal de toate cele petrecute cu
ocazia alegerii, şi o copie după el se lasi primarului -unde
se face alegerea ; după aceasta preşedintele este dator a trimite fie-cărui ales un mandat că e ales.
„_ Convocarea consiliului se face prin ordonanţă Regală și publicată în Jonitorul oficial, cel puţin cu trei săptămâni mai
nainte de întrunire.
|
Intrunirea ordinară este la 15 Octombrie la reședința fie«cărui județ. El se poate convoca și în sesiune estruordinară.
Sesiunele atât de deschidere cât și de inchidere se fac de Prefectul judeţului în numele Regelui, citind ordonanța Regală
de deschidere ori de închidere.
|
După citirea acestei ordonanţe, consiliul rămâne singur spre
ași verifica titlurile.
Alegerile cari vor fi găsite ca făcute cu îndeplinirea formelor legale, se declar de bune, cele contraril se anulează și

colegiul se declară vacant.

!

După verificare consiliul se declară constituit și se procede
la alegerea

biroului

consiliului

și a

comitetului

permaninte.

La îne-putul fie-cărei sesiune ordinară trebue să se alcagă
din noii biroul, și când consiliul e convocat în sesiune cstraordinară,

atunci se servă cu biroul cel vechiii.

Durata, sesiunei ordinare este de 20 dile, ca se poate prelungi la necesitate cu invoirea Prefectului şi numai pentru
15 dile şi în urma unei decisiuni a ministrului de interne.
Convocat

consiliul

in sesiune

estraordinară,

"ordonanța

de

— 11 —.
convocare este datoare să arate anume lucrările de care consiliul are să se ocupe.

Consiliul nu poate delibera 'de nu va fi faţă cel puţin jumătate plus unul din membrii consiliului, și votarea se fâce
cu majoritatea absolută a membrilor presinți.
“Şedinţele consiliului sunt publice, se pot cu toate astea
declara secrete, dacă

necesitatea ar cere.

In tot cazul şedinţele in cari ar avea a se desbate budgetul, imposite, și tot ce se atinge de finanţele judeţului, trebuesc să fie publice.
Ii
Numirile şi revocarea funcţionarilor consiliului se fac cu
vot secret, cele-lalte cu apel nominal, sculare ori ședere.
Şedinţele încep prin citirea procesului verbal al şedinţei
precedente, avend fie-care membru dreptul să facă observăvile sale. După aceasta procesul verbal se pune la vot, și se
primeşte cum era ori cu modificări.
a

Funcţiunile membrilor consiliului judeţean sunt gratuit, și
fie-care membru în parte represintă Județul întreg.
“Dacă vrun membru din consilii ar avea vwun interes în
vr'o cestiune pusă la ordinea dilei în consilii, el nu numai
că nu poate lua parte la, desbaterea, acestei cestiuni, dar nici
chiar nu poate fi faţă.
Demisiile membrilor se daii către consilii, și când cl este
închis către comitetul permaninte.
Vacanţele de membrii prin ori ce circomstanţe, trebuese
încunoştiințate prefectului.
Acesta, convoacă colegiul electoral. după formele arătate mai
sus, și se procede la alegere. Funcțiunea de membru în consiliii nu incepe de cât, după instalarea consiliului. Instalarea
constă în depunerea jurământului de membrii consiliului în
faţa prefectului.
E
Atribuţiile consiliului. — In regulă generală consiliul este
dator a se pronunţa asupra tutor intereselor, esclusiv locale
ale judeţului.
Precum

încă a se pronunţa asupra tutor obiectelor delerite

lui de corpurile legiuitoare,
De primele atribuţiuni
chiar în primele şedinţe, s.
cheltuelile judeţului.
Consiliul hotăraște lefile
EL decide înființările sai
blice ale judeţului.

sait de guvern. .
consiliul este dator să se. ocupe
e.: budgetul, adică de veniturile şi
o
|
|
tutor funcţionarilor, plătiţi de judeţ.
inbunătăţirile stabilimentelor pu,
a
ă

Autorisă imprumuturile judeţului.

instrăinările

ori schiin-

burile averii sale, precum și traasacţiile relative la aceste averi.

-—
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Porneşte și urmărește judecăţile inaintea, tribunalelor, pentru averea judeţului.
E
Ie
Adoaptă proecte,

planurile și devizile acelor lucrări cară se

lac cu cheltuiala judeţului, afară numai dacă nu
cinat cu această lucrare: comitetul permanent.

este insăr-

.

Se pronunţă asupra, cererilor privitoare la înfiinţarea, desfiinţarea, sati schimbarea dilelor de târg în judeţ.
i
- Se pronunță asupra modificărilor produse la hotarele judeului, plăşilor saii ale comunelor, precum și asupra stabilirii
residenţelor sub prefecturilor.
.
3
Face regulamente pentru administrarea intereselor speciale
ale judeţului.
|
Aceste regulamente ai putere întru cât administraţia centrală, nu decide alt-fel asupra lucrărilor pentru care regulamentul

este făcut.

:

Ia

|

Când ar fi să se esecute vr?o lucrare de înfiinţare, întreţi-

nere saii de reparaţiuni cari ar privi în aceeași vreme la mai

multe judeţe, atunci fie-care judeţ interesat este chemat si
se pronunţe asupra cestiunii. La caz de ne-unire,-guvernul
decide, după ce mai ântâiii ascultă și motivele fie-căruia din
judeţele. interesate.
i
!
E
Se pronunţă încă, asupra, esecutării lucrărilor cari ar privi
pe: mai multe comune ale judeţului precum și asupra părții
de cheltuială ce se cuvine a: purta, fie-care comună, ascultând
asemeni mai înainte'și avisul acestor comune.
Consiliul poate direct să arate ministrului de Interne, nece-

sităţile ce ar fi 'nevoe a se -lace
'în interesul esclusiv local. al
județului, exprimând opinia și dorinţele sale . asupra nevoilor diferitelor servicii publice privitoare de. judeţ.

.

:

NE

A. doua di dură închiderea fie-cărei sesiuni, biroul trimite
ministeriului de Interne toate procesele-verbale ale şedinţelor.
După trecerea d'o lună de la inchiderea consiliului ministerul
de Interne este dator să presinte Şelului Statului un raport

despre lucrările acestor consilii, precum și despre dorinţele lor

exprimate in folosul județelor.

Veniturile judeţu
— lui
Venituri

terea. cărora

judeţul

E

numim mijloacele în pu-

poate intempina

toate necesităţile . sale.

Isvoarele din care se realisează xeniturile județelor sunt: :
1) Din contribuţiuni adiţionale votate de consiliul judeţean,
în marginile autorisărei date de puterea legiuitoare, pe lângă
contribuţia directă către Stat. Aceste contribuţii sunt de dou:
feluri :
Si
a) Facultative, ce “consiliul ar isi: cu cale a vota

intempinarea

vre-unui alt interes al judeţului.

pentru

Sa
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;.0) Obligatorii, adică acelea, care servă la “acoperirea cheltuelilor impuse de lege, în sarcina județelor..

„+ 2) Venituri accidentale s. e:. plata.

lăcute cu cheltuiala judeţelor.

trecătorilor

pe

poduri,

sunt întempinarea

necesi-

|

mt

„: Cheltuelile judeţului. —Acestea

tăţilor de 'care judeţul simte.
:
„Aceste cheltueli sunt și ele de două

e
feluri: ” Obligatorii și

facultative.
a
- . Primele sunt aceleade care coasiliul 'nu..se. poate dispensa

și pe care trebue neapăratsă le treacă.pe fie-care an în budgetul stă.
a
o
. La caz d'a refusa trecerea, lor in -budget -le trece. forțamente

ministerul de Interne, ordonând

în budget. :
„ Secundele

din: oficiit trecerea, lor

A

sunt acelea, care se votează

s'a acoperit cheltuelele

ae

de consilii după

ce

obligatorii.şi în marginile mijloacelor

ce a mai rămas județului.

....

-

i

Ca cheltueli obligatorii, intre altele avem şi pe următoarele:
;: Chiria, și reparația, localurilor 'pentru “Tribunal, Prefectură
şi sub-Prefectură, casarmă de, Călărași.și Dorobanţi și mobilierul pentru acestea.
SE
Lefile

membrilor

Comitetului

Permanent,

a: tutor

celor-

alţi funcţionari şi cheltuelile
de cancelarie ale acestul co
mitet.
RE
:
Intreţinerea închisorilor judeţului.
|
a
', Intreţinerea drumurilor, podurilor și a altor lucrări publice
ale județului,
.
Si
a
Plata inginerilor şi a tutor -celor-l'alţă funcţionari „alipiţi
acestui” servicii.
Na
.
i

Tipărirea listelor electorale judeţene și.a juraţilor.
|
Cheltueli pentru instrucţie publică, spitale, copii găsiţi, ne-

buni, intru cât aceştia din. urmă n'ar avea loc în stabilimentele Statului, saii n'ar putea ai întreține comuna.

Servicii de poştă. .
e
Plata de anuităţi saă. dobândi la capitalul imprumutat.
.
Toate aceste cheltueli,, fie, obligatorii saii facultative, tre= *
buesc să fie trecute in budget care se-aprobă de Rege, prin
intevvenirea

ministrului de

Interne. .

SR

a

Budgetul pe.anul espirat se cerceteză de consilii, apoi prin
comitetul permanent „se înaintează; Curţii. de Compturi. Mai
inainte însă da fi înaintat acestei Curți, el trebuc să stea o
lună de dile afișatîn cancelaria, comitetului, ca fie-care să poată
ace observările sale de va voi.
Nici o strămutare 'de cheltuelt nu
Ii

i

Aa
ă
se poate face in budget
-

3
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de la un capitol la altul, fără-autorisarea consiliului judeţean

și aprobarea Regelui.
Aprobarea,

intervenirea

Regelui

sai a

puterei

legiui-

toare la actele consiliului judeţean. — Consiliul judeţean
are lucrări cari nu pot fi esecutate de nu vor fi aprobate de

Rege; aceste acte sunt:
Budgetul și mijloacele. d'al acoperi; împrumuturile cară ar
tvece peste

suma-de

dece

mii

lei.

de

drumuri,

schimburile, înstrăinările, transacţiile

la, averi

de poduri, canule, şi veri-ce alte
trece peste 20,000 'lei.
Cumpărările,

Construirea

edificiuri

publice, când ar

mobile a, căror valoare ar trece peste o decime până la 5 deĂ
cimi, ale venitului anual al judeţului.
Regulamentele

privitoare la interesele speciale ale judeţului.

Dacă în termen de 40 dile de la comunicare, legele, prin
ministru de Interne war da nici un fel de răspuns. atunci
lucrarea care era supusă la sancţionarea sa se consideră ca
|
.
valabilă,și se poate. esecutu.
Regele poate retusa sancţiunea unei lucrări, și în acest cas

lucrarea se întoarce

înapoi .cu

revedea.:
EI poate asemenea
fără termen.
--

observările

sale,. spre

|
să suspende. o lucrare,

a se

cu termen

și

Când lucrarea se face fără termen, ministru de Interne este

dator să presinte o lege Corpurilor legiuitoare. *
Comitetul permanent. — Se numeşte ast-fel

rămâne în permanenţă în tot cursul anului
locul consiliului săii din care este formnat.

.

fiind-că el

de: lucrează în

Acest comitet, lucrând în numele și în locul consiliului
judeţean este in aceeași vreme un mandatar al consiliului judeţean.

- „Consiliul permanent;

se compune din patru membrii luați

!

din consiliul judeţean prin alegere.
Unul din

aceşti patru este ales ca Președinte al comitetu-

lui permanent,

spre a înlocui

doui ca membrii asistenți, și unul

pe unul din

ca supleant,

membrii, când va lipsi; şi unul

din membrii mat în etate din cei doui, va ţine locul Preşe”
dintelui când va lipsi.
Comitetul mai ave un secretar, care este șeful cancelariei.

Președintele presidează şedinţele comitetului, este șeful cancelariei sale, ține ralaţium cu toate autorităţile și cu toți

particularii.

"La şedinţele comitetului trebue să

membrii.

|

o

ia parte cel puţin douE

Hotărârile sale se iaii cu majoritate de voturi, trecendu-se

=
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în resumat în un registru anume parafat
siliti. Şedinţele sunt publice.
Atribuţiile comitetului

şi sigilat de con-

permanent. — Sunt următoarele:

Pregătește elementele și adună lămuririle necesarii pentru”
cestiunile ce aii să fie puse in discuţia consiliului județean;
-" Dă secoteală, de tot :ce a făcut în cursul anului;
Apără în locul consiliului toate procesele sale ;
a:
Pregătezte budgetul anului viitor;
Pune consiliului verificărea. socotelilor spre aprobare.
In caz de urgenţă absolută, comitetul se poate pronunţa şi
asupra chestiunilor deferite consiliului, cu îndatorire ca la des-

chiderea consiliului să le puie in vederea sa.
In cazuri grave poate revocape funcţionari, rămâind în
urmă aprobarea sait 'refusul din parțea consiliului.
Cu două săptămâni mai. inaintea, deschiderii fie-cărei sesiunl a, corsiliului judeţ-an, comitetul este

dator

să. trimită

fic-căirui membru, programul lucrărilor ce ai a face.
-- EI judecă toate contestaţiile ridicate cu ocazia recensămân“tului financiar,

constituindu-seîn

formă

de

tribunal mixt,

fiind-căe compus din funcţionari administrativi şi judecătoreşti, acest tribunal fiind compus din doui membrii ai comitetului

permanent și un controlor financiar,

şi presidat

de

guvernului

pe

preşedintele tribunalului judeţean local. Fiiră presenţa. acestuia,
nici nu se poate complecta tribunalul şi nici nu poate judeca.
„Relaţiile prefectului cu consiliul judeţean și cu comitetul permanent,

—

„lângă consiliul județean.
_-EL stă în permanenţă

Prelectul este agentul

la postul săă, şi este obligat atât de

lege cât și de titlul săii de tutore: al intereselor judeţului, să
tacă, cât mai dese revizii întregului judeţ, punându-se ast-fel
"cât mai mult în posiţie:a cunoaşte toate necesițăţile județului.
Ca atare, el este dator să asiste tot-d'a-una, când ar crede
necesar, la, desbaterile consiliului, ca să dea lămuririle nece-

sarii asupra lucrărilor ez nu le-ar putea cunoaşte consiliul,
din cauză că el nu este atât de mult pus în posiţie a cunoaște toate necesităţile judeţului, cum le cunoaște prelectul
prin contactul săă dilnic cu nevoele judeţului..
„Acelaşi drept şi același rol are prefectul și pe lângă comi|
tetul permanent.
"Când consiliul saii comitetul ar face lucrări eşite din atri:
buţiile lor, de natură a vătăma, interesele județului,
este dator. să facă recurs la guvern, contra. unor

prefectul.
atari lu-

" :erăuă, obligat fiind să facă “cunoscut acest recurs în termen de
dece dile.

— 116 —
Recursul făcut suspendă lucrarea consiliului sai ' 2, comitetului permanent pe termen de 30 dile, de la data, notificări:

facerii recursului,

îi

a

Dacă aceste 30 dile a trecutşi guvernul nu s'a pronunțat,

lucrarea rămâne bunăși se poate esecuta.

|

E

i

Când se face o disolvare a: consiliului, ordonanța Regală
de disolvare: e:datoare 'să arate dacă se disolvă consiliul numai, sait consiliul și comitetul, saă numai comitetul.
Dacă. se disolvă şi comitetul, atunci prefectul "i ţine locul
până la instalarea "noului comitet.
a
,

CAP.

IV

Administraţia comunală sai locală.
Comuna

şi origina sa. — Interesul formării comunei. — De câte fe-

“luri sunt comunele. — Reunirea comunelor
sai deslipirea lor
unele:de altele. — Corp electoral: municipal..— Alegătoril comunali -- Adunarea alegătorilor. — Consilii comunal. — Atribuţiile consiliului comunal.; — Primar. — Atribuţiile . primaru-"

lui. — Ajutoarele

primarului. —

Poliţia

comunală. —

Starea

civilă. — Cheltueli comunale. — Venituri comunale — Compta"bilitatea, comunei. -: Imposite' comunale. — Responsabilitatea:

comunei.

— Contenciosul comunal.— Instrucţia publică.
— Ju-

decătorii de ocoale. — Cheltueli pentru trimiterea
la băi pentru sănătate. — Higiena. — Caritate. —
„ Proprietatea, comunei. _.

Comuna

și origina

sa. — Când

am

vorbit

indigenilor .
Spitale. —

de Stat, am:

vădut că el este o consecință u asociabilităţii omului.
Și comuna tot ca Statul este basată pe aceleași principii
de ujutor reciproc al societarilor, stimulaţi de sentimentul
lor:
de asociabilitate pentru reuşita diverselor interese ale colectivităţii ce o compune.
Si
Diferite semnificări s'a dat cuvântului

«Coman»,

pare indubitabil că și comuna "și trage numele săi.
Comun,

este un lucru
Așa,

s.e.:

aerul,

unde

care interesează pe toți; toţi 'd?o po-

trivă aii dreptul a sc bucuraşi participa de el și
sele lui.

de

lumina, soarele

de

foloa-

ete.

Comune sunt incă toate acele lucruri, de cari 'aii dreptul
a se: folosi mai multe persoane și chiar toată lumea, s.e.: păduri, şosele, fântâni de apă ete.

a

Asemeni o comunitate de interese adunate la un -loc şi de
care toţi are dreptul a se foloside cle;:ca de un lucru pro-

priă al lor, este tot comun.
IN
__În sistemul dreptului nostru public modern, prin comună.
înţelegem, 0 agresaţiune de locuitori cari ţin lu csistențu lor cu.

-

—
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„ Dare integrantă d Statului, ca fiinţă morală colectivă și esis-i
dentă în virtutea aci leg. - *
:
.
Comuna represintă individiunea, teritorială a Statului, unitatea intereselor colectivităţii locuitorilor ce o compune. .

Ca atare ea face parte din administraţia publică:
Ca, agregaţiune de familii unite prin interese comune tutor membrilor, ele intră in clasa porsoanelor civile.
„Ca persoană civilă comuna este capabilă d'a contracta, a

lace achisiţiuni, a poseda, a sta în judecată etc...
A
Aceasta, fiind comuna, credemcă este dovedit îndestulător,

că origina sa se urcă în antichitatea cea mat profundă, în
cât nu este greșit a se dice că origina sa este chiar creaţia omului.
|
o
„ Aceea însă ce putem lua ca sigur este că: în fie-care societate care se lormează, în fie-care civilisațiune care se -stabileşte, acele aglomeraţiuni de familii reunite asupra, aceluiași
punct prin legături, necesități și interese comune, este un
iapt care se reproduce de sine, ale căror efecte legea, le poate.

vegula, dar nu le- poate crea.
i
!
M. Marcele, în cursul săi de Dreptul administrativ, dice:
«Comuna este un element necesar tutor „societăţilor civile.

«Ea are o individualitate care are: viaţa sa, în esistența sa, .

chiar».
În: sensul

.
întinderii teritoriale a Statului, comuna

din teritoriul Statului

tori, uniţi între ci prin

locuit dun număr
o

comunitate

eo

i
parte |

oare-care de locui. |

de. interese
. necesarit

iesistenţei lor, - . .
Ma
Se
ae
De aci toate satele, orașele și orășelele, sunt datoare a forma,
fie-care din ele o comună.

|

i

E

Numărul locuitorilor unei comune trebue: şă fie suficient,
„Ca să poată să susție ajutorul ce trebuie dat esisteriţei. comMunei.

|

NR

n

:

Pentru atingerea. acestui scop adesea, se. întâmplă ca o „co

mună se se compue

din mai multe sate

ori

cătune

striase

la un. loc, ca “numărul, lor. total de locuitori să poată constitui o comună, adică să poată să susție necesitățile esis-—

tenţei ei.

a

-

„Numărul pe care legea "l-a considerat. ca .oare cum suficient
pentru formarea, comunei este de una sută de familii.
Interesul formării comunei.—Acest interes este emina-

mente mare, din mai. multe puncte de vedere.
Mai ântâiă că este obligată fie-care persoană a lace

ca locuitor dintro . comună oare-care,
persoană să-și aibă un domiciliă. .

cu

parte.

alte 'vorbe fie-care
i
E

|
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Naşterea, comunei este nașterea domiciliului. unei persoane. Cine nu-și poate stabili un. domiciliă regulat, acela este
considerat ca o persoană periculoasă societăţii, de la care
necontenit

se

poate

contra atacurilor. - .
Persoanele

să fie

adăsta

-.

i

atacată;

fără domiciliii sunt vădute

apărată

cât

de

cu ochi răi de lege,

pedepsindu-i ca vagabondi.—Legea este aspri cu aceste per-

'soane fără căpătâiii, fiind-că ele sunt mal dispuse a. face răi,

de cât bine,—având tot-da-una la îndemână tot felul de mijloace, a ascunde vinovăția lor și a împedica pe justiţie, a
pune mâna pe culpabilele lor fapte.
"Având . domiciliul cunoscut ma! anevoc culpabilii se pot
a

strecura de la pedeapsă.

A se adăposti fie-care unde-i va plăcea. este a face
sibil' formarea comunei şi menţinerea ordinei publice.

impo-

- Comuna creează domiciliul, aduce menţinerea, ordinei publice,

facilitează strngerea mijloacelor la întreţinerea

ei şi a tutor

cari deja le cunoaştem şi: cari sunt în sarcina,

comunei.

diverselor sale necesități s. e.: şcoli, biserici, spitale, judecătorii, apă, igienă, pavagiii, poliţie și multe incă alte lucruii pe

alte
- vorbe, formarea, comunei

este coneretisarea.

Cu

civilisaţiunei

care vocşte ca oamenit-să trăiască în societatea semenilor săi
& nu a animalelor neraţionabile.
|
Toţi dară sunt nevoiţi împinși de necesitatea asociabilității
a trăi împreună,

a se ajuta reciproc, și ași avea

pentru

a-

cest scop un: domiciliii in comună.
E
Si
Importanţa domiciliului, după cum vedem, este atât de mult
legată. de importanţa, organisării comunei, in cât se poate dice

că una trăeşte prin alta.
a
Așa; dacă o persoană voește a'și schimba domiciliul dintr'o
comună în alta, nu poate face aceastu în mod legal, de-nu va
indeplini anume formalităţi prevădute de codul civil.
Aceste formalităţi prevădute de lege pentru schimbarea, do-

miciliului, arată încă o-dată mai mult: necesitatea, . esistenţei
şi stabilirii. domiciliului unei persoane într”o comună oare-care.

Şi ca consecință a, acestei importanţe a domiciliului, legea,
recunoaşte dilerite feluri de domiciliii. Vom face aci o mică digresiune spre a complecta materia
domiciliului.
- Domiciliul este un cuvânt luat din substantivul Latin «do-

micilium»

care însemnează

locuinţă,

saii Domos

care

îosem-

nează casă şi derivat din cuvântul Grec „nos“ locuinţă. - Domiciliul dară în. accepțiunea cea mai comună a, cuventului este locul unde o persoană "șI are locuinţa sa ordinară,
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unde 'și are fixat principalul săi stabiliment cu cuget a sta
acolo in mod

nestrămutat.

Ia

Această definiţie nu se aplică de cât la domiciliul civil, nu
şi la toate cele-Valte feluri de domiciliuri pe cari le vom vedea,
și cărora legea a dat fie cărora diu ele o acţiune separată. Așa avem, următoarele feluri de domiciliuri:
I. Domiciliă de origină.
II. Domiciliă civil. III. Domicilii, politic.
IV. Domiciliul matrimonial. :
V. Domiciliul de alegere.
VI. Domiciliul de ajutor.
VII. Domiciliul real.

VIII. Reşedinţă.
IĂ. Domiciliul funcţionarilor.

A. Domiciliul studenților, al slugilor, al arestanților,
condamnaților lu muncă silnică, al exilaților.
AI. Domiciliul femeilor măritate, al minorilor.
XII. Domiciliul relativ la căsătorii.
XIII.

Domiciliul

al

relativ la împosite.

XIV. Domiciliul relativ materiilor judecătoreşti.
„1. Domiciliul de origină.— Este acela pe'care'o persoană

"1 dobândeşte o-dată cu naşterea, sa, şi care este acela unde
se află părinţii născutului. Pe câtă vreme o persoană nu "și-a,
schimbat domiciliul prin tormele prevădute de lege ea continuă a avea tot domiciliul de origină.
IL. Domiciliul

civil. — Acesta

Sar putea numi

domiciliul

“ordinar, fiind-că este acela unde o persoană "și. are stabilit
șederea, 'sa, cu

cugetul

d'a se

la fie-care

ele câte

statornici

în acel

loc

spre

ași

esercita administraţia tutor intereselor sale; saii dupi cum se
esprimă- chiar legea, «unde 'şi are principalul ss stabiliment».
„Dacă o persoană are mai multe stabilimente și șeade s. e.
din

un

timp

oare-care, aceasta

nu -insem-

nează că acea, persoană are mai multe domiciliuri sai că
“tmecând de la unul la altul 'și a schimbat domiciliul.
Două lucruri - sunt necesarii spre a determina. schimbarea

“de domidilii: Faptul şi voința
Şederea la un

una, nu

loc fără

O

intenţie a se stabili pentu tot-d'a-

stabilește in destul domiciliul. Adevăratul domiciliii

este acela pe

care "l-am numit

domiciliii

de

origină,

şi pe

care continuă a-l avea până ce nu?l va fi schimbat conform
-vegulilor legale privitoare la această materie.
Şederea dar reală

saii de fapta unei persoane la un loccu

.

—
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intenţie a . se fixa sunt singurele mijloace cari stabilesc cu
suficiență domiciliul unei persoane 1).
Intenţia, schimbării domiciliului este de dout feluri: Fspresă
saii: Presumală.

-

|

„Espresă este aceea care constă într'o declaraţie scrisă, subscrisă, şi espresă că voește a. 'şi schimba domiciliul. Această
declaraţie trebue dată Primarului locului de unde "și schimbă
domiciliul, și altă asemenea declaraţie dată Primarului locului, unde o persoană voeşte să "șI strămute domiciliul.
Presumpțiunea schimbărei. domiciliului depinde de mai
multe circumstanţe, s. e.: când. o persoană acceptă o luncţie
inamovibilă în o altă localitate de cât: unde și avea domiciliul săi.
Femeia, măritată care e datoare a urma pe bărbat :] săi acolo
unde el va găsi de cuviințăa 'șistabili domiciliul săi.
Minorele neemancipat, are domiciliul părinţilor săi.
„ Majorit în serviciul unei persoane, are de domiciliii pe al
persoanei în serviciul căruia. se află:
Mai sunt încă o sumă de alte presumpţiuni legale pe cari
legea. nu le indică, căci sunt cu totul lăsate la aprecierea ju-.
decătorilor.
i
Domiciliul

civil este de două feluri: de origină şi de alegere.

Pe cel de origină ?] cunoaștem, pe
vedea mai la vale. :
m
-

III. Domiciliul

politic. —

cel de

E

Este acela, unde

alegere il vom
o

persoană 'și

esercitează drepturile sale politice saii dreptul .de cetăţenie.
Adică, unde plăteşte dările sale personale către Stat,și unde
este scris în registrele civice, adică listele electorale care coprind pe toate persoanele capabile d'a fi ales și alegător.
„Acest domicilii ce 1 are fie-care ulegător, est cu totul
lăsat la, alegerea sa, adică liber fiind ași alege orașul, judeţul saii comuna, în care voește să ȘI plătească darea sa divectă, saii unde "ăi. are proprietatea orl principalul săi aședămâut 2).

-

„Când cihe-va plăteşte o dare sai are proprietăţi în mai
multe județe, liber este a "și alege domiciliul săi politie în
veri-care din acele locuri ar voi, neputând insă, esercita dreptul săi de alegător de cât într'un singur colegiii. Pentru acest

finit este dator 'să facă o declaraţie

scrisă de alegerea domi- .

ciliului cu trei luni inaintea termenului inchecrei listelor
provisoril, atât la autoritatea comunală a locului unde a. voa
..

- 3) Merlin, v. 8, p. 336 $1şi2,
*) VeţI art. 35, legca electorală din

1884.
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tat până atunc, cât şi -la Primăria unde voește a-și stabili
„lomiciliul politic, spre a, nu figura, de .cât în o singură listă.
IV. Domiciliul patrimonial.
— Este

domiciliul

care

tre-

Due să fie observat la facerea actelor stării civile, privitoare
la căsătorie precum și la celebrarea sa.
O căsătorie nu se poate celebra de cât în localul uneia
din comunele unuia din viitorii soţi; alt-lel căsătoria este nulă.
Publicaţiile - căsătoriei insă se lac la domiciliul fie-căruia
din

viitorii căsătoriți.

.

MR

o

Domiciliul relativ la formarea ciisătorici. lor, se stabileşte
-cu o abitaţiune continuă de şease luni într'o: comună.
De aci. resultă că domiciliul in materie, de căsătorie se
înţelege simpla residenţă 1).
5
E
Dacă cei cari se căsătoresc sait: numai unul din ei sunt
încă sub puterea paternă

sad a vrunui

tutore, atunci publi-

caţiilese lac și Ja domiciliul acelora sub. a cărora putere se
ailă; fără însă a împediea. publicaţia: și la residenţa soţilor
«Var avea-o.
„i:
Aceasta se cere. ca măsură de precauţiune mai mare, pentru încunoștiințarea, mai bine a tutor acelora, cari ar avea
run interes legat de căsătoria ce are să se facă.
.

V. Domiciliul de

alegere. — liste acela

soană și-l determină întrun anume
?

pe: care o per:

arătat loc, pentru : înles-

nirea terminării unor anume afaceri ale sale.
„.
- “Cu alte vorbe, este o întâlnire provisorie a, părţilor pentru
facilitarea, terminării oare-căror anume alaceri ale lor.
Acest domiciliii este necesar, fiind-că, inlesnește mult terminarea

afacerilor

pentru care s'a

ales,

evitând ast-fel stră-

să "și .facă reciproc: pentu

terminarea afacerei,

găniri și cheltueli. Domiciliul acesta se poate numi şi convenţional, fiind-că părţile convin a 'şiavea'in cutare loc domiciliul cutărel afaceri a lor.
o
Efectele acestui . domicilii: sunt că toate actele ce părţile
ar conveni

pentru care domiciliul a, fost ales, să se îndrepteze la, acel loc
ales de ele şi care n'are nici o forţă, de cât pentru afacerea,
pentru

NE

care s'a ales.

Veri-ce alte acte străine de afacerea pentru care domiciliul

s'a ales .nu se pot

indrepta la

considerate

ca

de lege

neregulat

acel domiciliă,
îndreptate,

fiind-că sunt

urmând

Arepta la domiciliul real şi de fapt al părților.
Domiciliul de alegere. încetează, saii ia, sfirșit prin
toarele

circumstanţe :

1) M, Locr6, L'esprit du

a se în

urmă-

Code

Civile, v. 2, p.

180.

—
1) Prin terminarea
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afacerei pentru

care s'a ules..

2) Prin moartea, acelora ce 1 alesese, adică prin moartea.
ambelor părţi care convenise la alegerea domiciliului. .
Când ar muri partea pentru care se făcuse alegerea de

domiciliii, poate a 'şi alege altul dacă ar voi și
nevoe să comunice aceasta părței sale adverse.

fără să fie
_

Domiciliul de alegere convenţionial, se întâmplă câte odată
ca părţile în urma unui act al lor, să facă o alegere de domiciliii într'o parte de loc altul, de cât domiciliul, real, pentru

esecutarea actelor,

precum

și pentru

îndeplinivea. tutulor

ce-

lor-Palte care. ar necesita esecutarea actului pentru care s'a.
luat domiciliul convenţional, s. e: comunicări, somaţii ete.
» Această alegere de domiciliii poate să facă parte chiar din
actul ce se esecută, precum asemenea poate fi coprius întrun
alt act separat pentru
Pe

lângă

aceasta,

alegerea sa.

acest

domiciliă

este atributiv.

de juridic-

țiunea, judecătorului, unde domiciliul a fost ales.
“In acest caz una din părți trebue să fie justiţiabilă, de acest
judecător, alt-fel ar fi a se sustrage de la competința judecătorului legitim.

Alegerea acestui domicilii n'are efect, de cât pentru "actul
„Pentru care s'a ales, şi numai între părţile care ai convenit

intre ele; de unde chiar "și-a
alegere convențional».
Domiciliul acesta nu

cu consimţimântul
EI

luat nnmirea de cdomiciliul de

poate fi revocat nici modificat, de cât

părţilor care ati participat

este născut în puterea

la alegerea sa.

unul act făcut între părțile care

“l-ai ales, şi care și-a dat consimţimentul lor la alegerea, sa.
Același consimţimânt dar trebue să presideze şi la schimbarea. saii modificarea sa.
„Cu alte vorbe, acest domiciliii este . irevocabil, fiind-că este
„un drept câștigat de partea în favorul cărei s'a ales; şi de
care nu poate fi privat de cât prin consimţimântul.
stii.
VI. Domiciliul

de ajutor.—Noi

nu avem

acest

fel de do-

miciliii dar în vederea,
- importanţei sale şi a complectărei
materiei domiciliului nu'l putem trece cu vederea.
Acest domiciliii este locul-unde omul întrebuințat are dreptul la ajutorul public s. e: săracii, bătrânii, infirmii și alţii de
categoria, acestora care aii dreptul să-reclame ajutorul public
fără să, li se poată relusa, de cât violând moralitatea, și caritatea.

Sunt mai multe

condițiuni

cari cer stabilirea domieiliu-

lui de ajutor, și toate aceste condițiuni se stabilesc prin deosebite disposiţiuni legislative și care rămân la necesitatea fiecărei localităţi a le stabili.

—

VII. Domiciliul
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real.—Incă vorbind de domiciliul civil am:

putut vedea ce.este domicilul: real, fiind-că se confundă între ele.
Se numeşte domicilii real și: domiciliii de fapt incă, fiind
că este acela unde realminte de fapt o persoană "şi-a, fixat cu
intenţiune domiciliii unde să-și eserciteze toate alacerile sale,.
de undo să-şi administreze principalul stabiliment.
“Faptul acesta intră și în demonstrarea domiciliului civil, și
de aceea am dis că se confund între ele.
VIII. Residenţă —Este locul unde o persoană "și fixează,
de obiceiii șederea, sa, fără să-'și fixeze in acecaşi vreme acel
|

loc ca. domiciliii al săi.

e

Reşedinţa este o ședere circomstanţialăși provisorie într'olocalitate oare-care, şi doimicilii este o ședere intenţionată
pentru un lung timp, recunoscute de lege ca legală pentru
“toate actele vieței persoanei în raporturile ci cu societatea.
IX. Domiciliul funcţionarilor publici.— Funcţionarii publici inamovibili ai domiciliul local unde'și esercită funcţi-|
unea lor.
Funcţionarii amovibili sati revocabili, "și conservă domiciliul lor avut mai ?nainte d'a, priimi luncţiunea.

Locul unde aceștia “și esercitează luncţiunea ce le este con-fiată : nici odată nu poate fi privit ca domieiliii ci numai ca
vesidenţă. atară ” de nu-şi vor fi schimbat domiciliul conform
legei, în locul unde e numit funcţionar.
Această regulă priveşte pe toţi funcţionarii publici revocabili. fe în interiorul Statului, fie în esterior.
X. Domiciliul studenţilor, al servitorilor, al

arestaţi-

lor, al celor condamnaţi la munca, silnică, al exilaţilor.—
Studenţilor. — A. eia, care sunt absenţi din ţară pentru studiii saii pentru alte afaceri particulare lor, sunt tot-d'a-una.
consideraţi că 'și păstrează cugetul de reintoarcere în pâtria,
lor, păstrânduşi în aceeași vreme şi domiciliul ce ”] avea, mai

n
“nainte de a, se absenta.
Servitori.—La domiciliul acestora. se face o deosebire:

Aceia, care se află în serviciul unei persoanes. e: ca intendent la o moară ori la o casă comercială, aceia cari lucvează la o fabrică, la mine, etc. Sunt consideraţi a fi făcând

un serviciă extra-ordinar și sunt consideraţi de lege a nu fi:
|
renunțat li domicilul lor ce a avut mai "nainte.
„Cât însă pentru
stăpânului lor.
Cei
. „lrestaţii.—

servitori

ordinari,
i

arestaţiîn prevenţiune

aceștia

ai

domiciliul

sai pentru un

scurt.

„timp, precum şi pentru exilați, asemenea sunt consideraţi

a

—

la —

nu fi renunţat la domicilul lor anterior, conservându-și prin
armare cugetul d'a reveni acasă şi d'ași păstra intact domiciliul.
|
Nu este tot așa şi cu cer-condamnaţi la munca silnică pe viaţă.
“Domiciliul acestora este locul unde sunt internaţi a 'şi face
-osînda la, care sunt condamnați. i
XI. Domiciliul
' femeilor măritate, al minorilor şi al
interdișilor.—atât legea, ştiinţa, şi jurisprudenţa voeşte ca
femeia măritată să nu aibă alt domiciliii de cât pe acela al
bărbatului ei.
e
Ma
Intrun singur caz, femeia măritată poate avea alt domi«ciliii de cât pal soţului săii, cazul acesta este divorțul.
Acest domicilii ţine numai pe timpul procesului de divorţ

și. femeia il conservă in puterea autorisării Tribunalului unde.

procesul este pendinte.

Respingându-se

divorțul,

femeia reea

domiciliul soţului el. Se admite divorţul, femeia scapă de sub
„autoritatea maritală.

A

|

Minorii ai tot-l'a-una domiciliul părinţilor. sai al tutorilor lor.
|
e
- Minoril emancipaţi şi minorii căsătoriți pot avea domiciliul
lor: propriii.
:

Interdișii ai tot-Va-una. domiciliul curatorilor lor.
XII. Domiciliul relativ la imposite.'—

Este

“se plătesc impositele, și este domiciliul de fapt.

acela unde
.

-

Dacă se va întâmpla ca o persoană să'și schimbe domiciliul fără să indeplinească formele: cerute de lege, atunci acea
persoană va fi taxată atât la locul unde s'a dus a se stabili,

cât și în.locul părăsit.
În primul caz perceptorul saii controlorul dice :. a noul venit
nu poate fi impus aiurea».
In secundul caz qice : «persoana absinte nu s'a dus a locui
:aiurea, căci atunci ar fi făcut cunoscut formele schimbării de

-domiciliii».

XIII. Domiciliul

a

Ie

relativ materiilor judiciare.

Ie

—

Când

0 persoană chiamă în judecată pe altă persoană,. trebuește
îndreptată acţiune înaintea, judecătorului domiciliului persoanei
-chemată în judecată.
:
In materie” imobiliară, acţiunea se îndreptează înaintea jude=.
-cătorului domiciliului unde este situat imobilul.
|
* Toate aceste diverse domiciliuri sunt intim legate de comună, ast-lel că nu poate o persoană să aibă un domieiliii,
«dacă nu face parte ca locuitor dintr'o comună oare-care. Do-

micili» implică comuna, și comuna domiciliii.

De câte feluri sunt comunele.—[le sunt de două feluri

:

—
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comune rurale acelea de la ţară numite şi sate, şi comunele:
urbane: numite și orașe.
Adesea se găsesc comune rurale formate din . mai multe:
sate' saii din mai multe cătune, pentru reușita, formărel unei
singure

comune.

se

Aceasţa

"face

atunci când

un

singu»-

sat nu ar avea numărul de locuitori prevădut de lege pentru
a putea forma o singură comună.

Comunele rurale. “după civcomstanțe şi necesităţi se pot.
transforma în comune urbane.
Trecerea, unei comune din rurală în urbani este considerată ca o înaintare, provocată de meritele sale.cari ai atras.
atenţiunea gguvernului țărei.

Numai guvernul în puterea unei legi are “dreptul
atari înaintări. Consideraţiuni dar de * progres, sunt
îreceril unei comune din rurală, în urbană. Așea s.
„ comerciii, o industrie prin care o comună s'ar distinge

să. tacă
cauzeleex.: un.
de alta.

sunt motive cari autorisă pe gguvern să facă asemeni înaintări.

Comerciul este 'un amic intim şi universal, el iubeşte Şi
inbrăţişează pe toată lumea, relaţiile sale cu întreaga, societate sunt

din

cele: mat

intime

şi mai .bine voitoare. Acolo.

unde el prinde rădăcini, este cea mai mare bine-facere pentru
acea localitate.
O comună rurală dar cu atari mijloace, începe a se deo-

sebi de: cele-lalte comune, ea atrage atenţia puterii centrale
|
„și poate fi ridicată la consideraţia de comună urbană.
Reunirea comunelor saii deslipirea, lor unele de al-

tele. — Această unire saii desunire de comune se face după
“necesităţile ce să vor simţi. și realisarea unirii sai a desunirit
de comune

este atributiunea: administraţiunei.

Când administrăţiunea ar intmâpina "dificultăţi în conducerea afacerilor unei comune din cauza unei prea mari întinderi a ei sai din cauza unui prea mare număr de familii
cari S'ar afla în ea atunci o -atare comună se poate divide
în mai multe secţiuni.
Aceste secţiuni însă „toate sunt datoare să represinte osingură

comună,

să represinte

o unitate

administrativă.

O comună care ar dori lipirea sa de altă comună sait des-.

lipirea sa de

alta,

ca să

deplinească următoarele

formeze

ea o comună,

formalităţi :

trebue

să în-

Consiliul acelei comune este 'dator ca mai înainte de realisarea, faptului să se adune cu mai mulţi din contribuabilii

cei mai greii impuși ai comunei, a se consulta cu ei.
Această luer are trebuie sto facă, asemeni și cea- -b altă comună
cu care cere unirea: sait deslipirea.

—
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Când toate părţile rămâind de acord asupra unor asemenea

prin primarii lor constată printr'un proces

-cestiuni, Primăiile

verbul voinţa comunelor.
Acest proces verbal se înaintează prin Prefect comitetului
-consiliulul judeţian respectiv, și de aci Ministrului de Interne
care confirmă această lucrare printr'o ordonanţă Regală. Dacă
“vo parte interesată, în cestiune va face vro contestațiune,
comitetului

atunci ceasul este deferit

tărâre este definitivă.
Dacă comitetul .va

avea

a cărei

permanent

ho-

vr'o nedomirire asupra cestiunei

dată: judecății sale, atunci el are dreptul să formeze

o comi-

siune' consultativă compusă din membrii cei mai luminaţi.ai
comunelor respective, care sunt datoare a lucra sub preși-denţia sub-pretectului plășii sati plaiul din care lac parte comunele

interesate în

:

:

causă.

Aceste comisiuni sunt datoare a. analisa casul făcend un
proces verbal în care să se treacă toate lucrările - ler, și pe
care il va înainta comitetului prin sub-prelect.
Veri-ce întrunire sai deslipire de comună, care ar modifica circomseripţiunile unui judeţ, nu se poate lace de căt,
Da
în. virtutea unci legi.
Etectele divisiunei şi reuniunei comunelor este că, . averea
proprie a unei comune
care se întruneşte

întregi sai a unei părți

din comuna

cu altă comună vecină, rămâne a sa proprie.

Coxp electoral-municipal. — Este întrunirea, la un loc a
“tutulor cetățenilor cu dreptul de alegători pentru comună, înMe
în listele electorale. comunale.
:scrişi

„Alegători-comunali. — Sunt toți aceia chemaţi de lege
„a da, fiinţă corpului municipal şi tutulor autorităţilor comunale,. uceștă chemaţi sunt tiţi. contribuabili” cu domiciliul în
comună și care prin urmare are interes in comună.
“Toţi acești contribuabili dar adunați la un loc, formează
„aceea ce numim «Corp-electoral-comunal» : sait alegători comunali.

|

|

Se numese alegâtori fiind-că principiul domnitor la for"marea consiliului comunal a fost dela început şi continuă a
fi cleclivitatea.
Condiţiunele

ce

legea

cere

unei persoane

a puteu fi ale-

-gător ori ales la comună, sunt următoarele.
1) Să aibă domiciliul în comuna

unde

voeşte

“teze dreptul de alegător şi ales;
2) Să fie Român;
3) Să fie major:
4) Să fie inscris în rolurile de alegător;

să-și

cserri-

5) Să plătească contribuţiile în comuna unde-şi esercitează
drepturile sale de alegător;
6) Să nu fie condamnat la, vro pată infamantă;
7) Să se bucure de esercitarea drepturilor politice şi civilei
Toate aceste

condițiuni unite

la

un loc, dă cetățeanulu.

complecta, capacitate de 'alegător şi ales în consiliul comunal.
Funcţiunile consilierilor comunali sunt gratuite, ale primavului și ajutoarele sale sunt salariate.
Adunarea, alegătorilor comunali. —

Alegătorii la timpuri

periodice și fixate de lege după înştinţarea făcută de primar
in virtutea lepei, se string între ei în adunare generală, spre
a procede la aleg-rea consiliului comunal. "= Această adunare pentru' comunele urbane are loc din patru
în patru ani și pentru

cele. rurale pe fie-care an.

Numărul celor aleși în consiliul comunal .nu este constant,

ele variează după

Aşa,

legea

numărul

locuitorilor diferitelor localităţi.

din 1832 ne dă următoarea regulă in această

privinţă :

E

Comunele cu o populaţie de lu 3000—5000 trebue se aibă
nouă membrii în consiliul comunal.
Dela 5000—15,000

locuitori, consiliul comunal

trebue

să,

aibă un-spre-dece membrii.
a
Cele cu o populaţie mai mare de cât 15 000. locuitori, aleg
un membru mai mult pentru fie-care dece mii locuitori.
- “Motivul acestei creșteri este și creșterea afacerilor comunelor cu locuitori mai mulți.
Consiliul comunal. — Acest consilii sunt persoanele alese
de locuitorii unei comune
care 'are să se

-inunei lor

ocupe

in

înscriși în colegiul electoral comunal,
numele

întregei

populaţiuni

de interesele locale, cu îndatorire

a co-

a se aduna

cel

puţin o dată pe lună pentru i delibera asupra intereselor. comunci.
:
". “Se poate cu toate astea aduna, consiliul şi de.mai multe
ori, ori de atâtea ori pe lună de câte ori se va simţi nevoe.
"- Când consiliul se adună în termenii preseriși de lege se

dice că este convocat în sesiune
termen în sesiune estraordinară.
Adunările

ordinare

ordinară și

afară. de-acest

se fac din iniţiativa legi, adică membrii

se string de. sine ştiind îndatorirea ce le este impusă de
E
lege u se aduna o-dată pe lună.
Adunările estraordinare se fac din iniţiativa necesităţilor şi
provocată:de primar, căci el mai "nuintea tutulor. membrilor
je cunoaşte

Primarul dar

printio

|

scrisoare

|

oficială

adresată

tutulor

—
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membrilor consiliului“i convoacăa, se aduna, la o di și oră,

fixă ; arătând prin disa scrisoare şi 'cestiunile car ai să fie
discutate de ei' şi pentru cari se convoacă.
|
Hotăririle consiliului se iai cu majoritate absolută a, vo-

turilor.

E

.

e

|

Dacă, membrii consiliului se adun în două rinduriși nu se
poate obţine această majoritate absolută 'a voturilor, atunci
se Increază cu numărul membrilor presinţi și ţinându-se seamă
de majoritatea voturilor. .
ae
„ Voturile sunt secrete și pe faţă, după cum consiliul va găsi
cu cale. Ședinţele consiliului sunt publice, afară când consiliul va decide altfel. Hotăririle consiliului se trec. intr?o: condică în ordinea ţinută,
servind aceasta atât consiliului ca un act justificativ de mo-.
dul gestiunei lor, cât şi alegătorilor a putea controla cu înlesnire corectitudinea. insăreinaţilor lor.
o
Atribuţiile consiliului comunal. — Intr'un mod general
consiliul comunal are dreptul a se pronunţa asupra tutulor
cestiunilor cară .li se pun în discuțiune de autoritatea administrativă.

i

„ Atribuţiile acestea sunt de mat multe feluri. Așa avem:
Atribuţiună, pe cară consiliul comunal le poate

esercita

fără

necesitatea vre-unei intertențiuni; şi cari sunt:
a.
Conservarea, îmbunătăţirea şi modul administrării averei comunci, făcând a se bucura toţi egal de averea comunei;
Are dreptul d'a numi și revoca pe funcţionarii administra:
țiunei sale de veri-ce -urad saii categorie.
fie ei.

Atribuțiună cari nu sunt valabile de cât prin întervenirea comitetuluă permanent pentru comunele vurale, și a ministerului de
înterne pentru cele Urbane.
:
|

Aceste sunt lucrări pe cari legea, le-a reservat validării
autorităţii administrative superioare comunei, şi cari sunt:

Cumpărări, înstrăinări, inchirieri de bunuri imobiliare ,
faceri - de construcţiuni, împrumuturi de bani,
eșire din
individiune din vr'o. succesiune oare-care, asistentă în ju--

decată fie comuna reclamantă ori defendoare.
5
Dacă, însă valorile lucrurilor de măsură ar trece peste suma

de 30,000

lei

venit, atunci se solicită intervenirea, Selului Sta-

tului chiar.
Inchidere și deschidere de strade, drumuri vicinarii, alinieri,

taxe de poduri, regulamente: și tarife privitoare la 'stringerea
veniturilor, de la, bilciuri, pieţe, zalhanule, jugărit, şi drumuri publice, tacsele cântaruluj, cotitul, ete.

Termenui în care anitoritatea comunelor

trebue să se pro-

—. 129 —

nunţe asupra unor -atari
„de

30

ile

de la data

Dacă acest termen

cestiuni

înaintării

aduse la censura

lucrării prin

sa, este

Primărie,

trece şi autoritatea Superioară

nu .se pro-

nunță, atunci lucrarea este considerată ca bună

și se pune

în . esecutare.
E
Dacă lucrarea se anulează, ori se inodifică, se trimite înapoi
primarului care o pune din noi în deliberarea consiliului spre
a se pune

d'acordcu
.

-Consiliul comunal

autoritatea :superioară.

rural nemulţumit

pe

|

|

hotărârea

comite-

tului permanent, are „dreptul de apel la ministerul de Interne:
„ Atribuţiuni cari constaii: numai în dorinţa ce ai a

face

o lucrare

oare-care.

— Adică

un desiderand

esprimat

de comună, asupra realisării unei lucrări oare-care. Asemenea desiderande se traduc în fapte de către autoritatea, administrativă, superioară, primind a se realisa dorinţele esprimate de conșiliul comunal, d. e.: :alinieră de drumuri mari în interiorul orașelor, tergurilor, satelor.
Primirea darurilor, legatelor, făcute uședămintelor de bine
lacere' dependinte de comună:
Să
ii
„ Autorisarea acestor aşedăminte d'a se imprumuta, cumpăra,
a porni procese saii a se impăca.

„.“Inteunirea de. sate, cătune ori lipirea lor de alte comune.
Realisarea tutor acestor luerără depinde de singura voință
a autorității administrative, ea numai poate decide de utilitatea saii neoportunitatea, facerei unor asemenea lucrări.
... Primar
şi ajutoare
ulle sale. — Primarul este şelul co-.
mun.

El

gistrat

în

este primul
care

se

cetăţean

resumă

al. comunei

toată

increderea

el. este

primar.

sai

primul

ma-

concetățenilor

sti,

«căruia “1 este lăsată toată răspunderea morală și materială a
intereselor comunei

unde

Ajutoarele primarului .sunt aceia

|

cu cari

esecutarea dileritelor hotăriri ale consiliului
vepresintă.
* : Observăm

aci

că

comunele

.rurale

el se

scrvă

comunal,

cari se compun

în

ce: el
din mai

» multe cătune, vor avea atătea, ajutoare de primari din câte
cătunese compune comuna și -esercitează puterea atribuţiilor
primarului ca delegat al stii pe lângă cătunele respcetive,
Primarii şi ajutoarele sale se .conlirmă în funcţiile lor: de
-Şelul Statulu.in
i comunele urbane, şi de prefect in cele rurale.
„Primarul

singur

este

însărcinat cu

adininistrația

comunei,

-poate însă când el va.găsi de cuviință a .delega parte din
puterile sale unuia. sati. mai multora, din ajutoarele sale sai în
lipsa lor,-unora:
din cetăţenii comunei, aceşti delegaţise nu-

mesc notabili și sunt câte unul din fie-care suburbie.
NI

9

:
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Toate alirmările făcute de aceşti notabili în
administraţie comunală, sunt credute de toţi
fiind-că ei lucrează in numele primarului și în
gaţii ce. ţine de la el.
:
Atribuţiile primarului și ale ajutoarelor lui,

categorii :

actele lor de
ca, udevirate,
virtutea delesunt

de

trei

”

1. Atribuţiuni pe cari le esercită în calitatea sa de agent
subordonat puterii centrale:
- 2. Atribuţiuni pe cari le csecută ca representant al comunei, sub privegherea administraţiunil.
„3. Atribuţiuni pe cari'le esercită în calitatea sa de agent
al poliţiei jdecătorești.
|
1. Atribuţiile pe

cari le esercită în calitatea,

sa de a-

„gent “subordonat puterii centrale.— Aceste atribuţiuni resultând din această calitate sunt:
Să publice şi să esecute legile şi regulamentele co vin de
la puterea, centrală.
:
Să tacă, listele. electorale.
Să, esecute măsurile de siguranţă publică, ordonate de pre
fect sait de ministru

de Interne.

Aceste măsuri par a se confundacu
cu toate astea se deosibese intre ele
general şi local ce represintă,
In primul caz este: siguranța publică
ordinile .prelectului ca, şef al siguranței
In “secundul

caz s. e: când

Primarul lucrează
tea

ca șef al

sa.

Poliţia municipală, și
după. caracterul lor
generală și este
publice

este o turburare

poliţiei municipale

locală,

în

sub

atunci

localita-

”

,

In cazul acesta Primarul este dator să ia tot-felul de mksuni blânde și înțelepte pentru reușita stingerei agitaţiuneă,

ca să nu ia un caracter general când

atunci

cu mari

greu-

tăţi s'ar putea stinge.
Atribuţiile Primarului ca, representant al comunei.—
Ca primul magistrat al comunei, ca representant al ei legal
el este dator să facă următoarele:
,
Să. represinte și să administreze casa comunală, proprietățile comunei. Să se ocupe de indestulărea, publică cu articolele necesităţilor dilnice s. e: pâine, carne și toate cele-lalte
necesar consumațiunei

ca să fie în bună

stare.

Cu îngrijirea veniturilor, contabilitatea comunei, budgetul
spre a'l presenta consiliului comunal, în prima, ședință a anului financiar. Cu încheerea socotelilor anului trecut. Revizia
casei comunei.Cu propunerile în consiliul a-creerei de noi
venituri comunale.
E

-: Cu învoirea tergurilor, facerea cositractelor, adjudecarea: lucrăzilor, conlorm hotărârei consiliului și pe basa, legilor în vigoare.
Cu

representarea

Supravegherea

comunei

înaintea judecăților.

închisorilor, comunele. bisericilor
caselor de prostituție, higenă.
EA poate

|

ospiciilor, birourilor de Vine-facere, scoalelor,

și teatrelor.
:
"

suspenda pentru un termen

Supravegherea

|

ce nu va, trece peste

șease siptămâni pe orl-ce funcţionar al comunei.
„EA conservă arhiva și toate documentele comunei. Esecută
hotărârile și regulamentele consiliului. săi. EI publică toate
lucrările consiliului săi, spre a fi cunoscute de public. Primarul poate face ordonanţe și regulamente cu caracter
polițienesc, acolo unde nu este statornicită o anume . organisare poliţienească, atunci când în comuna sa, s'ar întempla
-0 răscoală, saii grămădire de persoane cu cugete inamice, sai
ivirea, veri-cărei

eveniment

grav şi ne prevădut pentru . care

cea mai mică întârdiere ar periclita ordinea pubhcă.
Aceste ' ordonanţe saii regulamente trebuesc- puse de us:
genţă in vederea consiliului sti trimețându-se tot de urgență
copii după dânsele prefectului impreună cu motivele care. 7]
autorisă de a nu adăsta autorisarea consilului săă.
- Prefectul ori sub-prefectul poate opri esecutarea unor atari
„.
a
“ordonanțe.
Consiliul încă este dator a se pronunţa asupra măsurilor.
estreme luate de. Primar, în cea mai apropiată şedinţă. .
„In asemenea - casuri, Primarul saii acela ce 71 inlocuește
„poate cere direct intervenirea puterei armatei. comunale sai

2 autorităţei cea

mui apropiată pentru realisarea, ordinei.

„» Cererea, aceasta. trebue făcută -in

scris,

alt-fel

autoritatea,

î.
militară are dreptul să o refuse. .
Motivul acestei măsuri este a tempera puterea primarului
când ea ar cădea în abus și în acost caz să se poată descoperi dacă culpabil. e primarul saii autoritatea militară.
- Primarul mat este şi oficer al stării civile.

3) Primarul

agent

al

|

poliţiei judecătioresci. — Aceeu .

ce se, petrece în centrul ţărei, în capitala sa, se poate petrece

,
|
ŞI în cea: mai depărtată localitate a ţărei.
Oameni--buni şi răi se găsesc pretutindeni; de cei buni nici
N
|
legea, nici autorităţile nai a se neliniști.
-. Asupra celor.răi trebue fixată gândirea, vigilența.și activitatea tutor autorităţilor. .
.: ..
i,
In specie, care autoritate poate fi mai la "'ndemână pentru
veprimarea celor „:r%i. în . comimnele rurale

primarului?

:

de - cât autoritatea
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Inte?o comună rurală unde “nu e de cât primarul care re- presintă autoritatea, legală și a; ordinei publice, el nu poate
sta indiferentla, violarea legef.. Legea dar autorisă pe: acest unic agent al săi în comuna,
rurală, să in primele măsuri de stabilirea, ordinei şi legalităţii
până la sosirea agenţilor, anume arătați de lege cu atribuţiuni judecătoteşti. “.
ARE
%

Primarul dar,” în atari

casuri este .considerat

de lege

ca

agent auxiliar al poliţiei judecătorești, cu dreptul a, lua toate
măsurile, a face toate investigaţiile pentru prinderea. vinovatului, 1entru descoperirea dovedilor și a adevărului.
Toate

lucrările “primarului,

făcutein

această

calitate, se

trimet
. Procurorului sait judecătorului de instrucţie, prin subprefect.
re
.
+ Când însă cașul deferit primarului, ca agent auxiliar al
poliţiei judiciare este d'o importanţă mare. el totuși este dutor a începe activitâtea sa .şi a, vesti în aceeași . vreme pe
procuror și judecătorul de instrucție prin sub-pretectul respectiv.
„Măsurile ce primarul ia in' marginile puterei sale, se nu-.
mesc 'hotăriri. :
Ii
Aceste hotăriri aii forţă esecutorie, de n'aii fost revocate d
autoritatea superioară. - e
Hotăririle acestea sunt de două feluri: unele se rapoartă la;
casuri speciale -și ultele la casuri 'generale.
|
Pe cele cu caracter general autoritatea administrativă superioară le poate anula și suspenda pentru un timp oare-tare,
jără să aibă

şi dreptul.a

le modifica;

se esecută și o parte a suprima.
Primarul,

pentru faptele sale

de

adică să lase
o parte a

o

agent auxiliar al poliţiei

- judecătoreşti, este judecat de Curtea

de Apel

dat în judecată. * -

în: cas

da fi

Poliţia comunală. —. Ca principii generale, poliţia comunală este basată pe aceleaşi principii ca și poliţia: administativă generală, fiind-că, ambele se ocupă' cu menţinerea or-

dinei publice.

Se

Ca atribuțiuni proprii -ale poliţiei comunale, de și. în primul

rind

şi ea, ca toate

publice, însă

poliţiile, se ocupă

aceasta, este

limitată

de

menţinerea

în marginile

ordinei

comunei în

care primarul “și esercitează autoritatea sa de primar:
Pe lângă această mare și grea indatorire a primarului da menţine ordinea publică, cl mai esercitează și următoa—:

rele îndatoriri:

:.

.

-

o

o

Să asigure libera, trecere tutulor cetăţenilor, prin comuna sa:
Să îngrijească de luminarea și curăţenia comunel, |
-

—
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De dărimarea zidurilor sati a caselor care ar amenința căderea, punând în pericol viaţa, treeătorilor pe lângă dânsele.
A nu permite a se pune pe terestrele caselor lucruri cari
ar ameninţa

căderea și a pune în “pericol

viaţa

trecătorilor.

A nu se arunca, pe strade lucruri insalubre,
A face a se menţine ordinea pe pieţe, bâlciuni, în locuri

de petreceri, ceremonii publice, spectacole, cafenele, biserici, etc.

inspecta buturile

spirtoase

pâine, carne, fructe etc.

A

preveni

prin

măsuri

și de

PR

înțelepte

şi

consumaţie

s. ex.:

neprejudiciabile

meEnuj, accidentele, s. ex.: accidentele, incendiile,

ni-

epidemiile,

episodiile.
. .
|
E
- Când consiliul comunal ar lua o hotărire abătută de la
datoriile sale, care ar vătăma, interesele generale, primarul
atunci e dator a inchide ședința și a comunica, incidentul
prelectului, care are. puterea a tranşea conilictul. Fiind vorba
de comune

urbăne, se comunică

ministrului

tranșează, conflictul prin consiliul de miniștrii:

„. Când

actele

consiliului

comunal, ar fi de

de

interne care .

natură

a vătăma,

ordinea publică saii legile date lui să le aplice în asemenea
caz lucrările consiliului sunt anulate și consiliul disolvat.
La comunele

rurale consiliul: comunal. se disolvă după pro-

punerea prefectului șiîn. cele urbane
nterne.

după a ministrului

de

a

Consiliul disolvat, imediat se convoacă colegiul electoral a
se procede la noi alegeri.
„E
.
o
Lucrările consiliului :se . continuă d'o comisie interimară
compusă de persoanele cele mai greii. impuse.și numite la
comunele rurale de prefect, şi la urbane de ministru de interne. Aceste comisiuni lucrează până Ia instalarea consiliului
ales din noii.
a
aa
Starea Civilă

|

|

'

Probele stării civile, — Actele stării civile. — Ofiţerul competinte cu
ţinerea, registrelor stării civile. — Actul de naștere — Actul
“de căsătorie — Actul de deces. — Actele stării civile relative
-_1a militarii aflaţi afară din. teritoriul Român saii pe teritoriul
Român, dară în timp de resbel sat de turburări. — Liberarea,

de extracte după actele stării civile. — Actele privitoare pe un
copil presinte şi fără viaţă. — Actulde legitimaţie. — Actul de .
a
adoptaţie.— Rectiiicarea actelor. stării civile. .:

- Starea civilă. — Starea civilă este posiţia, ce o persoană
ocupă în. familie și de aci în ' familia cea. mare, in societate;
precum starea civică este posiţia ce o persoană ocupă

in stat.

„

—
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Sunt trei mari evenimente cari daii ocazie unei
ca să ocupe o posiţie în societateși anume: .

persoane

Nașterea.

Căsătoria.
Moartea.

De fie-care din--aceste trei mari evenimente survenite omului
„pe lume 'sunt

legate o sumă

de alte mari şi diverse

cestiunt

ale omului în societatea în: care ocupă un loc.
Nașterea, din toate aceste trei evenimente, dă omului asistenţă şi legături în societate.
Dovedirea

nașterii, se numește

starea civilă.

Regula adusă de necesităţile sociale saii de diverse circomstanţe' împinge pe om la asociabilitate a'și procura tova- răşi, a se căsători.
Dovedirea căsătoriei se numeşte

!
asemeni

s/are cizilă.

Poate o persoană scăpa, de căsătorie, de moarte însă nick
o-dată.
Sa
Tot ce are început, trebue să aibă şi slirșit, nașterea este
inceputul omului și moartea slirşitul: lui, constatarea morţii
unei persoane se numește asemeni stare civilă.
Probele stărei civile. — Prin: aceste probe

se

înţelege

mijloacele cu cari se poate dovedi starea civilă și cari sunt d'o
importanță eminamente mare, pentru care slirşit și legiuitovul le ţine foarte de aproape și cu mare îngrijire.
Așa, starea civilă a unei persoane se poate justifica în primul rind
cu acte de starea civilă, și în lipsă de aceste acte
legea admite încă următoarele probe:
|. Posesiade Stat.
.
I[.- Martorii.

-

IV. Registre publice.

|

III. Hârtii domestice..
_Întwun

civilă.
Nu

cuvânt,

toate

-

,

acestea

o

este locul aci a ne

|

se numesc

ocupa

A

de

aceste

incă

acte

i

de stare

importante

mi-

jloace ule dovedirii stării civile, fiind datoria dreptului civil a
lace aceasta, cu toate acestea vom dice câte o vorbă în parte
pentru fie-care din aceste probe.
|
E
I.: Posesia de Stat. —

„de copil

Este atunci când.A.

este repurtat

al lui.B. Adică “credinţa

tutulor

cari” cunosc de a-

proape si pe A. şi.pe B. că. cel

dânttiii

este

copilul

celui

Mal doilea.
RE
II. Martorii. —: Sunt persoane oneste : și capabile a mărturisi, cari pot să afirme prin jurământ,că ştii prin ei însuși
că A. este fiiul lui B.-:

aa

|

—
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“ȘI când martorii sunt convinși de acest fapt pe care-l cumosc prin ci chiar, ca să facă convingerea, justiţiei că ei sunt
sinceri, martorii pot să dea şi. chiar amănunte la, cele ce vor
fi întrebaţi când vor fi ascultați.
|
Aşa

s. e.: ci pot

spune în ceanume

lună s'a născut
A., în ce

anume loc s'a botezat, cum chiema pe popa care a oficiat la
botezat, pe naș numele și pronumele părinţilor, ce meserie
aveati părinţii, dacă ei eraii căsătoriţi ori nu, de ce naţiona-

nolitate și religie eraii şi multe

încă alte întrebări ce li se

vor face.

In legislațiunea noastră de adi proba testimonială în dove-

direa stărel civile este foarte limitată, ne-permiţându-se de cât
în următoarele circomstanţe:

1) De nu se vor fi ţinut registre de starea civilă, la epoca
când se pretinde a se fi născut persoana care reclamă,
2) Sai că saii pierdut registrele. |
In -acest din urmă

caz, trebue mai ântâiă.să aducă dovadă

de la ofiţerul stărei civile al locului interesatului, că în adevăr. nu se găsește trecut în registrele stărei: civile.
În urma acestei dovedi partea se prezintă la tribunal cu
cinci martori, cari interogaţi după minuţiosul mod arătat mai
sus, poate să obţie de la tribunal dovada stărei civile.

IIl. Hârtii domestice.— Acestea sunt, diferitele însemnări

făcute pe cărţi sait în registre de casă,

sai pe hârtii isolate

ale

lui A, prin care să se constate 'că B, este fiul stă.
.
Asemenea. însemnări pot ori nu să fie subscrise. de propria
sa mână. când sunt credute mat bine de adevirate.
In vechime la noi se obicinuia foarte mult, ca părinţiisă
scrie pe scoarța vre-unei cărți mal importante

pentru. ei ase-

partea interioară

s. e.: Ciaslov,

menea însemnări. Se
a

obicinuia

vre-unei

mai cu

cărţi:

de

seamă

biserică,

a se scri pe

saii: alte cărţi de rugăciune.
:
IV. Registre publice. — Sunt actele făcute de oamenii
legii, care constată legitimitatea unei persoane.
“Actele stărei civile. — Sunt niște procese. verbale făcute
de cei însărcinaţi cu constatarea şi paza stărei „civile, și în

care se trec petrecerea vre-uneia din cele trei mari evenimente

ce vădurăm mai sus.
,
N:
"Aceste procese verbale se scriii directîn niște condici anume
făcute, şnuruite, parafate, sigilate şi legalisate de tribunalul judeţului respectiv.
o
Condicile

acestea. sunt

care fel de stare. civilă.

în număr

de îrei, .câte una

de fie-

i

Actele acestea sunt. născute din necesitatea. d'a asigura fa-

—
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milia-în societate, căci ea e baza societăţei şi legiitura între
„membrii ei, evitându-se cu acest mijloc dificultățile Și pericolele ce adesea. pot aduce proba testimonială.
ae
Aceste acte sunt impuse d'o. potrivă tuturor, căci Statul
are dreptrl a veghea la interesul public al societăţii ce represintă și la interesul prişat al individului al cărui tutore asemenea este el.
-- Registrele acestea sunt niște acte care ne aduc aminte că
ne naştem, adică: că ne reproducem, că trebue

a ne ciisători

Și în fine că trebue să murim.
După importanţa evenimentelor ce ele dovedese, se vede
clar și importanţa lor proprie, pentru care slârșit și legea le
dă, tot concursul ei, impresurându-le de toate garanţiile pen:
tru stricta lor pază pedepsind foarte sever pe aceia. cari sar
abate de la paza lor.

|

Așa, nu ce permis a se seri printre rînduri în registre nici

răsături oră ștersături,.
nici
petrecute şi adevărate.
-

a se trece

alte fapte de cât cele
|

Oficerul competinte care ţine registrele stării civile. —
Aceste registre sunt păstrate de aceeași persoană care este
în aceiași vreme înssărcinată a, constata starea civilă a unei
persoane şi curi sunt primarii.
-.
In vechimea timpurilor noastre,
nu găsim urme cum se
dresaii actele stării civile şi cine era depositarul lor legal. . .
„Abia. Regulamentul Organic la cap. VIII., anexa 3, pag. 361,
ne dă oare-cari reguli privitoare la starea, civilă.
De la 1832, data adoptării Regulamentului Organic, până la
Statul de la 1864, care organisă şi puse baze serioase stărei
civile, ea se păstra și se esecuta de cler.
E
» Puterea spirituală absorbea puterea Statului civil, şi repre:
sentanţii puterii divine erai însărcinați şi cu constatarea
acestor trei mari evenimente copr nse într'o singură vorbă:
«stare civilă».
pu
|
.
Așa dar fie-care naştere, căsătorie ori moarte, era constatată de preoţii bisericii suburbiei, in care se petreceaii
aceste
evenimente.
„
“Unul născut, în momentul naşterii sale nimeni nu-i ficea
nici o constatare până în momentul când ajungea să fie botezat cel născut, adică recunoaşterea făcută născutului de bi- Serica, cultului. părinţilor să, de “fii al er.
|
„Puterea civilă era absorbitde
ă puterea spirituală lăsată în
sarcina bisericei, și constatarea, naşterel era confundată în
constatarea născutului de credincios al bisericel,
Bisericile dar eraii pe atunci păstrătoarele actelor stăril.
ci-

„vile. și preoţii erai niște ofițeni eclisiastici însărcinaţi de puterea spirituală cu redactarea, actelor lor doveditoare botezului, care dovedea in aceeaşi vreme naştere, căsătorii și monţi.
- “Preoţii aveaii și ei condici ca și adi, primite de la mitro-

polie sai episcopate şi în care se treceaii constatărilor.
le
Pentru cei născuţi constatarea în condică, se făcea cu oca-

zia botezului ci nu a naşterii, pentru căsătorie în momentul
celebrării căsătoriei religioase și pentru: morţi cu ocazia ceverii de înmormântare.În aceste condici
.
aceleași lucruri ca şi adi.

se treceaii

aproape

„ “Pe lângă aceste registre sait condici bisericeşti, preoţii mal
aveai niște bilete cu același coprins ca şi în condicile lor
entru fie-care fel din aceste trei evenimente,

cari

se liberaii

|
mediat după cererea părţilor fără nici o plată.
Aceste bilete le numim adi cestrăcte de stare civilă».
-- Legiuitorii din 1864 ne găsind nici o seriositate în actele
stării civile ale Regulamentului Organic, luă aceste acte din
puterea. Disericel și le confie primăriilor și popii tură înlocuiți
cu persoane civile, numite de disa lege «ofițeri de stare civilă»,
iar legea comunală din 1882 le confie esclusiv numai primaN
rului comunei
"Așa dar la 1864 puterea spirituală cedează

Statului civil,.

rămâind biserica numai cu sacrarea sufletului sai taina, boe,
tezului şi taina nunţei.
Astădi depositul actelor stării civile este primăria, şi ofițerul public însărcinat cu redactarea și păstrarea actelor stării
civile este esclusivamente

jutoarele sale, delegat de
primarului numai.
-

Lavînceput,

când noi

numai. primarul,

primar,
ie
nu

eram.

care

sai unul din a-

lucrează în
IE
N

numele

cu această

deprinși

nouă

instituţie a stării civile, procesele verbale de constatarea, eve-nimentelor survenite, se făcea pe foi volante, și apol se treceaii în registrele prevădute de lege. După o scurtă esperiență, însă, s'a, relusat facerea lor pe:iot volante fiind obligaţi
ofițeri! stării civile a face aceste constatări direct în registrele respective, evitându-se cu aceasta, o sumă de incidente
desastroase și mult prejudicioase, atât familiei cât și întrepei
„:
„
n
.
.
“societăți.
- “ Registrele acestea, se lac în dublu esemplar Şi tot-d'a-una
la începul fie-cărui an cu cheltuiala ministrului justiţiei, care.
le trimite ministrului de interne și acesta le distribuie prici
|
i
.
marilor,
- : La.finele fie-cărui an, .cel puţin după - trecerea unel luni,”

aceste registre trebuesc încheiate.

.

a
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Adică

primarul, la finele fie-cărui registru,

va lace un pro-.

ces verbal constatând finirea' anului, numărul paginelor registrului, al nașterilor,

căsătoriilor și al

deceselor

ce

coprinde

registrul, punându-se. sigiliul primărici şi semnându-se de
primar.
|
a
|
„După această operaţie ambele esemplare se înaintează tribunalului județului respectiv și legalisăndu-se toate de preşedintele arătatului tribunal. Apoi un esemplar se va păstrain
arhiva tribunalului, şi altul se va restitui primarului

spre a

se păstra în arhiva sa.
Me
|
Registrele rămase în păstrarea tribunalului, rămân impreună
cu ele și toate actele cu cari părţile sati servit la ofiţerul
stării civile la necesitatea ce ati avut.

.

La dresarea acestor acte ofițerul stării civile trebuie să ia

parte, proprio

deviso

et

audito ; căci

numai

ast-fel

ofițerul

stării civile poate afirma că a trecut fapte adevărate în registrele sale.
|
e
De paza și veracitatea, coprinsului acestor registre, personal este răspundător primarul.
Ma
Așa art. 36 c, civ. pedepseşte cu amendă, pe violatorul
formelor stării civile.
Asemenea art. 37 cod. civ. dă dreptul părţilor lăsate prin
„ neindeplinirea, acestor forme să facă violatorilor acțiune în
daune-interese, fără ca, cu toate astea „să scape și de pedeapsa
legii de represiune.
|
_Ast-lel ei sunt pedepsiţi și de articolele 161, 162, 123, 195
Codul Penal și art. 450 Procedura Codului Penal.
Aceste pedepse

constitue sancţiunea dată acestor acte, atât

de importante prin destinaţia lor.

|

Actul de naștere.
— Nașterea este unul. din cele mai mai

evenimente ale omului, este unu din cele mai mari fapte ale

sale,

in

lumea

în care

a venit să facă

parte, fiind-că

înte-

vesează pe întreaga societate, sub toate punctele de privire şi
in particular pe familie; căci nică societatea, nici familia nu
voeşte a se introduce

în

sinul ei, de cât resultate legale

şi

legitime...
o
,
Actul constatării regularității și neregularități venire omului pe lume, poate da, naștere la o sumă, de varii incidente.
De aceca nașterea unei persoane trebue constatată cu mare
ingrijire fiind-că actul constatării naşterii sale este certificatul de origină al noului venit. .
La, verl-ce naștere trebue să se lacă o declaraţie la ofițerul
“stării civile al locului născutului, cel mult în termen de trai:
dile de la naștere.
a
:

|
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Declaraţia se poate face ori de părinți, ori de moașe, ori.
“de doctorul care va fi asistat naşterea, saii de veri-ce alte
rude

saii persoane;

care

vor fi fost faţă la. naștere.

Inediat, după această declaraţie, ofițerul stării civile în pre-senţa, a doni” martori,
'este dator să redigeze actul nașterii.
Acest act trebue să coprindă:
Anul, luna, dioa, o:a, minutul naşterii.
Locul naşterii, sexul născutului.

«. Numele ce să dă născutului.

Numele, pronumele, profesia, religia, naționalitatea, etatea.
-.* Asemenea numele, pronumele, profesia, religia, naţionalita-.

tea, otatea și domiciliul marturilor.
In urma terminării actului, el trebue să se iscălească deofiţerul stărei civile, apoi de martoră și părinţi, saii aceia
cari aii făcut declaraţia nașterii. Fie-care act în registru stii.
"va purta un număr curent.

De se va găsi un copil abandonat, cel care 7] va, găsi estedator a-l confia pe dată ofițerului stării civile impreună cu
toate obiectele găsite o dată cu copilul la -el..
In acest caz ofițerul stării civile va dresa actul nașterii,
arătând în act toate circomstanţele ce i s'aii ivit, precum etatatea copilului după aparenţa ce-l va, face copilul.—De se va,
găsi intre obiectele copilului vre-o însemnare că are nume,
“i va, trece acest nume
ofiţerul stării civile.

„La

caz

că

se. va

călătorind pe mare,

în act;

naşte

atunci

în caz contrarii: "i dă nume-

un

copil pe

formalităţile

un. vas
cerute

de

Român
art

145

până la 48 din Codul Civil, se fue de către căpitanul
vaporului.
N
„Actul de căsătorie. — Căsătoria este origina şi baza familiei. Ea este începutul, menţinerea și continuarea societăţii.

Şi acest act, ca și al nașterii, are lormalităţile sale proprii
ca să garanteze seriozitate familiei şi societăţii, aceste formalităţi sunt:
a
:
E
|
Consimţimântul părţilor, care se căsătoresc.
* Consimţimântul părinţilor, sati al acelora de care depind:
viitori căsătoriţi. Numele, pronumele, profesia, domiciliul, religia 'căsătoriţilor, al părinţilor” lor, sai al acelora de care
depind

noit căsătoriţi,

precum

și al martorilor lor;

fiind-că

fic-care din viitorii căsătoriți sunt datori a se presenta înaîntea ofițerului stării civile însoţiţi de câte doni. martori,
“In lege nu se indică sexul martorilor, in practică însă se
i
.
e
resping iemeile.
Suntem

de părere că, se face o greşită interpretare a legei

—

esclusându-se

femeile de

140 —

la dreptul d'a fi. martori în

actele:

de căsătorie, fiind-că in mare parte practica, le admite.
Așa s. e: ele pot fi.martore în miterie civilă, în divorţuri,
în materie de represiune etc. Legea vorbind. de martori, nu
face nici o distincţiune între bărbaţi şi femei
și ,
prin urmare,
“unde legea; nu distinge, nici noi nu putem distinge. .
Asemenea ofiţerul stărei civile, este obligat a: trece în actul
de căsătorie şi următoarele:

„.

Că cei căsătoriţi nn sunt în grad de rudenie opriţi de lege.
Că sunt măjori, sai. ai. vi'o dispensă a Şetului . Statului.
Că sai. făcut publicăţiile.
„Dacă, s'au făcut vi”o oposiţie la căsătorie, și dacă s'a respins.
In urma tutor acestora, actul se subscrie de ofiţerul . stării
civile şi de toate părţile pe care le-am văduv că ia parte la
acest act.

a

Dacă vre-una din ele nu știe seri, atunci ofițerul stărei ci-"
vile este dator să facă menţiune în act, despre acest fapt.
Publicaţiile la căsătorie sunt încunoştiințările făcute prin
seris și graiă, de ofițerul stării civile, în două rînduri ina„inte de celebrarea căsătoriei, la, intervale de. opt dile intre ele
şi în di de Duminecă, lipite pe zidurile primăriei ambelor
părți şi a bisericelor suburbielor in care domiciliez ambit
viitori căsătoriți.
Sa
|
|
Pe lângă această afișare 'se mai face cunoscut publicului
și prin graiii în acele două Duminici în biserică, de către
primar și după terminarea serviciului divin.
„La trei 'dile, după ultima publicare, se poate celebra că-sătoria.

Publicaţiile acestea se fac în scop ca căsătoria să fie adusă
cât se poate in mod mat perfect. la cunoștința tutulor, ca să
nu scape din vederea acelora mai cu seamă, care ar avea

dreptul a se opune la facerea, unei căsătorii. -

Dacă în urma

.

împotrivire,

acestor

căsătoria

se

publicaţiuni,

celebrează,

nu. s'a făcut nici o

contrariii celebrarea că-

sătoriei se suspendă până ce oposiţia. la căsătorie se termină
judecătorește De se admite oposiţia, căsătoria. se respinge.
- „Aceste împotriviri
'la căsătorie să. numesce «oposiție la căsătorie» și se lac de aceia, cari cred că ai vrun interes a nu
se face căsătoria.
- Quid dacă una din părţi care se căsătorește, saii chiar- și
amândouă nu v'a: putea dovedi că sunt majore?
In acest caz părţile sunt obligate să se presinte.la, ofițerul i
stării

civile cu cinci martori care sub prestarea, de jurământ
:să declare ofițerului: etatea, numele, pronumele, profesi
a, reli-

—
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gia, naționalitatea viitorilor căsătoriţi sati a unuia din ei, aceluia care are necesitate de această dovadă. Toate acestea, sa.
tree înt'un proces-verbal semnat de ofiţerul stării civile și
de martori, trimețându-se în urmă tribunalului judeţului res- pectiv, spre a'l legaliza ; remițându-se în urmă ofițerului care
are nevoe

de acest act.

a

i

“Dacă martorii nu ştiit carte, să se facă menţiune in aci de
aceasta precum și de facerea actului constatător al etăţil.
In cas când publicaţiile se vor face în mai

multe comune,

asemeni să se face menţiune: despre aceasta în actul căsăto-.
riei, presentând părţile certificate că nu s'aii făcut oposiţie
ori că s'aii făcut dar aii fost respinse.
aa
Celebrarea căsătoriei trebue să se facă.în oficiul Primăriei,.

contrarii căsătoria este: nulă.
Act de deces. — Este actul care constată moartea unei
persoane, și ale cărei forme ce trebue să coprindă sunt urmă-.

toarele :

a

: Anul, luna, divă, ora, minutul când a murit. Numele, pro-numele, protesiunăa, religia, etatea, .naţionalitatea încetatului

din viaţă.: Locul unde a. murit, s. e. suburbia, strada şi nu:
mărul casei. Felul 'boalei care a provocat moartea.. Dacă a
fost celibatar,

pronumele,

părinţilor
menea,

insurat

profesia;

ori văduv.

religia,

Se va trece asemeni numele,

naționalitatea,

etatea, domiciul

profesia, religia,

etatea, naţionali-

detunctului, sai menţiunea

numele,

pronumele,

tatea şi domiciliul a
decesul. . -

că nare

doui: martori. cari

părinți.. Ase--

trebuese

să afirme
|

Intemplându-se ca o persoană să moară afară din domiciliul săi, atunci persoana în casa căreia s'a intemplat decesul,

este obligat a face ofițerului stării civile declaraţie de deces,
servind în aceeași. vreme: de martor.
a
Decesul intemplându-se intwun spital civil ori . militar

sati

avut ultimul sii domiciliii, spre a se trece în registrele

stă-.

întrun stabiliment public ori privat, superiorii acestor aşedăminte sunt datori în 24 de ore de la deces să anunţe pe ofiţerul. stării: civile, a
e
Acesta, este dator a se transporta la localitate spre a, constata decesul, dresând imediat și actul de deces.
i
Actul acesta se transmite apoi la locul. unde decedatul a
ril.civile locului săi... Dacă o persoană va muri întrun penitenciar, asemenea, ofiţerul stărei, civile trebue să se transporte la localitate spre a

dresa actul de deces, fără să facă menţiune de circumstanţele:
aflăvii sale în

penitenciar.

:
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- De morţi nu se vorbeștede cât de biiie; la marginea gro“pei se abandonă de cei vii toate adversiunile avute contra
-decedatului.
e
ă
Societatea generoasă și caritabilă voeşte să respecte memoria celor duși din rândurile „celor - vii și cari nu se mai
'pot apăra contra atacurilor ce sur îndrepta contra lor:
Pentru respectul dar al memoriei celor duşi din lumea reală,
nu voește legea să se mai şiie şi în urmă culpa persoanei
-care a murit in penitenciar. |
- Dacă cine-va ar muri pe un vapor român și călătorind pe
“mare, în acest cas căpitanul

vaporului

sait proprietarul stii

în timp de 24 ore de la deces, după formele deja cunoscute,
:tvebue să dreseze actul de deces. servindu-se de doui martori
-din voiajori sai din mateloţii vaporului, înscriindu-se acest
„act în rolurile echipagiului.
.
a
La primul port unde va ajunge: echipagiul și de va fi un
port Românesc, cei cari aii redactat actul de deces va depune două copii după acest act de. deces la autoritatea portului care se va

conlorma

art.

46 C. d. Civ.

Adică o copie

va, fi oprită în cancelaria Portului, “iar cea-Paltă se va. inainta
“ministerului de interne.
.
"
„ Aceastu o va trimite comunei domiciliului tatălui delune„tului sai al mamei sale, dacă domiciliul tatălui este necunos“cut. Autoritatea comunelor va trece îndată acest act în registrele sale.
.
|
Dacă insă echipagiul va aborda pe un port străin, atunci
“cei cară aii redactat actul de deces va trimite o copie legalisată după ac-st act la ministerul de esterne, ajungând pe ca-

dea diplomatică lu ministerul de interne.
”
Acesta îl va. trimite la domiciliul lui cunoscut al unuia din
părinţii decedatului, și primarul e dator ul trece îndată în.
registrele stării civile de deces,
In regulă generală insă, mai inainta da se procede la dresaxea

actului

de deces,

trebue

să

se ceară

autorisarea

de în-

mormântare. Această autorisare nu se poate libera de cit
după 6 ore de la deces şi după ce decedatul a fost visitat

-de ofițerul stări civile și de doctorul legist; pentru a constata de riso cazul morţii.
|

Dacă din această visitare resultă că moarteae naturalăşi
-după trecerea celor 36 ore de la deces, se dă autorisarede

iinmormentare,

această autorisare este

gratuită.

„Dacă din contră doctorul constată că cadavrul presintă le-

-Ziuni csterioare sait

Sultând din

toate

alte semne

acestea că

ne-naturale

in interior, re-

moartea a fost forţată,

atunci
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cazul acestei morţi se
ciare.
După

constată de un agent

această constatare

al poliţiei judi- -

se procede la autopsia

cadavru-

lui şi justiţia este datoare a ţine sub de aproape surveghere
„pe. cei bănuiți.
-

După terminarea

operaţiunii medicale se

liberează autori-

sarea, de inmormântare, iar justiţia 'și urmează cursul săi d'a.
descoperi pe culpabili spre a “i pedepsi.
|
Sunt necesarii toate aceste formauhtăți mai

pării cadavrului, căci
vărul ce urmărește

numai

justiţia.

înaintea, îngro-

ast-iel se poate descoperi

ade-

„De sar îngropa pe. dată, atunci urmele crimei s'ar pierde,
criminalii ar rămânea nepedepsiţi, şi societatea, care are nevoe de

ordine

şi pace

ar rămânea,

nesatislăcută,.

Actele stării civile relative la, militarii aflaţi atară din

„teritoriul Român

sai pe

teritoriul Român,

dar în timp

de resbel sai turburări. — Actele militarilor aflaţi în circumstanţele indicate în acest titlu să redigează după formele
comune actelor stării civile, afară de excepțiunele cuprinse
in articolel» 21,

34, 42, 64, Cod. Civ.

. Persoanele insă cari redigează aceste acte în aceste escep.
ţionale cazuri sunt altele și anume:
- Quartir maestru în fie-care corp de unul saii mat multe
batalioune saii escadroane.
Intendentul atașat pe lângă armată saii pe lângă corpul
Se
E
de armată. -: Aceștia fac actele stării civile pentru ofiţerii fără trupe şi
ă
,
„pentru funcţionarii armatei.
Registrele ' stării civile pentru militarii cari fac parte dintun corp de armată, se ţin la corpul lor din fie-care parte.
Pentru ofițerii fără trupe şi pentru funcţionarii. atașați, registrele se conservă la Statul-major al oştirei.
„Și unele și altele din aceste registre, după încetarea, resbelului saii a turburărei se depun în arhiva Ministerului de
a
resbel..
Actul stării civile al naștere, trebue fiicut după două dile
de la, naştere. *
O copie legalisată după acest act se va trimite la locul
ultimului domiciliii cunoscut al unuia

din: părinţii

cunoscu-

; spre a fi trecut și în registrele stării civile locale.
tului
La actele de căsătorie se fac publicaţii la ultimul domiciliii
al părinţilor lor.
|
- Publicaţiile acestea trebuesc să stea 25 dile, la corpul de
"armată pentru ofiţerii cari fac parte din corpul de armată, și

—
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25 dile la Statul-major pentru

lalţi tuncţionari militari.

cei fără trupe

După acest termen căsătoria sa oficiază
sată după actul săi se trimite la ultimul:
ilor, spre a fi trecut și în registrul stării
„Cât priveşte însă actele de deces, se fac

miaestru al fie-cărui corp de

..

armată.

şi pentru

cal-

şi o copie: legalidomicilii al părin:
civile al locului.
de fie-care quaatir-

„Jar pentru ofiţerii fără trupe şi cei-Dalţi funcţionari ai armatei de intendentul corpului și după încredințarea a trei.
martori. Copii după acest act se trimite apoi. la ultimul ! domiciliii cunoscut al unuia din părinţii defunctului, “spre a se
trece:
și: în registrele stării civiie locale.
Liberarea

de

estracte,

după

actele

stării

civile. —

Verk-ce persână are! dreptul să câră a li se libera estracte:
după actele” stării civile, de la depositarul lor.
Aceste acte .trebuesc în urmă să fie legalisate de tribunalul
respectiv sai de judecătarul de ocol.
stractele se lac pe hârtie timbrată.
_
-"-De se va intempla

ca unul din

esemplarele

registrului să

se piadă, atunci estractul se va lua după esemplarul esistent,
făcându-se. menţiune în estractul liberat de pierderea esemplarului.
Me
+ Dacă ambele -esemplare sunt pierdute, atunci se va lua un:
certificat. de la Ofiţerul stării civile, doveditor că ambele esemplare de registre sunt pierdute, ori că nu Sai ţinut
Apoi pe basa acestui certificat, partea interesată tare dreptul a aduce cinci martori la Ofiţerul stării civile, cari să dovedească starea sa civilă, aceea ce ar fi dovedit'o și actul.
pierdut, dar esista.
i
Ofiţerul stării civile constată toate acestea printr'un proces-

verbal, pe care în urmă

îl trimite 'Tribunalului judeţului res-.

pectiv spre a'l legalisa: şi în urma acestei
plinite, actul ţine loc de stare civilă.

„Actele

stării civile privitoare

pe un

formalităţi

indei

copil presinte

fără viaţă. — Quid pentru Ofiţerul stării civile in faţa unuiși
copil

născut

fără

viaţă?

!

A

ntr'un atare cas nu se face un act de naștere, ci un act
de deces, şi care trebue să coprindă:
Că copilul s'a născut fără viaţă, și actul se dresează în
registrele de deces, ci nu în cele de naştere și după ordinea.

numerică,

E

pr

!
Actul de legitimaţie. — Quid pentru copilul natural
? Adică,

cel “născut dintr'o căsătorie neregulătă
_* Un atare copil este recunoscut ca al “părinţilor săi cari :in.
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adevăr “i-a dat viaţă, numa! prin căsătorie regulată
a născă-

torilor săi.
„_
“Pentru acest sfârșit, aceste: persoane: sunt datoar
e ca mai
inainte de celebrarea, căsătoriei lor civile, să declar
e la Ofiţerul stării

civile, esistența copilului sati a copiilor fiind mai
mulţi, arătând etatea, și sexul lor,
E
„După această declaraţie ofiţerul stării civile esto dator să
treacă in actul de” căsătorie. voința părților că, recuno
sc de
adevărați copii ai lor pe cel cari." a, declarat.
„Această recunoaștere, legea o numește «legitimaţie». *
» Actul de adopţiAe.—
dopţia este libertatea ce are'o persoană
care nu are copil, să ia ca al săi un copil al unei "persoane
străine, și. care. devine întocmai ca și al săi.
Acest fapt în vechea legislaţiune se numiă, Şi cînficre», adică
„că lua pe copilul străin întoemai ca un fiă al stă propriii.
„Etectele adopţiunii sunt că, adoptatul capătă. şi . se bucură
de toate drepturile şi prerogativele pe cari legea le acordă
unui copil eșit dintr”o căstitorio recunoscută de lege, asupra, bunurilor și numele adoptatorului, fără însă să piardă drepturile asupra, patrimoniului părinţilor săi născători.
„Ca lormalități pentru realisarea, adopțiunii, sunt următoarele :
|
o
“ Adoptatul să fie cu dece ani mai mic
ori adoptatori.

de cât adoptatorul,
Ma:

„ Adoptatui saii aceia de cari el depinde, să-și dea, inscris
consimţimântul prin care priimește a, fi adoptat.
- Adoptatorii să se bucure d'o exemplară moralitate şi bună
conduită în societate, dovedind aceasta cu certificate din partea
concetăţenilor “lor. "
IN
- Să dovedească
'că

numai

a

copii, căcă tocmai lipsa, copiilor

face admisibilă adopţiunea. e
„În urma acestor dovedi, atât adoptatorit cât și adoptatul.
sai aceia de care el depinde, sunt datori să facă o colectivă
cerere Tribunalului, cerend. adopţiunea.
|
Tribunalul chiamă pe părți şi in şedinţă, publică analisând

probele, admite ori respinge adopțiunea.

In termen de două luni de la pronunţarea Tribunalului,
trebue să facă apel la curte. Curtea la rândul ei ca şi Tribunalul citeazăpe părţi, și în şedinţă publică analisând probele admite saă respinge. adopţia. .
Adopţia, priimită de' curte, părţile sunt, datoare a-şi lua câte i
0 copie legalisată după decisia- sa şi a se -presenta la ofiţerul
stării civile, cu indatorire să treacă în reșumat această decisie
în registrul de nascere. Acest resumat este. următorul:
|
II

10

—
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"Că copilul.
. A. este adoptat. de B. etc.— Sexul, etatea
numele și pronumele, proieșia, religia părinţilor copilului.
Numele, pronumele, profesia, religia
- adoptatorilor, şi în
urmă, declaraţia că copilul a. devenit al adoptatorilor.
:
In fine este nulă o adopţie,. dacă nu se vor îndeplini cu
stricteţă toate formele prev&dutede la art. 309 inclusiv până
la. art. 324. inclusiv.

„ Rectificarea actelor stării civile. —Rectificarea de acte ale
stării civile se înţelege, îndreptarea erorilor cari sar strecura

“în actele stării civile cu ocasia dresării lor, fie de veri-ce natură

aceste erori. Aceșt rectificări nu se pot face decât

Tribunal, care e dator. să dea

o. hotărire

care

numai de

ar

face vro,

rectificare ; și această rectificătoare hotărire trebue să fie tre-.
cută în registrul -respectiv de stare civilă.de către ofițerul
stării civile.
a
a
Cheltuelele comunei.— Cheltueli obligatorii sai
Cheltueli iacultative.:

_:

„ Cheltuelele comunei.

-

—

|

de ordine publică.—
”

Prin. cheltueli

ale

comunei

în

ţelegem intrebuinţarea veniturilor sale, pentru întâmpinarea
multor și variatelor sale trebuințe.
De aceea, cheltuelile sale sunt de două feluri, după .cum și
sunt anunțate în fruntea acestui titlu. Să vedem pe fie-care
din ele.
|
|
I. Cheltueli

obligatorii

sai de ordine publică. —

destul a spune că aceste cheltueli

se numese

Este

«de ordine pu-

blică»,. ca să. putem înţelege de câtă, mare importanţă sunt ele.

Insăşi ordinea, publică îrăește sai se alimentează din aceste,
cheltueli ce e obligată, comuna a face. Sunt atât de multe şi
variat necesităţile pe” cari comuna este datoare să le preiîntempiue

și cară intră

muna chiar mar

cesităţi și scopul

în cuvântul de

putea esista,

ordine publică, că co-

fără întâmpinarea

acestor ne-

pentru care colectivitatea, locuitorilor comunei

S'aii unit spre a le satisface.

Avem dar ca cheltueli obligatorii, următoarele :
"1) Cheltueli cu întreţinerea - casei comunei. Adică sumele
necesaril pentru repâraţia și întreţinerea, în bună stare a
localului săi. Incălditul, luminatul, hârtie, cerneală, condee,
plata furicţionarilor, întreţinerea, poliţiei comunale și cheltueile pentru sărbătorile publice.
:4 2) Abonamentul la Monitorul Oficial. „3) Cheltueli de imprimate, s. e.: tipărirea, listelor eleclorale:
ȘI comunale.
4) Cheltueli pentru recensământul populaţie, „pentru adu-.

|

—
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cerea la cunoștința publică, starea, sănătăţei populaţiei orașului,. ori starea de „mortalitate, felul boaler: provocatoare:
morţei, causele provocatoare, punând ast-fel pe locuitorii co-:
muneiîn stare a, se putea: apăra, precum.și publicarea născuţilor alături cu decesurile, arătându-se în aceeaşi vreme na-:
ţionalitatea, și religia morţilor ork a. născuţilor.
“5) Cheltueli pentru starea civilă.
: 6) Plata pensiunei funcţionarilor comunei.
i
7). Plata primarului, â ajutoarelor sale, precum și a intregului personal al administraţiei comunale,
.în cari intră și!
plata sergenţilor de oraş.
|
-' Pompierii şi instrumentele lor pentru incendiă. . î
„ 8) Cheltueli pentru facerea, proiectelor, planurilor Și devizelor. In acest :condeiii intră și cheltuelile pentru: planurile oră
devizele ce ar avea nevoe a se face localului săii proprii, saii:

la localurile pendinte

de Primărie,

a

paraţie,-.ori a .le 'relace.
Proectele

acestea

constati:

a) Un plan general. .

,„::

fie ele din

a

-:

aa

no,

fie în re-

i.

0) Un plan amănunţit al fondaţiilor, pivniţ lor Și al fie-:
cărui etagiii în parte.
|
Da
„ 0) Despre. înălțimile principale, laterale şi posterioare.
- >»
+ “Poate acestea formează partea, grafică a, lucrăritor.
"d) Un devis descriptiv, care trebue să arate construcţia în:
lucrările ce ai a. se esecuta..
i
Iu
„+ Natura și: calitatea materialelor ce aii:a se întrebuința precum și modul de punerea în lucrare.
a
- €) Un devis estimativ: și amănunţit materialicește însoţit
de sub-detatii, în scop d'a, lace cunoscut preţul materialelor şi al:
lucrărilor de mână, precum asemenea a cheltuelilor și câștigului.
[) Un caet de sarcini coprindaând obligaţii
te antreprenorului,
D
condiţiile de adjudecare. epocile şi modul plăţii.
: 9) Cheltueli făcute.cu adjudecarea bunurilor comunale și a
altor

necesităţi ale sale, cari nu

se pot

esecuta de cât tro-:

când prin licitaţie, s. e.: adjudecarea târgurilor, picielor, a.
imobilelor sale, -a diferitelor sale furnimente, precum și a tu-.
turor instituţiilor pendintede comună
|
i
- 9) Cheltueli făcute pentru inchiderea, şi întreţinerea cimiti- .
relor în bună stare.”

|

i

m

-..10) Cheltueli pentru planuri de aliniere.
"
e
„Prin plan de-aliniare se înţelege lucrarea care are dreptul
să pue în ordine stradele . și aședarea, caselor pe strade, atât,
în urbe cât.și la sate.
e
- 11) Cheltuelt pentru întreţinerea, cultului, s. e.: :intreținerea;
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bisericelor cu toate' necesariile pentru întreţinerea esercițiului;
cultului. Așa, plata preoţilor,. a corului vocal .și a..tutor celoralţi: funcţionari ai
:bisericej.
a
„La noi încă nu e. nimica. legifer în această privinţă. .Biserica se susţine din caritatea publică şi Primăria participă și
ea cu enoriașii suburbiei în care se află biserica de ingrijit de
administrarea modestului venit bisericesc, produsul carităţei
publice. Cu toată modificarea ce pare a se fi introdus prin
noua lege a -clerului, servitorii bisericii (preoţii) continuă cu
toate acestea a avea o soartă foarte precariă.
Această participare a, Primăriei e un fel de tutelă ce esercită asupra, bisericelor in virtutea unui regulament al săi făcut la 1873, care pentru înlesnirea administraţiei bisericei,
împarte populațiunea, în parohii. Fie-care parohie trebue” să
aibă cel puţin un număr.de 150 familii și un preot: numit

paroh. sai şeful parohiei.
Parohia trebue să aibă o

SE
listă, în care

să

fie trecut

mele tutulor locuitorilor.
:
|
“Lista, aceasta trebue să fie făcută în dublu exemplar,
care una la: paroh şi alta la comună.
Când

însă o comună sait un cătun,

are numărul

nu-

din

necesar

de locuitori a compune o parohie, atunci 'are fie-care parohul lor.
La necesitate a se lipi:mai multe comune între ele, ori a
se. deslipi una de alta, atunci este consultat și parohul, căci
este și interesul săi la mijloc.
—.
Veniturile și cheltuelile bisericei sunt confiate parohului și
încă la două persoane alese dintre credincioșii bisericei și alta
“numită direct de primărie, aceste trei persoane compune. consiliul de administraţie al avutului și cheltuelilor bisericei.
„Consiliul acesta, este dator să dea pe fie-care an socotelile
de administrarea bisericei către primărie, justificând cu acte
toate cheltuelile făcute pentru, biserică.
Durata funcţiunci acestui consiiiă este pe doi ani, Și cu
toate că el este compus şi de un membru ales, primarul: poate
cu toate astea săl disolve, saii să revoace numa! pe unul
din ei când va găsi de cuviinţă, nici odată însă pe paroh,
el vine de drept in consilii. >
Socotelile de ordinar se daii inaintea unui delegat al primăriei, care în urmă

este dator să facă un

raport amănunţit

către primar de starea cum a găsit administraţia, eclesiastică..
"Dacă primarul găseşte raportul bun, "1 confirmă şi descarcă
pe consilii de răspundere
La din contră, consiliul este disolvat.și dat judecăţei, răspundând cu averea lor proprie de pagubele sulerite de Liserică.

49 =
12) Cheltuelile făcute cu:
plata chiriei localului, saii
pentru școli. .:
Plata mobilierului scoalei,
încălditul, plata, profesorilor

instrucţia, publică primară s. e:
construcţiile propril ale comunei
E
„
.
obiecte de pedagogie, luminatul,
şi a serviciului de rind al scoalei,

întreţinerea copiilor săraci cu cărți, haine şi. toate :necesariile
|
spre a putea continua, învățământul primar.

- 18) Cheltuelile pentru întreţinerea judecătoriilor comunale
aa
e
.
Şi de ocoale.
14) Intreţinerea. închisorilor proprii comunale pentru . conpamnaţii în contravenţiuni de judecătoriile comunale, precum
și pentru cei prinși în. flagrant delict,. precum. și pentru - cei
care trebuese înaintați capitalei judeţului respectiv. .
15) Intreţinerea copiilor abandonaţi, a. spitalelor pubiice, a înfirmilor, a săracilor, trimiterea indigenilor săracila băi pentru căutarea sănătățel lor.
|
o
o.
16) Plata. cheltuelilor ajunse la scadenţă.
Comunele ca, și individil având aproape aceleași necesităţi
după cum deja. ne este cunoscut, pot și ele face împrumuturi,
e
și prin urmare aă datorii de plătit.
Pentru. plata, datoriilor

lor comunale

sunt datoare

să

în-

scrie în budgetele lor, plata, datoriilor ce aii de plătit.
Cât privesc datoriile reclamate în puterea unui titlu judecătoresc, creditorii comunei

nu pot

urmări bunurile

comunei

pentru despăgubirea lor.
Veniturile bunurilor comunale sunt aservite la o utilitate pu-

blică; nu se pot dar urmări nici veniturile, nici fondul veniturilor, căci atunci s'ar anihila. utilitatea publică pentru care

a
|
comuna e creată.
Dacă comuna însă n'ar avea alte fonduri pentru achitarea
unor atari datorii ale sale, atunci se pun noi impozite pentru
|
plata datoriilor resultând din titluri esecutorii.
Dacă insă datoria e atât de mare în cât face imposibilă
plata, atunci nu se poate impune fiind-că nu se poate. cere
contribuabililor sacri :cil -pe .cari nu.le poate suporta. In
acest caz achitarea: nu se poate face de cât obţinend de la
creditori reduceri la proporţii posibile a creanţelor lor plătite
5
SNA
cu termene, ci nu odată toată datoria.
Pe lângă că contribuabilii nu pot suporta sacrificii prea
mari dară nici guvernul nu poate autorisa niște datorii care
ar putea epiuisa, materia impositelor necesare atâtor servicii
publice de cari comuna nu se poate dispensa de cât cu peri-

colul d'a sdruncina însăși ordinea pnblică.
„Dacă

această

plată

ar interesa

pe

mai multe

comune,

—
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atunci fie-care din ele sunt datoare a contribui în raport cu
interesul -ce le priveşte.
Când comuna n'ar voi să inscrie în budgetul săi o chel-

tuială, obligatorie,
în acest caz o inscrie de

administralivă superioară.
„II. Cheltueli

facultative.—Se

3) Luminatul

stradelor.

A

numesc

oficiii autoritatea,

SE

ast-fel, fiind-că

:

ori

se pot dispensa .d'asemenea cheltueli, oră se pot.amâna pentru un timp oare-care; fără „ca printruceasta să sulere interesul public. Cu alte vorbe, prin cheltueli facultative înțelegem
„pe -acelea, care nu sunt trecute ca cheltueli obligatorii, şi
care sunt cu. totul lăsate la aprecierea primarului și -a
„consiliului să . comunal . d'a fi trecute între cheltuelile” facultative. . .
i
- “Unele din cheltuelile facultive prin natura lor seamănă
mult.cu cheltuelile nbligatorii ale comunei. Așa s. e: sub:
venţia: acordată ospicielor, „întreţinerea -pavagelor etc. aceste
cheltueli, de și sunt trecute între. cheltuelile facultative, cu
toate că prin natura. lor par a fi atât de imperioase
esistenţei naturei omului, .că, fără dânsele pawcă n'ar putea
esista. Este o aparentă confusiune .numai, căci d'altinin trelea aceste cheltueli n'a. natura „indispensabilității, cum ai
cheltuelile de întreţinerea, învățământului public primar întreţinerea sergenţilor de oraș, cari sunt vigilenți. gardie'ni ai
ordinei public
: chiar.
e
a
.
NE
Ca cheltueli facultative avem:
-- 1) Subvenţia ospicielor.
|
|
2) Intreţinerea pavagelor. . n
e
.

+) Crearea: și întreţinerea de grădini.
5). Crearea și întreţinerea de plimbări publice.
„+ 6). Crearea și întreținerea, de bibliotecă și muzee.

.

Toate aceste cheltueli sunt divisate în două: cheltueli
anuale

și ordinare; accidentale.și extra-ordinare.
„. Primele sunt ajutorul dat anual. vechilor luncţionari i
munei saii văduvelor lor, care nu ati dreptul la pensie. ai coSubrenţiile stabilimentelor.de bine-lacere.
:
:
Intreţinerea de fontâni, ceasornice pe strade, grădini, plimbări diverse, muzee, biblioteci, luminatul stradelor, pavage,

udatul stradelor și a tutor plimbărilor publice.
|
|
Secundele, adică, chieltuelile accidentale saii extraordinare
sunt: . .
:
e
-

Achisiţiuni de proprietăţi imobiliare;
|
Se
Construcţiuni sai reconstrucţiuni de edificii comunale;
„„ În. fine ori-ce fel de. chieltueli cari sunt de natură a nu se

—
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reinoi și cari ati de scop a satisface o necesitate comunală,
se numesc chieltueli extraordinare sati -accidentale.
Venituri comunale. — Venituri comunale îixe. nale extraordinare saii eventuale. — Venituri
:
venite din taxe.

Venituri comucomunale proia

Veniturile comunale. — Prin venituri comunale înţelegem
patrimoniul comunal, averea sa din al cărui produs comuna

satisface toate trebuinţele sale și cari sunt chiriile proprietăilor sale, diversele sale tacse și -amendi resultând din infrac-

țiune la regulamentele comunale, aceste venituri se divid în trei
categorii cum vedurăm mai sus.
=
|
Venituri comunale

fixe.
— Se numesc

ast-fel fiind-că basa

lor estea nu se înstrăina de loc, saii de se va înstreina, atunci
îvebue să se înlocuiască cu altul tot de aceeași natură și mai
mare în preţ chiar.

Ca, venituri ficse avem:
1) Venitul bunurilor şi al rentelor;
2) Venitul centimelor;
a
3) Produsul actelor stări! civile;

4) Produsul amendilor.

'
Iu

Ca venituri din imobile avem:
|
SE
„Chirii de case, hale, pieţe, târguri, abatorit, arendi de moșii,

tăieni de păduri.
Centimele numite

ce comunele ia din

Ma
și prestaţia în natură, ele sunt venituri

munca

manuală a locuitorilor ei, .pentru

facerea. căilor de comunicaţie.
|
Aceste centime intră în veniturile ficse, fiind-că nu se pot
desființa nici o-dată din causa. necesităţilor ce - ele: intâmpină;
Sai de star desfiinţa, trebuesc neapărat înlocuite cu alte .
venituri, atât sunt de necesarii casurile ce ele trebuesc să pre-

întempine.

E

Produsul espediţiunii actelor stării civile, sunt tacsele cari

se incasează, de la părţi cu ocasia dresării actelor stării civile,

sai luare de estracte după ele.
NE
Produsul amendilor. Quantumul acestor amendi de și nu e
fics și variază, totuşi ele persist a produce un venit anual ;
fiind-că recalcitranţii de legi și regulamente nu vor înceta da
fi nici o-dată.
Aceste amendi se compune din sumele ce sunt condamnaţi
de lege a plăti vendătorii de pâine, lipsăla cântar saă 5
făcută neputându-se pune în consumaţie. Vinderea cărnei lipsă

la, cântar.

Vândătorii

de fructe

necoapte. Contrabandiștii de

— loă—
spirtoase și alte multe casuri isvorâte din nepaza regulamentelor comunale.
E
.
.
Venituri extraordinare sai eventuale.— Se numesc veBituri estraordinare, fiind-că natura lor este a se putea rea:
lisa ori nu.
a
Ca atarl venituri avem:
1) Contribuţiuni extraordinare, numite ast-fel fiind-că se impun numai fiind nevoe de ele, alt-fel nu se realisează.
2) Preţul bunurilor înstrăinate.
Preţul eșit din aceste vândări dacă nu are încă un scop
determinat spre a. se utilisa, comuna este datoare să cumpere
hârtii de Stat, şi venitul hârtiilor să-l treacă între veniturile
,

extraordinare, causat din înstrăinarea bunului

săi.

3) Tăierea pădurilor. Lemnele din aceste păduri pe cât timp
staii în picioare și netăete,. sunt considerate ca imobile și ne"înstr&inabile de persoanele morale.
Cu toate astea comuna pentru casuri grave și bine dovedite poate tăia parte din păduni, şi preţul ezit din această
tăiere trebue să fie trecut ca. venituri estraordinare.
Aceste păduri nu se pot tăia de cât cu voia comitetului
permanent, pentru comuriele “rurale, şi cu a ministerului de
interne pentru cele urbane:
e
4) Donaţiuni şi legete, ce poate să vie comunei a primi.
5) Tot între veniturile eventuale se pot trece şi diversele:
daune interese câștigate de comună prin hotărâri judecătoreşti.
Venituri provenite din tacse comunale. — Acestea
sunt toate acele tacse ce comuna are dreptul se puie pe pro-

rietăţile sale; și cari sunt: 1) 'Tacsa pe locurile din Hale
ocuri din târguri și pieţe; 2) Tacse de trecere pe poduri a
oamenilor și vitelor; 3) 'Tacse pe dreptul de cântărire, cotire,

„ concesiuni,

cimitire, pe procurarea
Comptabilitatea,

Durata, eserciţiului. —

apei, ridicarea, gunoaelor.

comunei

Istoricul budgetului. —

mentarea budgetului. — Mijlocul
Budget suplimentar. — Esecuţia

Formarea

şi regula-

de a regulamenta, budgetul.—
budgetului. - Credite adiţio-

nale. - Imprumuturi municipale. — Formele lor. — Inchiderea
eseroiţiului şi presentarea compturilor.
:

Durata, eserciţiului. — Prin durata eserciţiului in materie

de comptabilitate înţelegem spaţiul de un an de activitate în
care comuna, are să cheltuiască veniturile sale pentru întimpinarea necesităţilor ei, și pentru care la, finitul anului trebue
să dea socoteală justificând cu acte întrebuinţarea lor. Anul

.

—

financiar al comunei

153—

este acelaşi ca la

Stat,

adică

dela

1

Aprilie până la finele lui Martie.
;
Istoricul budgetului. — Toată, durata, eserciţiului financiar anual al comunei, să invertește imprejurul budgetului.
De aceea trebue să' vedem, ce este budgetul.
Cuvântul «Budget» vine de la vorba italiană «Borsa» care
însemnează pungă.
"Este aproape o regulă generală că pe frontispiciul tutor burselor să află săpat în piatră o lormă de pungă, care este

„simbolul conservării mone:ii.

De aci sar putea
dice că bosonarul fie-căruia este
|
„în care se păstrează avutul săi.
. Englezii în vechime representaii budgetul lor prin
plină cu bani, pe cari le aduceaii în parlament, ca
tând cheltuelile și veniturile statului lor.
Şi noi chiar până aproape

|

o.pungă,
o pungă
represen|

de anil noştrii, representam ofi-

cialmente avutul nostru în pungi cu bani, arătind din - câte

pungi se compune avutul statului.
Contribuţiunea noastră, către Turcă, pe când eram datori, o

făceam tot în pungi de bani.
Mai târdiui însă atât Englezil, Francezii și chiar toate cele:

alte popoare, modul de interpretare a budgetului consta în adunarea tutor hârtielor şi actelor financiare la un loc, prin care

se putea dovedi cheltuelile și veniturile unui stat.
Adunarea, acestor acte şi progresarea vieţei politice dete
mal în urmă naștere cuventului budget, cuvânt care coprinde
in el chieltuelile și resursele statului, representateo dată prin
|
pungi de bani.
„Concentrarea dară într'o singură lucrare scrisă a cheltuelilor şi veniturilor

Statului precum

şi

a actelor

justificative

doveditoare cu amănuntul chieltuelilor şi veniturilor,. se numeşte adi budget.
Aceste budgete sunt datoare toate instituţiile publice a și
le face, pentru fie-care an.
RE
- Chiar și instituţiile private, casele de comerciă și individil .
o
încă aii nevoe să-și facă budgetul lor anual.
Budgetul ast-fel cum este compus, el este oglinda în care
fie-cine poate să-și vadă cu înlesnire avutul și cheltuelile sale
anuale, de aci poate să știe aşi cumpăni averea cu cheltuelile spre a'și întâmpina necesităţile sale anuale.
„Formarea și regulamentarea, budgetului. — Budgetul
se formează mai întâiti prin trecerea în el, după cum sa dis
mai

sus, a tuturor

cheltuelilor

şi veniturilor

Fiind vorba de stat,-budgetul se formează

anuale.

A

pentru fie-care
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minister în parte, coprindend și peal tutulor instituţiilor pendinți de fie-care din ele. 'Toate acestea adunate la:un loc se
resumă întwo lucrare numită «<espunere de motive» ; această
lucrare se face:de ministru de finanţe presentată Camerei.
Asemeni fie-care comună în parte trebue să formeze bud:
getul săi împreună cu al tutulor. instituţiilor pendinte de ea
- și tot asemenea, trebue să facă și fie-care judeţ.
- Claritatea și precisiunea, cea mai mare se cere la formarea
“budgetului, arătându se-cu cea mal mare esactitate veniturile

și cheltuelile, care cu toate compun situaţia generală fiinanciară a, tutulor serviciilor publice.
Budgetul trebue să fie analisat pe fie-care ramură de servicii în parte, și resultatul fie-cărui articol să fie €spus cu
“desvoltarea, cea mai mare.
ră
Lucrarea budgetului este cea: mai mare operă financiară
ce poate esista, fiind că dânsa pe lângă

că represintă avuţia

unui popul, dară este in aceeași vreme măsura, economică
care trebue să fie tot-d'a-una norma activităţii fie-căruia.
Budgetul mal concentră în el politica, internă și externă a
statului, căci din budget se alimentează aceste două politici
care ambele unite formează viaţa. statului, satisfăcând în aceeași
“vreme opinia publică, care trebuie să fie intim legată de puterea esecutivă ; pentru a, asigura, guvernului succesul sistemului adoptat de majoritatea camerilor și sancţiunea Șefului
Statului.

E

|

Din cele espuse, budgetul este impărţit în dous: prima parte
coprinde chieltuelile și secunda veniturile.
Se pun mai âutâiii chieltuelile fiind că trebue să. cunoaștem
„mai ântâiă întinderea necesităților, și apoi în raport cu densele să se ceară şi resursele a le satisface.

Dacă necesităţile sunt mai mari ca veniturile, atunci se
aleg dintrensele acele necesități cari nu sufer cea mai mică
amânare, rămâind ca pentru cele-Palte să aviseze în viitor, la
noi măsuri.
|
.
De
Budgetul odată format se tipăreşte în mai multe exemplare
și fiind vorba de' Stat, după tipărire se distribue deputaţilor

în Cameră ca să-l studieze.. Apoi se pune in discuţie, apoi
la vot, și în urmă se sacţionează de Șelul Statului. Numai
după îndeplinirea. acestor formalităţi budgetul să pune în a-

plicare.

-

Budgetul comunelor 'rurale, se. confirmă.de comitetul per-

manent,

,

„Când sunt resturi de datorii 'de plătit la inchiderea. esereițiului, ele se sting în timp de cinci ani, în următorul mod:
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„Regulat în fie-care

an. în : toată perioada

de cinci

an! se-

deschide un capitol special în budget care urmează, al
fie-că-

rui_ minister, imputend fiecăruia plata.
După . espirarea

acestui

termen - descărcarea,

țată,şi sitnaţia casei publice degajată de ort-ce
-

trecut.

|

este

pronun-

operaţie din:

Fiind-că „aci e vorba de budgetul comună ; primarul este
dator ca mai înainte de espirarea. eserciţiului anului curent;
să lacă, toate pregătirile - formării budgetului viitor cu mult,
mal

înainte

de

inceperea

anului financiar

viitor ; ca-

până

atunci budgetul să aibă vreme a trece prin toate formele lege
spre a se putea pune in lucrare îndată cu inceperea anului
financiar pentru care s'a făcut.
|
Primarul dar, în timpul oportun, reunește şi coordonează.
toate elementele care ii trebuesc la compunerea budgetului.
Aceste elemente unite între 'ele toate la un loc, compune olucrare în mai multe es-mplare distribuite fie-cărui membru
din'consiliul comunal, ca, să fie pregătiți asupra. lui când va.
veni discuţia şi votarea lui în consilii. -__După votarea sa primarul îl'supune la, sancţiunea puterii.
esecutive.
„ Puterea, esecutivă

are dreptul a

face modificări

sati chiar

a relace cu totul budgetul. In atari cazuri consiliul ia din.
noii în desbatere budgetul, se pune -dn noă la sancţiunea
puterii esecutive.şi numai după aprobare se pune în ese.-.
cutare.

"

Când din vr'o circomstanţă oare-care, budgetul n'a putut, fi:
igata la deschiderea eserciţiului, atunci veniturile și cheltuelle ordinare continuă a se esecuta după eserciţiul precedent
până la aprobarea noului. budget.
,
Spre a se accentua incă odată de câtă mare importanţă estebudgetul, este că nici o plată.nu se poate face de cât în puterea unei alocuţiuni budgetare sai. a unui credit special încuviințat de consiliul comunal şi de comitetul permanent.
Nici un articol din cheltuelile budgetului nu poate fi co_
verșit și nici un viriment nu se poate face, fără invoirea, co.
mitetului permanent.
j
,
Presentarea budgetului oferă primarului :ocazia. de-a, trece:
în revistă situaţia financiară a comunei, și da espune consiliului un tabloit complect de veniturile. şi cheltuelile co-.
munel.
,
Ast-iel cu această ocazie tot-d'a-una proectele și îmbunătă-

irile care interesează .pe comună
comunal,

sunt supuse consiliulului

fie că esecuţia lor se făcea. din. fondurile disponibile,

—
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fie că s'ar recurge la creare de venituri estraordinare, dacă ameliorările nu pot suferi întârdiere.

Mijlocul de echilibrarea budgetului. — Când veniturile
comunei nu- ajung pentru acoperirea cheltuelilor prevădute,
atunci se .caută mijloace pentru a lor acoperire; și această
operaţie se numeşte echilibrarea budgetului.
Se

'

In căutarea. mijloacelor de echilibrarea budgetului, trebue ob-

“servat două lucruri.
Dacă, sunt cheltueli anuale de acoperit saii cheltueli eventuale.
|
In primul caz mijloacele.de întrebuințat, sunt votarea centimelor adiţionale. Mijlocul acesta, însă nu se întrebuinţează
de cât atunci când resursele ordinare sunt epuisate cu de'săverșire.
Se
In secundul caz, se poate vota imposite estraordinare.
Budgetul suplimentar. —Odată făcut budgetul primitiv

și aprobat, el rămâne fix şi irevocabil.
Capitolele veniturilor şi cheltuelelor sunt închise, și ori-ce
deciziune ulterioară, care admite noi venituri ori noi cheltueli
peste cele din budgetul primitiv, se numesc venituri sau cheltueli suplimentare sai budget suplimentar.
Cu toate astea este o epocă când administraţia comunală
trebue să reunească și să supue în bloc autorităţii superioare
toate articolele cari compun |udgetul suplimentar.
Această epocă este sesiunea care urmează imediat închiderea
cserciţiului precedent, care este luna lui Martie, mai inaintea

începerii auului financiar.
La acest moment reliquantul activ saii pasiv al esercițiului
închis este trecut în eserciţiul care urmează,
Această operație dă ocazie a se face capitolul adiţionai
afară de înscriere mai târdii și până la finele eserciţiulu
articolele catI resultă din deciziuni izolate posterioare regula
mentării acestor capitole.
Budgetul suplimentar trebue să treacă prin aceleași forme
ca şi budgetul primitiv.
„Veniturile suplimentare sunt presentate sub titlu de « Reporb
şi care copride suma

rămasă din eserciţiul închis, resturi cari

trebuesc să se acopere din același. eserciţiii.
Apoi veniturile cari n'aă fost prevădute in budget -primitiv,

ai fost.sati pot să fie percepute şi adăogate la .esercițiul corent.

:

Cheltuelile suplimentare
-se presintă asemenea, tot sub titlu
de «Report»:și: car : se.-compune. din deficitul esereițiului închis, din 'resturi
: de” plată: ale aceluiași eserciţiă, din credite

—
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anulate la cel din urmă contși reservate a primi afectaţiu:
nea lor specială.
- În fine din credite recunoscute necesare încă de la regulamentarea budgetului, atât a acelora cari ai fost deschise deurgenţă prin deciziunt speciale, cât şi acelea a cărora, necesitate se iveşte pentru prima oară.
: Esecuţia budgetului. — l.ucrarea, aceasta, constă în perce-

erea, veniturilor sele şi intrebuințarea, lor, in lucrurile anume
otărite prin budget.
E
Perceperea veniturilor se: face prin perceptorii
pendinţi de
casierii generali de judeţe și numiţi în' funcţiune de ministrul
de finanțe...
» Credite: adiţionale. — Independinte de fondul cheltuelilor
neprevădute, cari se pot ivi după deschiderea eserciţiului, le-

gea lasă lu facultatea, consiliului comunal,

adiţionale.

votarea ' creditelor:

o

- Aceste credite sunt aprobate până în concurenţa resurselor

disponibile de citre comitetul permanent pentru comunele ruvale și ministerul din năuntru pentru cele urbane.
„ Se recomandă însă, că cererile acestor credite să se facă în

timpul facerei budgetului suplimentar,.
spre a fi trecute în el.
Imprumuturile comunale și formele lor. — Mat ântâiii
împrumuturile se fac atunci când veniturile comunei nu sunt.
suticiente pentru lucrări mal mari, şi. cari neapărat trebuese
esecutate.

-

-- Imprămuturile

comunale” trebuesc ma! ântâiii să vizeze ne-

cesităţile pentru care se fac, să fie votate de consiliul comu-

nal, aprobat de: Corpurile legiuitoare pentru

care: trebuie să

tacă o anume lege, incuviinţând imprumutul.
-Se poate întâmpla ca Corpurile legiuitoare să fie închise, și
efectuarea imprumutului

să ceară urgenţă.

In

asemenea

zuri împrumutul este autorizat d'o ordonanţă a Șelului
tului până la concurența

unei a patra parte din venitul stii.

Cazul acesta, este aplicabil comunelor al căror
gravat de nici o datorie.
Pentru

ca un

ca-

Sta-

împrumut

să fie

făcut

în

venit

atari

nu este
NI

condițiuni,

trebue ca obiectul cheltuelilor pentru care se: face să fie recunoscut.
d'o evidentă urgenţă.
,
: Inchiderea eserciţiului și presentarea socotelilor.— Eserciţiul anului financiar fie pentru comună, judeţ orl Stat
saii pentru ork-ce alte. instituţiuni pendinte_de_acestea,__este
același şi este s aţiul

am ina arătat,
Toate

unui

a

inreg

CN Apeeperea- «lupt

la 1 Aprilie să totii Ban

rații
operaţiile

“i
autorisăte
€

de:
pi

o
„geti

pp...

cup»

lui A deIartie,.cel

CA rimitiv.
ATA ȘI
AT

Șede

A

ce
[CA

|

—
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:soplimentar. trebuese să fie -esecutate în. timpul prescris, adică
mai înaintea, inchidere! eserciţiului.
.
„ Cheltuelile să fie constatate cel puţin.la inceputul lui De-cembrie, spre a putea fi lichidate și. soldate la finele lui Mar-:
tie ce urmează.

De la 15 Martie, primăria

nu

mai

poate să:

-espedieze mandate în contra esercițiului aproape de sferșit..
"La finele lui Martie nu se mai poate face nici o plată asupra
eserciţiului închis.
:
În acest timp primarul cu casierul săă, trebue să pregăească compturile, casă fie supuse consiliului comunal în sesiunea, sa, ordinară și cea mai apropiată după inchiderea eser-:
ciţiului. Acest compt împreună

cu resultatul deliberărilor con-:

siliului comunal se trimit autorităţii administrative superioare
ai da aprobarea. cuvenită.
|
- Compturile primarului trebuesc să fie însoţite de starea situaţiunii acelui eserciţiă. |
- In şedinţa consiliului. comunal în care se..va discuta gestiunea, primarului, el este representat printr”'unul din -ajutoarele sale, el poate asista numai spre a da esplicările neresarii, retrăgându-se apoi spre a nu fi faţă Li votare. Aceasta
spre a sustrage pe consiliul. de sub influenţa sa ce poate.
ar avea.
Contenciosul

comunal - .

Î. Alaterii specialmente comunale de
mei civile. -

și supuse

jurisdicțiu-

1. Dlaterii supuse contenciosului administrativ proprii, dis."

“ZII. Dateră mizte saă semi-conlencioase.
- Contenciosul comunal. — Când administraţiunea fie Stat,
judeţ saii comună iși esercitează, misiunea sa, lără nici o pie-:
dică, în mersul ucţiunei sale, nu este nimica de dis; ea merge
înainte în impiinirea datoriei sale:
:
Ea își urmează atunci în linişte cursul săi, . producându'și:
efectele dorite ale activităţei sale, pe cari publicul. le adastă,
spre a, profita de dânsele. - .: :
SE
Din contră, când acţiunea administrativă în cursul activi-:
tățel sale întâlneşte obstacole de natură că forța unitară -administrativă nu poate inlătura piedica "pentru a'și continua
mersul stii, atunci de la unitate trecem la pluralitate.
- Lucrul” atuncide la o pură esecutare, trece -în sfera, deli-.
berării

din

cauză

că lucrul este

pus

în contestaţiune şi

con-

tenciosul atunci își 1a.:rolul .ssă determinând .linia . de con-duită a administraţiei ;și a, acelora: asupra, cărora, se: esercită

—
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acţiunea administraţiei: Aşa avem contestaţiile ridicate asupra, .
stringerii veniturilor Statului, s. ex.: fonciera, recrutarea, ar-.
matei şi altele.
Sa
a

Sunt multe lucruri în organisarea politică a unui Stat, care

îi. dă esistenţa, civilă, şi cari sunt scutite de controlul dreptului comun.
|
Interesul facilitărei mecanismului social şi-a împărţit dife-

vitele necesităţi ce Statul simte pentru mersul săi regulat în
diferite ramuri de servicii, ajutându-se reciproc între ele,

loc d'a lăsa toată
servicii. -

sarcina; asupra

unei

singure

în.

ramure

de

-

- Toate aceste. necesităţi sunt sub vegherea contenciosului
comunelor și le avem impărţite în trei categorii, după cum
le-am anunţat în “capul acestei materii, şi vom vedea acum
pe, fie-care din eleîn parte.
I. Materii specialmente

comunale,

de și supuse

juridicțiunei civile

|

virane

Responsabilitatea civilă a comunei.—Locuri

civilă a comunei.
Responsabilitatea

şi ne productive.

înainte de

Mai

—

era, relormelor. noastre administrative şi judiciare, noi am
avnt această respundere civilă a comunelor cu titlul de «responsabilitatea satelor», era relormătoare a edificiului nostru .
social, începută la. 1864, a şters din legislaţiunea, obiceiurilor
noastre această răspundere. Timpul desființărei sale insă credem că a dat; suficiente dovedi de . neapărata sa, existenţă și
că, viitorimea în interesul ordinei, publice şi a asigurării persoanei şi a averii cetățeanului nu va întârdia a repara erorile trecutului.

“* Responsabilitatea civilă a comunelor coprinde în ea, urmă.
,
|
.
torul fapt. ..
deori
crimă
fie-ce
de.
responsabilă
.este
comună
„ Fie-care
liet, comisă pe teritoriul săi, fiind datoare

toată

să puie

di-

ligenţa. şi activitatea sa. ca să dea în mâna autorităţilor respective pe făcătorii de rele, fără

să

fie

de pagubele

scutită

civile suferite. de victimă.
“ Dacă făcătorii de rele sunt strinși între ei din

comune,

toate acele comune

sunt responsabile

mai

|
multe

atât a da

pe

vinovaţi pe mâna. autorităţilor cât și la pagubele suferite de
victime!. Această responsabilitate este solidară. Cu toate astea
acei locuitori cari nu vor fi participat nici întrun mod la. copot avea o
miterea faptului,

acţiune

în

despăgubire

(autorilor şi complicilor) faptelor păgubitoare. lor...

contra,

—
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“Fiind mat: multe comune culpabile şi la condamnarea lor
pierdendu-se din vedere principiul solidarităţii, atunci fie-care
comună va plăti partea sa în raport cu gravitatea faptului după
cum va fi Mat parte.
- Condamnarea comunelor la daune-interese :se face. de: către
tribunalele ordinare.
- Plata daunelor-interese ce comunele
plăti, nu sunt condamnate ca persoane

|
E
ar fi condamnate a
morale, ci sunt con-

damnaţi locuitorii comunei saii comunelor ca obște de

tori, avându-și

domiciliul în comuna

locui-

culpabilă.

Şi prin domiciliii in specia, de faţă inţelegem tot locuitorul
înscris în rolul de contribuţie personală în momentul comiterii
crimei sai delictului.
Dacă individii culpabili după comiterea crimei or delictului
"și schimbă domiciliul în altă comună, el este urmărit cu
orţiunea, plăţii sale

acolo

unde

"Și are

e insolvabilitate plătește comuna avend
pe vinovat până la a sa despăgubire.
Dacă, o comună a fost turburată de
de locuitori străini de comună, și dacă
gentă, luând toate măsurile ce Y%-aii stat
lătura răul, punând

mâna

pe

domiciliul,

și în

caz

ea dreptul a urmări

atrupamente formate
comuna a fost diliin putinţă spre:a în-

făcătorii de răi;

o atare

co-

mună este descărcată de veri-ce responsabilitate.
Toate constatările crimelor ori delictelor precum și a daurielor-interese cauzate de făcătorii de răi, cad în sareina primarului şi a procurorului tribunalului respectiv.
Locuri virane și neproductive. — Aceste locuri de şi ar
fi private, dar făcend parte din comună ele cad în ingrijirea
comunei.

i

Comuna chiar poate să aibă asemenea locuri ca proprietăţi
ale sale proprii.
Și unele şi altele cad sub vegherea primarului impunându-le la diferite vegult regulamentarii și câte o-dată chiar
după trebuință la, diferite taxe comunale,

dului comunal.

pentru sporirea fon-

|

II. Materii supuse conteciosului administrativ proprii
Biserici. — Halle. — Pavagiti

şi strade. — Rechisiţiuni

zis.

de resbel.

Biserici. — Sub acest titlu repetăm ce s'a mai dis, că bisericele înainte de 1863 crai 'proprietăţi private, unele aparţinând unor comunităţi religioase greceşti, iar altele dileriților particulari, de şi destinaţiunea lor era publică, servind
esercitării cultului: divinității.
|

—
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La 1863, Decembrie 15, cu ocazia, secularisării, bisericile
fură luate din mâinile particularilor «decretate de lee ca proprietate esclusivă, comunală.
o
Legea, comunală, din 1874, Aprilie 5, art. 19, obligă pe co-

mună să intreție cultul să plătească, pe preoți și pe cei-Lalţi
”
servitori al bisericilor.
Aceeaşi

lege la titlul «cheltueli

comunale,

art. 114 litera K

prevede lefile preoţilor și a celor-V'alţi servitori bisericeşti». Aceeași lege art. 71 cu privire la administrarea, bisericei, am
vădut că imparte

comuna

dis administrativ

comunal.

în

parohii

şi

pe

preot

de

șelul

parohiei. Raporturile parohului cu credincioșii parohiei sale, cu
comuna și vice-versa; sunt atribute ale conteciosului propriii.
,

|

"Hal
— e.
Știind deja ce sunt halele și la ce servesc ele,
dânsele ca. proprietate comunală asemenea sunt de atributul

a
acelui contencios ca și bisericile.
Pavagiu şi strade. — Ca distribuire de servicii al întregei administrații comunale, pavagele şi stradele despre cari
am vorbit când ne-am ocupat de proprietatea, comunală, intră
asemenea în atribuţia contenciosului administrativ proprii dis.

Rechisiţiuni de resbel
Historicul.— Prestaţiile de rechisiţionat. — Esecutarea, rechisiţiilor.—
" Scutiri, — Indemnisare. — Disposiţii la marele manevre.

Rechisiţiuni de resbel. — Prin rechisiţii înţelegem. obligaţia locuitorilor întregului teritorii al Statului român a da
prestații în natură, necesarii a complecta
sionamentelor armatei.
|

insuficiența, aprovi|

Aceste rechisiţiuni nu se pot lua de cât in cas de mobilisare totală sai parţială. .
|
Historicul. — In :legislaţiunea noastră a fost necunoscută
rechisițiu nea.
Toate lucrurile în lume, sunt consecinţele unor necesitâţi. “
De aceca nici noi n'am cunoscut rechisiţia de cât cu ocazia
campaniei din 1877, contra Turcilor pentru: obţinerea indepen denti Cu ocazia acestui resbel românii siinţind necesitatea
multor lucruri pentru susţinerea greutăților unui resbel care
mai cu sâmă venise de tot iute, să creeă prin urmare pentru
prima oară un regulament pentru rechisițiuni militare și -publicat în «Monitorul

oficial»

din 1877,

Octombrie

20.

„ Prestaţiile de rechisiţionat. — Mai "nainte d'a ști cari
sunt obiectele de rechisiţionat, trebuie -știută epoca când are
1
1
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să: se ceară obiectele necesarii, și această epocă nu o poate
hotări de cât ministerul de resbel..
Aceste pretenții dai drept la despăgubiri egale cu valoarea

lor, afară, de cuartiruirea la locuitori a oamenilor, cailor şi
a celor-Palte animale, în locurile disponibile, precum și clădi-

rile necesarii pentru personalul şi materialul
veri-ce natură aparţinând

armatei. Acestea

serviciurilor

de

se prestaii gratis.

Rechisiţiilă se fac tot-duna înscris și subsemnate. Ele determină felul şi cantitatea prestaţiilor impuse de diua și locul :
predăriişi pe cât va fi cu putinţă și durata lor.
Nimeni nu poate să dea un obiect cerut, dacă nu'l posedă
în momentul cererei;—tot-da-una se va da chitanțe de obiectele rechisiţionate.
Obiecte de richisiţie, ca ma! indispensabile se pot considera:
1). Cuartiruirea oamenilor, cailor şi celor alte animale în
localurile disponibile, precum şi clădirile necesarii pentru personalul şi materialul
nând armatei.

serviciurilor

de

veri-ce
IE

natură, aparţiAa

2) Alimente de hrană pentru ofiţeri și soldaţi.
3) Incălditul pentru armată, furagiul pentru cai şi cele-alte
animale, paie pentru așternutul trupelor bivocate sait cantonate,
4) Morile şi cuptoarele.
5) Hanurile şi trăsurile d> transport de ori-ce natură, împreună cu personalul.
6) Căile lezate, coprindând atât materialul de tot felul, per-

sonalul și clădirile ce'i aparţin. .

7) Animalele de tot felul necesarii
și alimentării trupei.
_S)

Materialul, scule,

instrumentele,

atât

|

transportului,
E

maşinele

și

cât

aparatele

pentru construcţie și reparația căilor de comunicaţie și în general pentru executarea

verk-cărei lucrări militare.

9) Căliusele precum și oamenii necesarii pentru toate lu-:
crurile ce diferitele servicii ale armatei.aii a esecuta.
10) Ingrijirea, bolnavilor și răniților pe la locuitori.
11) Bastimentele saii imbarcările ce să găsesc pe rîuri, gârle,
“lacuri și canale.
12) “Toate cele-Palte obiecte şi serviciuri a căror utilisare ar

fi neapărată interesului armatei.
Obiectele de la No. 2 şi 3 se iaii și în timp de pace încaz de concentrări, manevre. In acest caz 'rechisiţiile sunt l0cale, și numai în caz de neapărate

trebuinţe

din

partea mi-

nisterului de resbel.
Executarea richisiţiilor.. -- Veri-ce rechisiție trebue adresată comunei, și în caz când nici un membru al comunei nu

se va găsi la reședință, şi rechisiţia
toritatea comunală se poate adresa
Primarul asistat de dot membrii
doui din locuitorii comunel cei mai
tre locuitori a, prestaţiunilor cerute

cere urgenţă, atunci audirect locuitorilor.
ai „consiliului comunal, de
impuşi, face repartiţia înși între contribuabili chiar

când aceștia, nu locuesc in comună.
“Primarul va da fie-căruia o chitanță de prestaţia
furnisată.

Aschenea primarul va, lua măsurile riecesârii ca în
de
lipsă a veri-cărul locuitor sait contribuabil, repartiţia cecaz privește pe acesta să se execute. Dacă primarul va, găsi de cuviință poate să predea în socoteala comunei prestațiile cerute.
In nici întrun caz însă primarul. nu va, putea coprin
repartiție, stabilimentele religioase, proprietăţile statuluide satiin
ale judeţului aflate în comună, precum încă nici un
saii clădire aparţinend drumurilor de fer, cani serv la exploatobiect
oare.
În apele maritime, rechisiţiile se vor face prin mijlocirea,
administraţiei flotilei în punctele țărmurilor unde. ea este representată și după ordinile speciale ale ministerului de resbel,
Scutiri. — Sunt scutiţi de rechisiţie:
1. Cait Şetulul Statului.

2.
ciul
„8.
4.

Cail funcţionarilor ce sunt datori să . aibă pentru serviStatului.
Armăsarii aprobaţi pentru reproducție.
Epele aprobate pentru reproducție, sati acelea cari ai

mânzi

ori

sunt

insăreinate.

5. Caii și epele cari n'ati etatea de 6 ani.
6. Cail administraţiei poștale sau aceia, care-i
pentru serviciul săi prin contracte particulare,
7. Caii necesari pentru a asigura, serviciul tutor

ai
întreţine
transpor-

turilor necesarii in timp de resbel, mal cu :camă aceia ay
căilor ferate.
„Indemnisare. — In prevederea rechisiţiilor de făcut, ministerul de resbel, numeşte in fie-care judeţ o comisie mixtă
însărcinată da fixa preţul îndemnisării

pentru prestațiile de

lurnimente.
.
.
Preţurile hotărite de această comisiune sant, obligat
orii atât

"pentru autoritatea militară cât şi pentru

locuitori,

luându-se

de bază la plata indemnizării. Prestaţiunile al căror preţ
Sar

putea stabili

de

comisia

-Yor estima în momentul

al județului.

Dacă vrun

“estima

mixtă

prin

“tarilă

generală,

nu
se

rechisiţiunii de comitetul permaninte

m-a.

obiect din cauză de imposibilitate nu S'ar putea

nici în momentul rechisiției, „el se poate estima în urmă

și în termen d'o, lună de la rechisiție.
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In acest caz estimarea se va face luându-se drept normă
preţul ce a uvut acea, prestație cu șase luni de dile inainte
de rechisiţie.
,
Ministerul de resbel poate reforma, hotăririle comitetului
permanent.

Primarul comunei. unde sa făcut rechisiţia, : trimite intendentului militar o copie legalizată a ordinului de rechisiţie

împreună cu toate bonurile date de corpuri pentru furniturile
făcute. Acesta, liberează un mandat primarului care seva
plăti la casieria judeţului sai a armatei, cel mult, în termen
de trei luni.

|

Primarul îndată, ce a primit banii,
după lurniturile ce a dat.
ă

“În

|

îi

împarte

timp de pace, plata se face îndată ce lucru

fie-căruia.
s'a predat.

Disposiţii relative la marele manevre. — Indemnizările
cari pot fi alocate în cazuri de daune-interese aduse proprietăţii private prin trecerea saii staționarea trupelor în marş, manevre, şi operaţiuni combinate, trebue, sub pedeapsă d'a
pierde tot, să fie reclamate la primăria comunei in cele trei”
dile care urmează trecerii sai plecării trupelor.
O comisie

mixtă

în fie-care corp de armată,

sati fracţie de

corp de urmată operând isolat, va procede la estimarea daunelor.
|
Dacă estimarea e primită, suma e plătită pe dată.
În caz contrariii partea nemulțumită poate face apel la
comitetul permanent al judeţului, care hotăraşte cu dreptul
de recurs la Curtea de Apel.
HI. — Materii mixte sati
„itlu se ocupă de următoarele

semi-contencioase.
materii:

Pompe iunebre. — Transacţii.. — Expropiere
:
litate publică.

pentru

—

cauză

Acest
de

uti-

Pompe funebre.— Prin pompe funebre se înțeleg toate
acele obiecte necesarii înmormântării cadavrelor omenești,
spre exemplu: Carul funebru cu toate aceesoriile sale, draperii,
luminări și alte lucruri necesaril usului creștin ortodox.
Libertatea, fiind o proprietate publică, şi comerciul prin urmare are dreptul a se bucura de exercitarea sa lără nici o piedică.
Sunt cu toate astea circomstanţe in cari libertatea, trebue
să aibă margini.
Aşa spre exemplu : Comercianţii de pompe funebre, liberi
sunt să'și. exerciteze comerţul lor, supunându-se însă unor
condițiuni cari întru nimic nu le ştirbește comerţul lor.
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Așa, acești comersanți nu-şi pot exercita comerţul lor mai
"nainte G'a'avea autorizarea primăriei, şi sunt oblioaţi a avea
xegistre conlorm leg
comerci
ii
ale.
o
li nu pot exercita comerțul lor de cât în locuri anume
„ hotărite de primărie şi afară, din oraș, în oraş nu pot avea,
de cât un biuroii de a trata cu cet cari ar avea novoe de

- pompe

funebre.

o

|

Pommpele funebre sunt împărţite în șapte clase cu deosebite

preţuri, spre exemplu;

-

Ă

Clasa 1 sai clasa de lux. , . . . . . 1000 lei
Clasa IL.
ee.
i 000
„Clasa IE.
400
Clasa IV

n...

3009

Clasa Ve...
Clasa VI
Clasa VII e e
a

In aceste

preţuri

intră toate

150 >»
509
20>

accesoriile înmormentării. .

Primăria are dreptul a lua diferite taxe de la fie-care vândare a acestor pompe lunebre, taxe cari întră în veniturile

comunale.

A

|

-

Pa

,

Cei însărcinați cu perceperea acestor taxe sunt ofiţerii stării

civile în chipul urmitor:
.
Particularii convin cu dricarul asupra; mărfii vendute și
asupra preţului ci, tăcând un înscris între ei cu timbru mobil

de 25 bani.. După aceasta partieularii se adresează la ofițerul
stării civile pentru facerea: formelor decesului presentând în
aceeași vreme şi actul făcut cu dricarul şi cu această ocazie

ofiţerul stări civile opreşte de la particular o taxă de 59|,
apl'cată usupra preţului convenit cu dricarul, liberând pentru

perceperea acestei taxe o recipisă & souche.

_

La desfacerea dricarului
cu particularul se opreşte dricarului taxa ce particularul a plătit primăriei.
_
Transacţie.— 'Transacţia e un contract făcut de comună,
cu particularii, fie a preintempina un proces, fie al stinge,

şi prin care act fiâ-care din părţi fac sacrificii cu

din

drep-

turile lor.
.
Este de tot necesariii ca transacţiile comunei să fie impresurate de formalităţi ca să garanteze interesele ci, așa s. ex.
ori-ce proect de transacţie trebue mai înteiii să treacă prin
deliberarea consiliului comunal şi redigeat în formă de act.
După aceasta actul consiliului să fie supus deliberării unui
consilii de advocaţi, solicitându-se avisul

trebue ori nu a se face transacţia,

ţilor

actul se

lor

în

scris, dacă

de la deliberarea, advoca-

pune la aprobarea. Șefului Statului sai al

co-

—
mitetului permanent

pentru

166 —
comunele

rurale.

Contrariul aces-

tor formalități transacţiile comunei 'cu particulari sunt nule.
Espropiere

pentru

cauză

de

propiere pentru cauză de utilitate

utilitate publică.

publică

este

— Es-

mai ânteiii

atât pentru stat, judeţ ori comună un mijloc de achisiţiune.
Legea, aceasta făcută lu 1866, Octombrie 29, are de scop

ca statul, judeţul ori comuna să ia când va avea nevoe de .
proprietatea privată cu o plată regulată spre a face din ea
un lucru de folos general.
:
„
Această lege :se ocupă numai de proprietatea privată imobiliară; spre a se aplica 'această lege se cere neapărat să esiste
la mijloc o utilitate publică de satisfăcut, contrarii nu se
poate aplica.
Ma
Utilitate publică se. numește atunci când necesitatea este
reclamată de interesul general și în acest caz utilitatea este
declarată de administraţie.
o
Dacă utilitatea este relativă la un judeţ sai chiar la mai
“multe, atunci utilitatea, se proclamă de consiliul judeţean; și
de e relativă la comună atunci să declară utilitatea de con_siliul comunal
|
Ă
Sa

Când sunt mai multe judeţe legate între ele prin același
interes şi unele din ele n'ar voi a declara utilitatea publică,
atunci intervine Statul și decide prin puterea legiuitoare.
După declararea, utilității publice se fac mai multe formaliţăţi şi cercetări la fața locului de oameni speciali s. e:
ingineri etc.
Apoi părțile se

duc

inaintea

Tribunalului

situaţiei imobi-

lului ce să espropiază, care după desbaterea părţilor admite
ori respinge cererea de espropiere.
După îndeplinirea tutor formalităţilor, dacă părţile se învoesce asupra preţului lucrului de espropiat, se procede la
lacerea,

actului de vândare, se autentifică de Tribunal, se nu-

„Dacă

părţile nu convin,atunci

mără preţul imobilului vendut și totul este isprăvit
espropierea,

este trimise, ina-

intea unui 'Lribunal escepţional compus din mai multe persoane. numite juraţi.
„Înaintea, acestui 'Tribunal se pledează ca înaintea veri-cărei
instanţe judecătoresci şi acești Juraţi hotărăsc preţul ce trebue
dat espropiatului.

Hotărirea lor este supusă numai

recursului

în Casaţie și numai pentru anume motive arătate în legea de
"espropiere.
$

—
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Proprietate
„I- Bunuri comunale

comunală,

și administraţia,

lor: 1) Achisiţiuni.—2) Iustră-

inări.— 3) Schimburi.—4) Poduri comunale.—5) Bunuri de închiviat. — II. Bunuri comunale aiectate la. un servicii public:
1) Ospelul comunal.—2) Localuri pentru şcoli. — 3) Biserici: —
4) Cimitire —5) Hale. — 6) Pieţe.--7) Târguri. — 8) Abatoriii. —
-9) Casărmi.—10; Pasagii. — îl) Bulevarde.—12) Plimbări publice,

Proprietate comunală. — Diferite opiniuni există
originei bunurilor comunale pe cari nu le putem

nefiindu-le locul.

|

Cea mai acreditată părere

asupra,

discuta aci,

insă este că, proprietatea comu-

nală se urcă la origina, societăţii chiar.
Proprietatea comunei se urcă la origina dreptului primitiv
în care generalitatea locuitorilor era presupusă că avea dreptul pe toate bunurile aflate pe teritoriul ocupat de ei, șiefec- .
tele la întrebuinţarea tutulor.
.
Acest: drept unic și vechiii al colectivităţi locuitorilor continuă și adi a fi același cu o deosebire insă, că legile noui și
posterioare antichităţi aii căutat și tinde încă necontenit a
pune mai mult în ordine folosința tutor acestor bunuri spie
a fi în adevăr de folos tutulor.
“I. Bunurile comunale și administrarea lor. — Bunuri
„comunale sunt acelea d'a cărora proprietate ai dreptul a se
bucura toţi locuitorii unei comune, fie că. densa sar compune
din unul saii' mai multe cătune saii că ar fi divisate în mai
multe secţiuni.

Codul civil definind bunurile comunale, dice că ele sunt acelea dea cărora proprietate saii produs. aii dreptul a se bucura toţi locuitorii unei comune sait ai mai multora dacă s'ar
compune din iai multe. Și toate aceste bunuri de cari toți
locuitorii unei comune aii egal dreptul a se folosi de ele, să,
numește «proprietate comunală».
|
|
Așa o comună poate avea bunuri rurale s. e€.:. moșii, păduri, etc.
”
RI
Poate asemenea avea bunuri urbane s. c.: diferite edificii,
şi pe unele și pe altele comuua le poate arenda ori închiria

şi percepe veniturile lor.
Achisiţiuni. — Mijloacele

prin cari

,

proprietăţi, sunt de diterite, feluri s. e.:
schimburi,

căcă și prin

schimb

comuna

o comună poate avea
cumpărări,
poate

vendări,

câștiga un lolos

dobândind un lucru mai bun decât acela pe care l-a dat în
schimb,

asemenea, acceptări de succesiuni, donaţiuni legate etc.

—
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Toate aceste mijloace prin care se poate câștiga
care, se numește achisiţiune.
|
Pentru realisarea acestor. dobândiri de bunuri
nări ori schimburi, se cer diferite formalităţi de
partea comunei.
Instrăinări.—
Cea mai Wântâiii formalitate ca

un bun oare,
sati instrăiindeplinit din
o vendare fă-,

cută de comună să fie valabilă, trebuie să aibă autorisarea autorităţii administrative care esereită asupra el o autoritate tutelară.

Să aibă avisul consiliului comunal

darea ori schimbul,
saii legat.

saii acceptarea

care să încuviinţeze rân-

unei

succesiuni,

donații
|

După aceasta se numeşte o comişiune de esperţi care să
estimeze imobilul, punându-se din noii în deliberarea consiliului comunal, ca să aprobe lucrarea. Aceste hotăriri ale
consiliului se comunică ministrului de interne, care printr'o

ordonanţă Regală admite lucrarea consiliului comunal. Dacă
lurrarea, este relativă la înstrăinarea unui imobil d'o valoare
care nu trece.peste 3000 lei și fiind vorba-d'o comună rurală,
afacerea, se termină prin comitetul permanent; iar pentru
cele urbane prin ministerul de interne.
Aceleași formalităţi se cer şi pentru cumpărări, mai adiogându-se că consiliul comunal in deliberările sale uste dator
să justifice esistenţa fondurilor,
din care are a se plăti pre“ţul cumpărării.
Ma
„Legea. timbrelor relative la taxele de înregistrare
-se aplică
şi comunci, afară, de acele .aquisiţiuni venite e! în puterea '
legei de expropiere pentru causă de utilitate publică.
Asemenea,

când

comuna

ar voi să aibă un imobil ce ar fi

al unor minori, atunci este datâre să mai îndeplinească și
lormele prevădute de Codul Civil, pentru înstrăinare de imobile avere a minorilor. Nu e nevoe de aceste forme. pentru
averea minorilor, dacă comuna

ar lia un

atare imobil în pu-

terea legei de expropiere, pentru causă de utilitate publică.
Schimbul — Schimbul încă este o aquisiţinne, căci
pote prin lucrul luat in schimb, partea care “1 face să tragă
un avantagiii. Ast-fel, comuna schimbând un imobil pe un
altul, poate imobilul ce a primit în patrimoniul săi să aibă
o valoare mai mare, și prin urinare a tăcut o aquisiţiune.
Ca schimbul să se pâtă realisa, comuna este datoare a îndeplini următoarele formalităţi: .
„Să dovedească până la evidenţă foloasele ce ea trage din
schimb.
Voința scrisă a părţilor, între cară se oprese schimbul.
Declararea Consiliului comunal, care primește schimbul.

—
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formând figura, ambelor imobile, cari se

schimb între ele.

E

O nouă deliberare a Consiliului comunal, asupra tuturor
actelor, cestiunilor și contestaţiilor cari se vor fi. ridicat până

aci

asupra schimbului ce are a se face.
Avisul Comitetului permanent pentru comunele rurale și a

ministrului de Interne pentru. cele urbane.
Ordonanţa Regală care să conlorme schimbul, dată asupra,
unui referat al ministrului de Interne, făcut dupe îndeplinirea tutor acestor forme, și care trebue să resume toate aceste
formalități indeplinite.
Păduri comunale. —

.
|
Comuna, printre bunurile sale, pote

asemenea să aibă păduri. Acestea mai ântâiii nu se pot 2xploata de cât după regulele silvice ale Statului.
Arendile acestor păduri sunt asimilate cu arendările bunurilor Statului. Legea de comptabilitate generală a Statului
trebue păzită cu rigoare la arendările acestor bunuri. . Toate
obligaţiile inchirietorului, gardianilor, inginerilor silvică, paza,
hotarelor, delictelor silvice, ete., esecutate de Stat, pentru bunurile sale, sunt aplicabile şi bunurilor comunale.

_ Bunuri de închiriat — Precum comuna poate avea moșii,
păduri, etc., poate asemenea, avea diferite imobile rurale ori .
urbane, s. ex.: case ori stabilimente de fabrici, ete. Toate

aceste bunuri comune, are dreptul u le închiria și a percepe
veniturile lor.
Inchirierea

pusă

la toate

"
acestor

bunuri

comunale,

regulile de - închiriare

este

tului.

"Find obligată ca. toate bunurile sale
fie asigurate contra incendiului.
s. ex.: cumpărări

de

bunurile

urbane

II. Bunurile comunale afectate la un

“Toate bunurile comunale

asemenea,

pentru

,

su-

Sta-

ori rurale să

serviciit public.—

despre cari ne-am ocupat, mai sus,

imobile, schimburi,

păduri, etc,, toate

acestea fac parte din patrimoniul ce poate avea o comună, și
de

al căror

urmare,

folos prin

care represintă, pe locuitorii ei.
Sunt însă și

sai prin diferite
unei

cul
voim

comune.

a ne ocupa
casa deunde

cari.

De
sub

aceste

feluri

acest titlu.
prin

de

bunuri

_

- Acesta se mai

comuna

prin natura

comunale,
E

numește

representantul

primarul, administracază tote interesele comunei

ea își piistrează tot patrimoniul săi.

lor

se bucură tot publi-

regulamente

legi ori

Ospelul comunal. —

Este

Pa

bunuri comunale

alte

colectivitatea,

beneficiază. toată

și Primărie
stii, care este

și în genere

—
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De aci, primarul pare că "şi-ar fi luat şi numele săi. Din
localul Primării, el își exercită toate acţiunile sale, pentru
administrarea intereselor ce sunt confiate.
În acest local este stabilită cancelaria sa, se păstrează archiva sa, documentele sale, biblioteca sa și toată averea sa.

Toate

cheltuelile

comunal,

pentru

susţinerea,

necesităţilor ospelului

sunt în sarcina contribuabililor.

Localuri pentru

şcoli
—
Fic-care

.

comună,

este datoare să

îngrijească de învățământul public primar. Primăria, este datoare prin urmare să aibă în fie-care comună locale pentru
învățământul primar de ambe-sexe.
Dacă cheltuelile școalei nu se pot susţine de o singură
comună,

atunci. trebue

să se unească mai multe

comune între

ele, ca să poată susține cheltuelile școalei.
Dacă comuna nu ar avea fonduri pentru aceasta, să le
creeze ; și dacă, nu le poate crea, să 1 intervie Statului, spre

a ajuta. comuna.
In 1884, s'a. creat o lege
stringă toate darurile, legate,
tru susţinerea învățământului
toare să administreze și să
întrebuințând veniturile sale,
ţămentului public.
Nicl o dată acestă ephorie

constituind o ephorie care să
donaţii, succesiuni lăsate penpublic. Această ephorie este dafacă a prospera această, avere,
la susținerea, și propagarea învănu ar face o faptă, mai meritoare

de cât a 'și îndrepta cea mai mare parte din activitatea, sa
către invăţămentul
primar, și mal cu seamă, către popu-

laţia rurală.
Im general învăţământul
om a se instrui și educa
public este facla, luminei,
nericul, e moartea. Ca să

public este singurul care ajută pe
și învinge ignoranţa. Invăţimentul
este viaţa; şi ignoranţa este intune convingem mai bine de acest.

adevăr, nu

avem

să ne aducem

secol,

oblig a reforma

marelui Leibnitz
și mă

de cât

aminte

de

cuvintele

care ne dice: < Daţi-mi înstrucția publică un
omenirea.»

Maii sunt electele învățământului și mari sunt meritele
celor ce știi să înţeleagă, a susţine și proteagea învățământul
public.
Marcu 'Tuliu Cicerone, pare că ştie mai bine de cât toți
să- scoată mul bine în relief meritele propagatorilor învăță-

mentului public,

dicându-ne «ce serziciă mai mare si mui lun

pulem aduce ţerei, de cât dacă învăţăm și înstruim jnime.
Bună

dară

este

invăţătura,

pentru toate clasele,
cial pentru

în general

pentru

toată lumea,

dar mult mai bună pare să fie în spe-

noi Românii,

dacă

cu toţii ne-am indrepta, privi-

—

ll —

rile către populaţiunea rurală, mai

cu seamă. Să ridicăm

sătean prin scoală, la demnitatea sa de om,

peă

Și aci "mi aduc amint: de maxima unui alt învățat, Koper--

nik care se exprimă
« Unde

dicând:

este de uședat mui

bine lampa, ' de căt acolo de

ea poate să lumineze mai Vine».

unde

Să îndreptăm dară cu toţii lampa luminei mai mult către.
populaţia rurală, ca să putem inal bine lumina pe tot poporul Domân.
Instrucţia publică la noi fu organisată

împărţind'o
„instrucţia,
Jnstrucţia.
Instrucţia
Instrucţia

în trei grade:
primară.
secondară.
superioară.
primară și ea se divide:

Scoli primare

prin legea din 1864,.

rurale

Scoli primare urbane.
Înstrucţia secondară coprinde:

Gimnasii, licee, seminare,
scoli profesionale etc.

scoli reale,

scoli de bele

arte,.

Instrucţia superioară coprinde:
Două universităţi divisate în niai multe facultăţi s. e: -Fafilosofie,

cultatea de drept, medicină, litere,

fisice și himice, matematice.
Pentru

tot

acest învățăment

theologie, științe -

este însărcinat un

personal

numit «Corpul Didactic», și este împărţit în trei grade:
Invăţători sai invăţătoare, pentru

scoalele

primare:

rurale..

Institutori sati institutoare pentru scoalele primare urbane..
Profesori pentru scoalele secondare și superioare.
,
Instrucţia publică se administrează:
De ministru Instrucţii Publice

și Culte.

De cunsiliul Prmanent al Instrucţiei Publice.
De
*

consiliul

Programele

General al Instrucţiei Publice,
întregului

învăţământ

publice sunt

multiple . și.

variate, ele sunt publicate în întregul lor, în legea protectoare:
a acestui învăţământ

din

1864.

Copii mici sunt admiși n scoalele primare,
NR
,
şeapte ani împilniți.
Părinţii care nu “și trimet copii la scoală cu
sustrage de la datoria lor, sunt condamnaţi la
losul invățămentului public

la etatea de.
|
,
,
intenţie a se
amendă in fo,

De la 1864, data înfiinţării acestei legi, și până adi n'a dat

incă o roadă bună această măsură a condamnării Ja amendă...
" Sunt aqi 30 ani, de la înfiinţarea acestei legi și scoalele

sătești, căci

pe-ele privesc

mai cu

seamă

această

condam-

nare la amendă, ele aproape sunt tot atât de .cădute ca și la
începutul lor
Amenda, aceasta trebue neapărat înlocuită printro altă mă
sură mai energică, și lăsată în alte mâini a. o esercita de
cât ale primarului.
,
Învățământul primar este divisat în învățământ primar, ru: .
xal și urban, și fie-care din aceste două învăţăminte cu program de învățământ cu totul diferit; fiind-că copiilor de la
sate, cară afară de mici escepţiuni, rămân la plugul lor, prin
urmare le

trebue și un

invățăment

care să-i serve in

viaţa

lor agricolă.
|
|
Dară pe lângă această dividiune a învățământului în -trel
grade el. mat are alipit de densul scoli normale, de meserii
și alte.
a
Și tot instrucţia publică coprinde ca încuragiare a. copiilor
săraci și studioși, burse şi bursieri, precum și internate
.pe
lângă fie-care liceii şi un singur internat de fete.
__De la încuragiarea copiilor studioși legea trece la incuragiavea, şi răsplata

profesorilor aseduoși,

creându-se legea gra-

daţiunei prolesorale.
„. Stipendiu este o incuragiare în bani ce Statul este da.
“tor a acorda, tinerilor studio, pentru terminarea studiilor lor
Acest ajutor bănesc acordat de Stat, se dă mai cu seamă
- acelor tineri cari "și complectează studiile lor în străinătate
ȘI mai cu seamă pentru specialităţi, cure ori nu sunt la noi
în ţară,

ori sunt

_ Cât pentru

de

tot incomplecte.

copil studioși

|

şi care frecuentă liceele, băeţi și

fete, Statul încuragiază progresele lor primindu-i interni, 1n
internatele care sunt pe lângă fie-care licoii. Fetele 'aii un singur internat alipit la, scoala normală superioară

Dout condiţii se cer stipendinştilor spre a

ternatele Statului.

"

fi admişi în in-

Mai ântâiii să fie din cei mai meritoşi școlari în clasa lor,
și al douilea să fie săraci. Alt-lel sunt daţi afară.
Legea gradaţiunei despre care am făcut menţiune mai sus
este făcută in.1883 Martie 6, făcută în scop a răsplăti
ostenelile prolesorilor pentru indreptarea minţii și inimel viltorilor. cetățeni de mâine către un viitor mai mare şi mai bun.
Se numeşte gradaţiune această 1ege fiind-că ea, nu dă 0
dată răsplata.
sa, ci gradat după
lege

și în raport

cu

apuntamentele

un

număr
lor.

de ani fixat de

Această, lege priveşte pe întregul corp didactic.
Anii gradațiunii se socotesc de la numirea în - gradul de:
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învăţător pentru

care

se

cere

gradaţiunea,

fără

prejudiciul

drepturilor! dobândite în alte grade de învățământ.
Profesorii însă şi înstitutorii de ambe

sexe cari în interval

ce desparte o gradaţiune
de alta vor fi judecaţi și condamnaţi de jurii la, sușpensiune, pierd dreptul la, gradaţiune, pe
tot timpul cât va dura suspensiunea,.

|

Gradaţia este de patru grade și după remunerariile lunare,
sporindu-se cu 15“/o.
Așa:

|

|

.

După 10 ani se dă 300).
După 15 ani se dă 4500.
|
După 20 ant se dă 600j..
|
o
“Această. gradaţiune face parte integrantă din remunerarii,.
ţinendu-se prin urmare în seamă li pensiune.,
Profesorii de şcolile comunale ori judeţene cari ar trece în
sarcina” Statului, primesc

gradaţiunea numai

de la înscrierea

lor în budget.
:
ii
Prolesorii străini cărora li se vor fi făcut reţineri, aii dreptul la reţineri.
o
„Instrucție privată. — Libertatea învăţiimentului fiind ga:
vantată prin Constituţia din “1866, veri-ce privat prin urmare are dreptul a se ocupa de instrucţia și educaţia copii.
lor de ambe sexe ca şi Statul chiar. Fie-care din particulari
are dreptul să înfiinţeze şi să conducă stabilimente de instrucţie și educaţie ca şi însuși. Statul.
Dar fiind că copii de ambele sexe, după cum am arătat cu
altă ocazie el nu sunt numal afecțiunea părinţilor lor, ci și
fii patriei în aceeași vreme ; de unde Statul e dator să'se
îngrijească de aproape de viitorii săi cetățeni şi cetățene și
duci a, se ocupa de aproape de stabilimentele de învăţământ privat spre a nu devia de la, calea trasă de guvern spre a
avea buni și luminaţi cetăţeni.

,

De aci ministrul Instrucţiunei publice este dator să aibă o:
neadormită vigilenţă asupra, acestor institute: private, putându-le disolva în caz de abatere.
,
Bisericile ia noui până la 1864 eraii închinate

la diferite:

mânăstiri grecești, precum și a legii improprietăririi, ambele
din anul 1364, eraii cu totul ale altora de cât ale comunei.
„Unele biserici și cari erai in majoritate, aparţineaii comunităţii greceşti, iar altele diferiților particulari contribuitori la
facerea, lor.

De la 1864 bisericele devin proprietăţile

solicitudinea,

Statului

Românşi a comunei

Mai ?nainte de 1864

:

:

comunei, și daci:
pentru

soarta lor.

numai în mod spiritual pare că ar fi a-
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parţinut bisericele Statului Român, fiind-că ele „representaii -ca și adi religia domnitoare a Statului Român. De altminterea nici Statul nici comuna nu avea nică un amestec asupra bisericelor, fiind cu .totul abandonate de timpuri vechi
puterii călugărilor greci:
a
E
,
Legea, secularisării puse capăt acestei perturbaţiuni și bisericele toate împreună cu averea lor devin proprietatea românească, emancipându-se în scurtă vreme după secularisarea
şi de limba greacă, care era limba religioasă în România, naţionalisându-se

bisericile și

în limbă,

primind

limba Română.

impreună

cu enoriașii

săi se

ocupăde ingri-

Această, emancipare a limbei se datorește valorosului geneal Cristian Tel, care era ministru de culte pe atunci.
D'atunci bisericele continuă şi adi a, fi proprietatea comuneă, și comuna

„Jirea avutului "bisericii, de partea ei materială, şi morală, de
tot personalul săii necesar esercitării cultului ce ea. reprezintă.
„Cimitire.
— Cimitirele sunt regulate prin legea de lu 1861.
Și este un loc de îngroparea morţilor. .
La, noi din vechime îie-care biserică şi curte de biserică era
un cinitir,
In interiorul bisericei se ingropaii un. număr restrins de
persoane privilegiate și cari contribuise la facerea acelei bisezici in care se ingropaii; iar curtea bisericel era pentru toată
lumea.
Timpurile din urmă rupe cu aceste obiceiuri, și cimitirile
căpătară, un loc propriii lor și departe de comune. "Toate cultele dar fură obligate prin legea din 1864 a'ȘI avea, cimitirile
lor proprii, pentru ingroparea morţilor lor.
Sunt mai multe reguli pentru formarea și instalarea cimitirilor, aşa trebue să se observe următoarele :
-,
Cimitirul. să fie la o depărtare -de orașe

saii de sate cel pu-

ţin de 200 metri.
Să fie situat spre Nord.
Să fie plantat și bine ingrijit, a nu viţia aerul.
Să fie imprejmuit cu zid, cel puţin cu 2 metri și 50
c.m.
înălţime.|
|
|
In interior să fie despărţit în mai multe despărţituri, având

fie-care despărţitură diferite numiri. Fie-care despărţitură îm„părţită în mai multe strade cu diferite numiri. Stradele să

fie drepte și bine aliniate, mormintele să fie puse la linie și
numerotate. Iiie-care despărţire să poarte numiri bisericești.
„Gropile să fie depărtate între ele la o distanță d'un
metru
ŞI cinci centimetri, și adinci de doui metri.

Gropile .nu se pot reinoi de cât după șeapte ani. "Acest timp
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este presupus ca suficient a se preface un cadavru în

când poate să se pună alt mort în acea, groapă.
In interiorul cimitirului se poate face diterite

"

ț&rină,

monum

statui, îngrădiri de fier ete. "Toate aceste lucrări se fac entei
numa,
în urma obţinerii unei autorisăiri a Primăriei respect
ive, presentând odată cu cererea pentra liberarea autorisării Şi planul ce are a, esecuta,
|
- Cimitirul în interiorul săi trebue să aibă:
Una. capelă pentru serviciul mortual ;

.

|

„Una sală mare pentru păstrarea cadavrelor, până, la ingro-

pare, și unde nu pot sta de cât cel mult timp de 24 ore;

Locurile de îngropare în cimitir sunt de două feluri:

„Locuri private;
Locuri comune.
Locurile private

:

se sub-impart:

In locuri date în perpetuitate și locuri timporarii, adică lo-

curi date p'un termen

fics de zece ani.

In ce privește preţul acestor locuri variază, după găsirea cu

cale a Primăriei ; fiind-că veniturile cimitirilor

sunt

proprie- -

tatea comunci, percepându-se de densa.
Cimitirul stă deschis publicului de la 10 Octombre până la
1 Aprilie, de la ora 9 a. m. până la 4 p. m.
,
De la 1 Aprilie
până la 7? p.m.

până

la 1

Octombrie,

|

de la ora 7a. m,

Cheile mormintelor.se păstrează de ingrijitor și preot.
Perceptorul se ocupă cu străngerea veniturilor comunei dela

particulari, liberând chitanţă din registrul cu matcă pentru
perceperea fie-cărei sume; vărsând la finele fic-cărei luni în
casa comunală banii ce vor fi adunat.

Cei-lalţi

servitori

numiţi

:gropelor.

Dacă proprietarii

de

și gropari,se ocupă cu facerea,

locuri

,

pe curi ar necesita, a se face

cimitire s'ar opune a le ceda, Primăriei cu despăgubire dreaptă,

atunci Primăria poate lua locurile acestora în puterea legii
-de espropiere pentru causă de utilitate publică.
|
“Cimitirele ai. servitute asupra locurilor vecine, nepermițând
în jurul lor nici clădiri de case și nici facere de fântâni; aceasta
fiind-că aerul vecin cimitirelor este viciat.
NI
A

Asemenea apa trasă din pământul vecin

„ciată, locuinţa prin! urmare

invecinătatea

cimitirelor este vi-

cimitirilor este im-

proprie..
:
,
- Hale—Aceasta, este reunirea ]a un loc a tutulor târgurilor
Și terguelilor formateîn scop a vinde publicnlui diversela,

Jucruri de consumaţie

cotidiană.
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. Pot fi mai mai multe Hale întrun oraș, aceasta după întinderea și populaţia orașului.
Aceste Halle constai întrun mare edificiii împărţit în interorul săii in mai multe compartimente și în care comerciainţii de consumaţiuni își esercitează comerţul lor.
Construirea

acestor hale trebuie să fie făcută ast-fel ca fie-

care să-și găsească comoditatea sa.
Comersanţii să aibă suficient loc pentru arangiarea și conservarea mărlurilor precum și pentru esercitarea comerţului lor.
Publicul să poată circula cu înlesnire, procurânduși cu ușu:
rinţă și fără șicane sait înşelăciune consumaţia. de care are
necesitate.
MR
- Autoritatea la rîndul ei asemeni să-și poată esereita fără,
dificultate forţa sa, ţiitoarea balanței dreptăţii și a ordinei
publice în hale.

-

Pentru realisarea tutor acestora, halele trebuesc împărțite
în strade suficiente largi pentru înlesnirea, circulațiunei tu„tulor.

|

Strade împărţite în locuri închise puse la linie, numerotate

și în fie-care loc să aibă o tablă care să indice numele,

numele posesorului locului și felul

n fie-care

din

aceste

Jocuri

consumaţiei ce

pro-

se vinde

închise.

In centrul halei trebueşte stabilit biroul poliției comunale
şi al poliţiei administrative cari ambele să fie prompt tot-

dWa-una

la disposiţia acelora cari ar avea

necesitate

de ea

fie în interiorul halei, in exteriorul saii în jurul er.
Se udmite spre vendare în hăli, cărnuni, pescărie, raci
brânzeturi, legume și chiar fructe, flori ete.
Vendările și cumpărările în hale nu se facde câtla anume
ore fixate de regulamentele municipale, fiind-că halele sunt
„ proprietăţile comunale.
|
Vara halele se deschid publicului la ora 5 a. m. și iarna
la 7 a. m. iar închiderea se face aproape de opt când nimeni nu mal pot pătrunde înăuntru.
,
Vândătorii însă se pot introduce și mai înainte de această

oră, spre a-și aranja lucrările Jor de vendare.
|
Deschiderea halelor se fac de agenţii comunali dând semnalul deschiderei prin tragerea unui clopot.
Piețe. — Piaţa, este un loc deschis și anume determinat
de Primărie, ale cării proprietăţi sunt , și în care se fac vândări și cumpărări pentru obicete ne admise în hăli s. ex : obiecte
de manufactură. De la locurile din pieţe primăria percepe diferite taxe.
Cei cari se așed pe pieţe pentru a'şi vinde mărturile lor

|
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sunt datori a se aședa in ordine: ca și în hale, pentru inlesnirea circulaţiunei tutor. Poliţia comunală și administrativă

trebue să fie în permanenţă
vărilor.

„pe

timpul vehdărilor și cumpă
a
n

Terguri. — Acestea încă: sunt niște locuri asimilate pieţelor, fiindcă pe densele cu învoirea, primăriei să stabilesc vân-.
dători a'și petrece

marfa

lor cumperătorilor,

plătind primăriei:

anume taxe după un tarif fix pentru locusile ce ocupă.
„Deosebirea intre piaţă și târg este:
"Piaţa poate fi declarată de primărie, în permanen'ă, pe
când târgurile sunt tot-V'a-una timporarii, provisorii şi periodice s. ex.: Tergul moşilor din luna Mal. — Târgul CâmpuLung de la Sfintu Ilie ete.
Aa
|
Ms&suri de salubritate publică în hale, pieţe, și târguri.—

Ca măsuri de 'salubritate publică este sever 'oprit a se arunca.
în hale, pieţe saii terguri lucruri. cari ar conribui la infec-

|
"“tarea aerului și desgustul vederii.
- Abatorii.— Origina abatoriului la noi este foarte

tinără.

- Abatoriile sunt.niște clădiri făcute ad-hoc pe locuri depăr-

tate de oraşe, servind pentru tăierea

vitelor

a

căror

carne

trebue a se pune în consumaţia publică. |
„Donsele sunt create în interesul siguranţei salubrităţit publice, scandalisată prin tăierea vitelor pe locuri deschise particulare și chiar publice în interiorul orașelor, dându-se ocizic
la încărcarea aerului. cu miasme. Carnea, vitelor tăiată la abanopţei și în trăsuri
în timpul
toriii se transportăla hal
ă
a

|

închise.

= Abatoriile sunt proprietăţi ale comunei, de la care ea percepe taxe de la vitele tăiate în abatorii.

Vitele se esecută: în abatorii iarna

vara de la 6—4.p.m.

.

a

de la ora 4 p.m.

.

și

,

Carnea tăiată în abatoriii trebue să poarte pe. eu semnul
abatorului pus de agentul comunal aflat la abatoriă.
- Veterinarul trebue să procede mai ântâiii la visitarea pas-

poartelor vitelor pe care proprietarul lor. trebue să'l. poarte la

el, pentru a justifica proveninţa, vitelor aduse spre tăiere,
după

aceasta

itele aduse

'se procede

la visitarea

și

vitelor. ,

spre tăicre se înfierează cu. litera A, cele res-

pinse cu litera R. Cele respinse

de îndată

inchise

trebuesc

înt”un loc separat, până la ridicarea lor. Pe vitele slabe de
tot are dreptul veterinarul -a le respinge, fără a le mai

analisa.

N

În regulamentele comunale sunt arătate anume boalele pen-

tru cari se respinge vitele de a fi tăiate.
n

|

12

|
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Cazărmi. — Incă vorbind de primar şi îndatoririle sale,
am vădut că printre atâtea variate și multiple obligaţiuni ale
primarului şi prin urmare ale comunei, este şi o grea indatorire de .a îngriji de domiciliul militarilor; fie că ar fi stabili
în comună, fie că ar fi trecători.
i
„De aceea, acum .vorbind despre cazărmi sait stabilimente
militare, punem aceste clădiri ca proprietate a comunei, fiind-că

din timpurile cele mai obscure
grijit a se ocupa de domiciliul
Comuna, și toţi cetăţenii fără
gaţi a da m litarilor domiciliiă.
Dacă militarii sunt trecători

cetăţenii tot-d'a-una sai înrăsboinicilor.
|
nici o distincţiune sunt obliE
|
numai și comuna nu are ca-

zărmi, locuinţa lor se dă la domiliciul cetăţenilor, fără nicio

escepţiune,
cu plată după tariful fixat de primărie, cu preţuri
şi obiecte de serviciă după gradul militarilor, pe cari îl plă-

tește

comuna.

MI

|

Această locuinţă a militarilorla domiciliul cetăţenilor adesea,
oră întempină dificultăţi şi cari ait forțat prin. urmare pe comune șă aibă: localurile lor spre a le pune la disposiţia militarilor la necesităţi. Se impun comunelor încazarmarea militarilor, mai cu seamă in vederea marelor foloase ce comuna
trage din veniturile de vamă şi altele, provocate de marea
consumaţie făcută de trupele locale.
Strade. — Acestea sunt niște drumuri urbane reservate,
entru circulaţia publică. Drumurile acestea sunt pe ambele
or părți cu trotoare și reservate eselusiv circulațiunei pietonilor, rămâind

restul stradei pentru

trăsuri, călăreți, etc.

Aceste drumuri trebuesc să fie pavate, luminate în timpul
nopţei, curate și tot-a-una bine întreţinute, ca să nu aducă
cea mai mică piedică circulaţiei
publice. Stradele sunt de
dilerite categorii după importanţa. localităţii unde ele se află, toate însă, reclamă

solicitudinea primăriei ; fiind-că' toate sunt

destinate unuia, și aceluiași unic scop, circulaţiei publice.
Când pentru lărgimea unei strade, saii deschidere ori închi-

dere de strade sai stradele, sai deschidere de.

bulevard,

+:

trebui primăriei un teren ce n'ar fi al stii, şi nu star învoi
cu proprietarii locului asupra, preţului spre a'1 cumpăra de
bună voie, atunci primăria, il poate lua în puterea legii : de
espropiere pentru cauză de utilitate publică.
„_ Stradele. — Stradela este tot o stradă, dar d'o importanţă
mult mai mică ca, strada proprii disă, stradela, este mai
adesea o.trecătoare numai cu piciorul, reclamând insă aceeași

îngrijire din partea primărici, ca şi stradele. Stradela se lormează adesea din terenul lăsat de vecini între ei cu consim-

—
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|

ţimântul primărici, ca, să serve drept trecătoare. Locurile li„bere aflate. intre vecini și pe cari adesea, -se depun lucruri
insalubre, primăria: fără consimţimântul nimănui le” poate sati
închide, sait a le transformau în stradele ori a le vinde, și în

acest caz se preferă vecinii.
Dreptul de apreciere la. deschiderea.

|
,
ori inchiderea unei

strade, stradele, oră pasagiii aparţine esclusiv. primăriei.

Cu toate astea, particularii pot, credând 'de interesul lor, să
deschiză, strade, stradele ori pasagiii pe locul lor; în acest
caz el sunt supuși la următoarele condițiuni: Să ceară prin
scris consimțimentul primăriei. .
o
i
Cererea să fie însoţită de planul situaţiei locului, “indicân-—
du-se pe el strada ce are a se face şi stradele vecine. :
După aceasta inginerul comunei să facăo descindere locală, raportând primarului resultatul

descinderii sale,.. și apoi

“planul se pune în esecutare.
Să dea o cauţiune în bani, că va esecuta cu fidelitate con"tractul, acest contract făcut între primar și cei cari deschid
strada, trebue

lăcut

mat

'nainte

să coprindă; următoarele : .

d'a

|

incepe “ori-ce

-

lucrare

ȘI

- Că fac.strada cu banii lor proprii. Că se obligă a. întreține
strada cu tot ce-i va, trebui și din spesele lor-proprii un
timp determinat şi convenit între primărie și el.
După espirarea, contractului sarcina, celor cari aii deschis.

strada încetează, şi ea: trece în patrimoniul comunei.
_ Pasagii. — Asemenea acestea. sunt nişte trecătoare de picior şi curi adesea sunt învelite cu sticlă și făcute de panti|
i
culari, cu banii lor, și pe locurile lor.
Formalităţile facerei pasagelor, . sunt aceleași ca. și pentru
strade..

Bulevarde.

—'

Acestea,

sunt niște drumuri

publice ca și

stradele, d'o importanţă însă mai mare ca stradele din causa
putem dice,.a lungirmnei și lărgimei lor pe lângă strade. Ast-

fel, vorbind de
categorii :
Bulevardele
goria a doua
insă, cu egale
îngrijirea lor.
Locuri de
şi drumurile

strade, am putea dice că le dividem în două
a
a
categoria ântâia, şi: stradele proprii dis catesai subordonate bulevardelor; și unele și altele
drepturi în fața solicitudinei primarului pentru
plimbări publice. —. "Toate stradele, pasagele

mari

și

mici,, sunt

aservite

la îutrebuințarea

pu-

blică, fie -a circula: pe densele. pentru necesităţile sale, fie a
se plimaba, adică a'și consuma timpul de recreaţie, pentru

repausul minţei.

.

|

—
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Prin locuri de plimbări publice, se
pasagii și toate căile de comunicaţie
cula spre.a se amusa, niște locuri
îngrijire mai mare şi mal variată

înţeleg pe lângă strade,
pe cari poate ori-cine ciraparte și speciale, cun
aservite asemenea ca și

stradele, etc., la plimbarea publică.
Cum vedem, e o mare asemănare

pasagii,

etc.,

între strade, stradele,

şi locurile de. plimbări publice, singura deose-

bire între cle, este că,

locurile de plimbări publice sunt do-

tate. d'o plantație mai mare de cât cere legea, pentru şoselele
naţionale, şi că,
pe lângă această ptantaţie mai aii încă o
sumă de alte multe îngrijiri din punctul de vedere al otticulturii şi esteticii, spre a o face aceste locuri plăcute și mulţăimitoare pentru cei cari se abandonă graţiilor lor.
E
Pe lângă aceasta, locurile de plimbări publice mai se deosibese incă de strade, pasagii, ete., printr'o mai mare atenţie
poliţienească de cât toate cele-lalte locuri publice, spre a
menţine intactă ordinea . publică in interiorul lor și a păzi
neatinse .de mâinele distrugetoare a ornamentaţiilor acestor
locuri publice

de plimbări,

pe cari

înt”o

singură vorbă, le

putem numi egrădini publice», s. e.: Cișmegiul, Șioseaua
Chiselefi, grădina Icoanei, grădina, Sfintul George not, și celeValte multe.
Si
o
_
În unele din aceste localuri de . plimbări publice circulația
se face numai cu piciorul, și în altele cu trăsuri ori călare,
etc. De aceea și regulamentele lor de poliţie comunală susţinută de poliţia administrativă diferă, toate însă, aceste regulamente, aă putere esecutorie.
CAP.
„Despre
igienă

publică. —

Curăţirea,

celării particulare.
salubre

—

V
igienă.

stradelor

şi a piețelor

publice.

Salubritatea, locuinţelor. —

— Mă-

Industrii in-

Despre igienă. — Toată lumea pronunţă cuvântul. de
igienă, mulţi il pun în aplicație, și sunt mulţi: de tot alți

cari nu i cunosc importanţa.

Neputând face aci un curs de igienă, subiecţ atât de important, căci de.la el depinde foarte mult, lungirea saii scurȚ

.

-

tarea vieţei omului.

„Nu,Ț ne putem

insemnarea

însă

.

cuvântului igienă,

divid în parte;

a

opri . a nu da

.

.

aci

.

.

.

o mică

atât de important

.

.

.

noţiune de

fie-cărut în-

—
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A pune în vederea tutulor intrun mod. clar şi precis ce
însemnează cuvântul igienă, nu putem “face mai bine de cât
a copia cuvintele ilustrului naturalist Flector George, care
voind a defini igiena a dis:
«Igiena. este arta d'a conserva şi ameliora sănătatea,
«Loată lumea știe că, sănătatea, este cel mai mare bine, și
că fără de aceasta, toate cele-alte sunt de puţin preţ.
«Dacă sănătatea, este necesară chiar acelora “pe cari norocul %-a favorizat, cu atâta mai mult este indispensabilă tu:
tulor acelora cari trăesce prin propria lor muncă, și care este

cea mal d'ântâiii bogăţie.

a

«Pentru a conserva sănătatea, trebue evitat cauzele boale-:
lor, şi a se întări când este slab.
.
!

«Căci cu cât cine-va este mai robust cu atâta resistă mai

bine contra cauzelor maladiei.

a

«Acela dar care voește și care poate să: observe toate preceptele igienei, va evita cea, mai mare parte din boale>.
_ - Igiena publică.— Se înţelege prin igienă publică unirea
la un loc a măsurilor administrative, proprii a menţinerii sănătăţil publice.
a
a
a
Spre a atinge acest scop, ştiinţa, medicală este cea d'ântâii chemată a avisa la măsurile ce sunt de luat pentru menţinerea sănătăţii publice, rămâind administraţiei propriii de

dis de
Așa
Statul
dical

a realiza măsurile indicate de ştiinţă.
dar toate autorităţile cari unite la un loc constitue
s. e : administraţia proprii disă, poliția. consiliul meidegienă publică, judeţul; puterea, judecătorească, cu un

cuvlânt toate câte constitue Ștatul;sunt datoare fie-care la rân

dulor să 'şi dea, partea de contribuţie a puterei sale pentrudes voltarea şi menţinerea igienei publice, adică conserrării
şi ameliorăriă sănătății publice.
a
E
“Toate aceste autorităţi legate între ele la un loc printr”o
intimă -bună-voinţă, sunt datoare a ajuta igiena publică, spre

a'şi produce efectele sale...

,

e

:Misia celor însărcinați cu igiena publică, este după cum
vedem, chiai' desvoltarea bogăției: naţionale, de unde dar acţiunea lor trebue confiată adevăraţilor amici al umanității;

cari să ştie a'se menţine.
la mărirea chomării lor de. protec-

tori ai-sănătăţii publice, a lungirii vieţel
compune publicul.
cc
„Din toate acestea mai putem da o-nout

celor

din cari se

deliniţie cuvântu-

lui igienă, spunând încă că el este «concepțiunea purei
sațiună». e
A
a

” Curăţirea

stradelor

şi pieţelor

ctrili-

publice. — In timpul

Regulamentului Organic, curățirea stradelor şi a pieţelor publice, fie in. Capitală sait provincii, era lăsată în. sarcina pro-.
prietarilor şi chiriaşilor, fie-care particular era obligat să măture, să ude și să curăţe partea feţii casei sale saii prăvâliei
sale cât ţinea faţa casei până în mijlocul. stradei;și iarnu
același lucru cu. tăiatul și curăţitul' zăpedei
Aruncând toate
gunoaiele in locuri anume arătate de
Primărie. Iar.in pieţele
publice, această curățenie se esecuta de cei cari făcea vân(ări în acele pieţe.
e
|
„Astădi toată această sarcină este lăsată în sarcina Comunei,
afară de curţile particularilor în București, unde pariicularii:
plătesc o dare Primăriei, îngrijind: tot ea de a ridica gunoaiele particulare.
a
|
Măcelării particulare. —. Crearea halelor în. care regula-

mentele comunale impune să se. venqă carnea ca și toute celePa-lte lucruri de: consumaţie de. primă
. necesitate dilnică, nu
a împiedicat și nu opreşte crearea de măcelării
particulare;
liberi sunt particularii se vânză carne și in alte părţi
de .
cât în hal6, -numai să se conforme regulilor vândării cărnit
în hale, căci aceste reguli se întind in mod general asupra
tutulor vendătorilor de carne, veni unde ei “şi-ar esercita acest
comerţ.

i

-

Ast-lel carnea ce s'ar vinde în aceste

.

măcelării, să fie tă-

iată, la abatoriă, să fie adusăla locul de venzare
închise ; şi carnea să fie tăiată în bucăţi mici,

în

trăsură

Locul de măcelărie să nu mai fie tradiționalul scaun de lemn,
murdar și plin de sânge, trântită vita întreagă pe el.
Moravurile blânqi de adi, numa! îndură sălbaticul scaun al

vechilor măcelării ; trebue și el transiormat în măcelării con-

forme exigenţelor actuale.
Si
Acestor măcelării se cer se fie locuri inchise. Interiorul lor
să fie vopsit în uleiă culoare rnşie, ca să se poată spăla pereţii de murdăria- ce s'ar. depune pe ei. Pe jos să aibă pardoseală de piatră, tot pentru

a să putea, spăla

'cu

mai multă

ușurință; asemenea interiorul măcelăriei să aibă apă. Ușile
și ferestrele măcelarilor să aibă grile de fier, ca 'să pătrundă
aerul în interiorul ei.
E
Carnea .să fie tăiată în bucăţi, după felul trebuinţei.
. Salubritatea, locuinţelor, — Liber este ori-cine să facă
uz de avutul săi, de proprietatea
că-i este de folosul stii..
-

sa,

după

cum

va

crede
|

Liberă însă este și autoritatea care este chemată a menţine ordinea publică, să intervie când necesitatea ar cere a

puneîn

ordină

uzului

libertăţii

unei

persoane

spre a

fi.in

|
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armonie cu interesele generale.
munală după consiliile autorităţii Așa în specie autoritatea. coinedicale are dreptul să re'guleze condiţiile sul cari se pot face
re *
a nu fi contra sănătăţii acelora cari clădirile particulaspre
le vor locui, cu alte vorbe,
să, mu fie contra, igienei publice.
|
Nu avem nimie legilerat în acea
mici amănunte sub formă regulamestă privință, şi numai nisce
ă comunală.
Scoaterea, latrinelor. — Unul ntar
ale igienii este, scoaterea latrinelordin mijloacele principale.
scoase de cât comunicând prin cana Şi cle nu pot fi bine
„prin cari veeinic trebue să curgă lele comunale din strade
- Până acuma curând latrinele tutuapă.
se scoteaii de tot primitiv. Astădi felul scoaterii s'a modilor
fica
t
esercitează sub oare-carii condițiuni comu mult în bine şi să
nale cu aparenţa civilizatrice.
Ca cel cari se ocupă
noaptea.
i

cu aceasta, să nu poată lucra de cât
|
o

Ca ei să aibă niște vase numai
ca doui metri cubici.
Vasele să fie aședate pe trăsuri, și mari
depoul instrumentelor lor
să fie afară din oraş.
E
Industrii insalubre. — Generalmente|
toat
e
indu
striile cari
viţiază aerul, infectează apele curgătoare,
puţurile sati fontânele, ori vatămă

în alt mod sănătatea, locu
tatea stabilimentului industrial, sai vată itorilor din vecinămă sănătatea. lucră—
torilor industriei, ori a vitelor, sunt clas
ificate de industrii in-

salubre.
o
|
Aceste industrii fiind contr igienei publice,
ele
sint
puse
sub controlul Comunei şi a consiliului medical
de higienă.
|
* Industriile: insalubre se împart în trei clase
, după acţiunea
lor mai mult sati mai puţin insalubră, toat însă
sunt scoase
afară din oraș, şi fie-care din ele la dilerite e dist
anțe
după ac.
țianca
La

de salubritate ce esercită asupra, igienei.
înfiinţarea unei industrii insalubre trebue „să

permisiunea ministerului de interne, în ce

trebue să fie trecută.

Ministerul

anume

nu poate lua nici

se ceară,

categorie

o. măsură;
până ce nu va asculta pe consiliul medical de igienă.
Toate

felurile

de industrii

țare sunt anume arătate

- de igienă publică.

insalubre şi formele lor de îinfiin:.

în regulamentul

comunal

din 1876
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Templele sunt asile, făcute numai pentr
cel nenorociţi,
Bacon :

Despre caritate

Caritatea este strigătul sărăcimii care cere ajutor. Ea este
legătura noastră cu Duimnedeii; deșteptându-ne misericordia
la, strigătul sărăcimii sulerinde. .
. Caritatea este sufletul tutor -virtuţilor omenești, pe cari
omenirea.le practică tot-d'a-una, dar care n'a primit sfințirea
lor, saii mai bine încuibarea lor. în sufletul omului

de cât cu

era, creştină.
A
E
Isus” Christos dar este întemeietorul carităţii.
- Cristianismul a imblândit sufletele şi a îndulcit sentimentele ca să poată găsi sărăcimea consolarea durerilor lor.
Cu începerea christianismului omul începe şi el a se induioşia
In durerea, seamănului săi, începând daci să se:simţă necesitatea d'a protege pe nenorociţi.

De aci plecând, societatea creștină a dat .năseare atâtor in-

stituțiuni.
cari se intrec între ele protegiând caritatea. *
„Lăsaţi pruncit să vie la mine, a, dis mântuitorul omenirii
Christos !...

|

N

a

Lăsaţi sărăcimea și pe cel abătuţi de soartă, dice Caritatea
să vic la mine şi în templele mele, căci templele, dice l'acon
sunt create de caritate

pentru nenorociți.

Ma

„Acestetemple creștinătatea, le deschide egal intregei nenorociri.
Asilul de aci este un loc unde o persoană se poate relugia conîra ori-cărui pericol spre a respinge orl-ee răi presinte şi viitor.
"Sunt multe și varil aceste temple ale Dizei curități.
Ast-fel.
pot fi:
E
o
o
|
» Diferite stabilimente de bine-tacere și utilitate publică:
Biroul de bine-facere distribuită la domicilită,
Ajutorul dat inundaţilor, asfiixiaţilor, degeraţilor, strangulaţilor.
IE
!
- Ospicii de alienaţi, orbi, surdo-muţi, oriani şi aban-

donați, pentru infirmi, săraci, maternitate şi spitale de
diverse boale.
A
Toate acestea sunt templele carităţii, prin ajutorul lor caritatea se concretisează, ȘI face vădite și bine simţite efectele
sale salutari.
|
Stabilimente de bine-facere și de utilitate publică. —
Sub acest titlu intră deosebitele stabilimente arătate mai sus,
„prin care caritatea 'și varsă bunătăţile sale. Aceste stabilimente

—
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ai un caracter cu. totul general ci nu local; nu aparţin nici comunei, nici judeţului şi intregului. Stat, îmbrăcişând și deschidend porțile lor egal tutor nenorociţilor fără să cante de
unde

este.

-

a

E

-

” Noi nu avem în mod regulat atari stabilimente totuşi parte

„din ele se esercită cu succes s. e:
şi institul Gregorian din Iaşi, ete. -

Asilul
E

Elena

Doamna
.

Biroii de binefacere distribuit la. domicilii. —- Toată. |
bine-lacerea de veri-ce natură fie ea, ajunsă la suferind e o
mângâere a Providenţei, pentru cel care o primește. Dar acea
bine-facere dusă la domiciliul suferindului,.e chiar Providența
însăși

venită

în casa .nenorocitului

a'i alina

amărăciunele.

„__O persoană sărmană, lipsită de pâinea chiar dilnică şi care nu
„poate cerși, nici nu se poate duce la biroi să ceară -partea
„sa din bine-iacere, ea de sigur trebue a muri de foame.

plele sunt varii și multiple şi biroul

Esem-

de bine-facere la domi-

cilii se însărcinează a, înlătura esemplele ducând. necesariile la domiciliul: sărmanului s ex.: ai duce hrană, altuia

haine sati medicamente etc., îndeplinind ast-fel voinţa
tianismului care ordonă a ajutape aproapele nostru.

cris-

.. La, noi chiar pe fie-care di aproape avem esemple de acestea.
Sub diferite forme, fie baluri, representaţiuni teatrale, alte
-diverse

petreceri,

se

lac

pentru

stringerea

de

bani,

în

ajuta pe inundaţi, sărmani, pe copiii studioşi etc.

scop

a

La noi atarl strângerii de bani, se fac de societăţi întocmite

„ad-hoc și care iaii sferșit odată cu scopul pentru care se formase : reconstituindu-se, când din noi se va simţi necesitatea de'a lucra pentru caritate.
—a
,
_ Sai dacă

acestea

avem

societăţi

caritabile cu

destinaţie

stabilă,

aii un caracter cu totul particular s. ex., societatea

«Furnica»,

«Albina»,

a «Funcţionarilor»,

ci

nu

un - caracter

oficial; cum e în Franţa, coastituite prin legi încă de la 1831,
La, alte state, unde lucrurile regulate sunt mai de mult și
mai bine cunoscute, toate modurile de practicarea caritiăţei
sunt concentrate la un loc, numit biroi de, bine-facere cu cavacter general, și de aci fiind-că se ocupă de suterindi în general, de binele public, acest biroii e întemeiat pe legi şi regulamente

făcute de stat,

„acolo unde interesele

care are dreptul

să intervie tot-d'a-una

generale sunt în discuţiune.

Atari birouri twebuesc

să reside. în -capitală şi obligate a.

avea, sucursale în toată ţara.
Distribuţiunea ajutoarelor.

—

.de surorile de caritate şi de damele.

a
Această distribuţie se face

de caritate,

adică

per-
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soane devotate carității cari primesc a urina povaţa Evangelieide a ajuta pe seamănul săă.
„:
Pe lângă acesteu fie-care biroii trebue să aibă, in serviciul
“stii un număr de surori de caritate. Ele sunt foarte desajutate de doamnele

de

caritate,

care

nu

sunt

supuse nici

unci tegule; păstrându'și independența lor fiind-că ele sunt.
persoane din societate care vin de Dună-voia lor, din devoţunea lor către binele public.
a
Acestea, dar, primesc bani, medicamente, haine, cărți copiilor, etc.. și le duc în casele suferindilor, fără nici o luare
de chitanță, fiind-că nică ele nu sunt obligate a da cont administraţii biroului.
Cheltuielile ce se vor face

cu

ocazia - distribuirii

privesc pe biroii în numele căruia se distribue.
Ajutorul

carității,

dat înecaţilor, as îizxiaților, strangulaţilor, ră-

niților, găsiţilor pe 'strade sai în alte locuri. — Noi nici
in această privință nu avem nimica, codificat; de aceea cred

că câte-va amănunte

din regulele ce se păzesc în alte ţări in

această privință nu e răi ale pune aci, servind cred odată
de normă când vom pune și noi în ordine această materie.
Aşa veri-ce individ găsit pe cale pubiică sait aiurea, fie
rănit,

ori scos

din

apă

in stare

de

de cărbuni, de frig, oră de căldură,

sufocaţiune,

ori asfixiat

sati strangulat, trebue în-

dată, transportat la, depositul de ajutor cel mai apropiat sai la
spitalul cel mai apropiat ca să i se dea ajutoarele necesaril.
Persoanele

cari ar da peste vwun

cas din cele

arătate,-pe.

de o parte sunt datoare să dea ajutorul lor s. ex., să scoață

din apă pe înecat. să taie coarda celui spândurat, iar pe altă.

parte să anunţe

pe autorităţile respective, readucend la viață

pe. suferind.
a
Ofiţerul poliţiei judecătorești care va, asista cazul va avea
alături cu el un doctor în medicină, dresând un proces-verbal
care să coprindă:
1)

Sexul suterindulni, signalmentele,

eiatea; acestea,

din

urmă

de se vor

numele,

putea,

pronumele și

cunoaşte.

» 2). Declaraţia, oamenilor de știință, asupra stări! actuale
a
individului.
si
3) Diferitele noţiuni ce ar culege de la asistenți.
.
1) Deposiţii de martori șia tutor persoanelor cunoscătoar
e
& evenimentului ce se anchetează.
o
.
„In urma acestei anchet> se vor plăti persoanele
care vor
fi cheltuit cu ajutorul dat suferindilor; aceste
plăţi se fac după
tarife fixe, lăcute de administraţie.
Pesoanele chemate să dea primele lor ajutoare |
sunt da-
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toare și ele a se conforma următoarelor regule,. asupra analisării stării în. care se găsesc persoanele ce trebuesc ajutate =
1) Persoanele asfixiate mai în regulă oenerală sunt înt”ostare de moarie

aparentă.

:

2) Numai putreficarea poate distinge moartea, apărentă de
cea reală în ochii oamenilor străini de medicină..
3) Tot individului trebue dat ajutor dacă nu e găsit în

stare de putrificuţiune:,

|

e

4) O trecere de mai multe ore de la petrecerea evenimen-tului, nu e 0 cauză a nu se da ajutoare suferindului.

5) Culoarea. roșie, violet “saii neagră, răceala corpului saii

inţepenirea sa, nu sunt tot-d'a-una 'semnele morţii.

.

6) Ajutoarele se pot da de veri-ce persoane, dar ca ajutorul:
să poată obţine succes trebue să se dea ajutor fără să se
descurageze şi să continue inainte cu curagiă mai multe ore.
7) Pentru

asfixiaţi nu

trebue

lume multă

lu ajutorul ce tre:

bue dat, sunt destule cel mult şeapte persoane ; mai multe per=
soane pot vătăma aerul. . .
o
,
8) Locul unde

se dă ajutorul nu trebue să fie prea cald. -

Cea -mai bună temperatură este 17 grade termometru cen-.
tigrade (14 grade Reaumur).
„9) Ajutorul trebue dat în ordine și în grabă.
„„Asfixiaţi

prin

înecăciune

şi

regulele

urmate

de

cei

cari trebue să dea ajutorul. —1) Îndată ce întcatul s'a
scos. din apă, ducă el este lipsit de mișcare și de .simţire, îl
vor întoarce p'o lature şi de prelerință pe latura dreaptă.
"1 vor inclina uşor capul înainte, ţinendu-l de trunte, ii vor
deschide gura despărțindu-i ușor fălcile ; ast-fel se va in'esni
eşirea apei ce star fi introdus pe gură, nas şi urechi. Asemeni
după ce am scos pe înecat din apă și ca să poată eși apa
din el mai ușor, îl .pun6m capul ceva, mai jos de cât corpul,
dar nu trebue. lăsat de cât câte-va, secunde în această posi-:
ţiune,
|
.
DE
a
- In timpul acestei operaţiuni care nu trebue prelungite peste
un minut, vom comprima ușor și la intervale vintrele de josin
sus, și tot aceasta o vom ace în același timp și -în privinţa,
eptului, ' ca să facem aceste părți să eserseze mișcările. ce

„:
e esecută când cine-va respiră.
ajude
depositul
de
aproape
de
destul
este
Dacă, inecatul

tor, ca să poată. fi transportat acolo în mai, puţin de cinci.
şease minute, fie pe apă or. pe . uscat, îl vei culca în prima:
suposiţie, pe navă, ast-fel ca peptul şi capul să fie mult mai

inalt de cit picioarele.
a
In secundul caz îl vom pune pe patul de transport, ast-lel;
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-ca să fie aproape ședend, transportându-l cât mai repede posibil, evitând însă sguduirile, până la locul unde trebue să
i se dea ajutorul.
-.
.
|
Dacă, inecatul este prea departe de locul unde trebue.să i
se dea ajutoarele, ca transportul să se poată face în mai pu“ţin de 5 ori 6 minute, şi dacă temperatura e sub zero (este
ger) este bine să ridicăm înecatului vestmintele. servindu-ne
cu foarfecile spre a procede înainte, să ștergem corpul, săl
învelim în una, sait mal multe plămpămi sai în lipsa. acestora sl încongiurăm cu fân, lăsându-i capul liber şi ast-fel
sl ducem la locul unde i sar putea da ajutoarele.
Ingrijirile

date înecatului

ajuns

la

depositul

ajut6-

xelor. 1) Ajuns la, destinaţie inecatul, să fie acolo un medic sai
un hirurg.
.
2) Dacă înecatul e

îmbrăcat,

să se desbruce

de haine,

să

i se șteargă corpul cu pânză uscată, apoi să fie acoperit cu
un cearșal. curat şi uscat si cu o bonetă de lână pe cap.
După aceasta, să fie aședat pe o saltea de pae pusă peo
masă între două

plăpămi de lână, capul

şi peptul să fie mai

ridicat de cât picioarele.
:
3) Corpul să fie culcat de preferinţă pe. luturea dreaptă, să
fie ţinut de frunte că apa ese mai ușor; toată această operaţie să nu treacă peste:o minută, dacă nu era apă, nici mu-

cosităţi, e inutilă repetirea acestei. operaţiuni.
_4) Sâ se imite mișcările ce face peptul şi vintrele când
cineva respiră, mișcând rmâinele peste această parte prin compresiuni 'ușoare şi foarte încet, apoi să se lase un repaos. de
un sfert de minut între fie-care operaţiune. Să se repetească
„această încercare din dece în dece minute, mai mult sai mai
puţin.

”

|

|

e

5) Pe când se fac. aceste compresiuni trebue să ne ocupăm, să aspirăm apa saii .mucosităţile.
care ar putea obstrui
căile respiraţiunei. Pentru acest sfirşit luăm glistiru cu aer
(siringa prevădută cu un ajustagiii de cupru). Impingem pistonul până la ajustagii, ungem acest ajustagiii cu seii.saii
„mai bine cu-un amestec de mină de plumb şi de grăsime,
“îl punem în ţeava. de cupru a tubului flexibil și 91 fixăm
acolo printr'o închisură cum este la baionetă, pe urmă introducem ceva tubului flexibil întwuna din nările inecatului,
pe care o ţinem închisă prin ajutorul unu! asistent, precum
şi pe altă nară și gură apropiind buzele. In fine tragem încet și gradat către. noi pistonul glistirului. Dacă prin acest
mijloc am fi aspirat multe mucosități și dacă ar mal eși încă
prin

gură și prin nări, este bine a se repeţi această operaţie.

—
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Fiind vorba de un copil mai mic de trei ani, nu aspirăm în:
fie-care dată de cât quartul capacităţii siringel.
Pentru un copil de 12 ori 15 ani aspirăm până la jumă
tate, și de este-un adult, putem aspira până la capacitatea
întreagă a, siringei.
.
6) Îndată ce respiraţiunea tinde a restabili, adică când
vedem că iînecatul înghite, trebue :să inceteze ori-ce aspirațiune saii venă ce alt mijloc dirigiat special către restabilirea,
acestei funcțiuni.

|

7) Dacă fălcile sunt. strinse una: lângă alta,. trebuesc despărţite uşor fălcile printr”o bucată de lemn de brad, apoi se introduce între dinţi:o bucată de lemn iraget, sait o bucată depapură. “Această, operaţie

violenţă.

trebuie

făcută cu menagere şi fără,

|

S) Indată de la sosirea inecatului unul din,asistenți trebue:

se se ocupe de-tot ce e necesar pentru încăldirea corpului.
9) Pe când se ocupă cu restabilirea respiraţiunei, asisten-.
tul va, umplea colefactorul cu apă și va turna în galeria înferioară alcoolul necesar casă o facă să fiarbă. Când acest alcol

va îi odată stins, el va introduce apa caldă în basin, vom.
plimba basinul pe d'asupra, cearșaiului de lână peste pept,
Valungul șirei spinării şi peste vintre, opri: du-ne mai mult.
timp la cavitatea stomacului și la cutile subţiorilor.
Vom fricţiona corpul și estremităţile inferioare cu petice de
"lână prealabil încăldite, talpa picioarelor și interiorul mâini-lor cu perii, dar să nu se apese tare, mai cu seamă la înce-

putul operaţiunii.
i
10) Veri-care ar fi mijloacele usitate pentru a, încăldi corpul înecatului, trebue să ne regulăm după temperatura externă,
Cât timp nu este ger, putem

fi mai puţin

circomspecţi.

Cu toate astea nu trebue să căutăm nici odată a espune: *
corpul înecatului Ja o căldură superioară la, 35 grade contigrade..
Basinul are în adevăr o temperatură mai înălţată, însă fiind-că

el lucrează prin plapumă sait prin o cămașe de lină şi nu
rămâne mult aplicată în același loc, acţiunea este prin aceasta.
destul de slăbită. .

Dacă din contră este ger, şi dacă înecatul după ce a lost.
scos din apă, a rămas destul timp espus la aer rece pentru

ca ghiaţa să se fi format pe corpul săi, atunci trebue indată..

ce i sosit și chiar mai

nainte să se deschidă

ușile și feres-

trele ca să înjosim temperatura până la gradul de ghiaţă .to-

pită (ceea-ce se constată prin termometru), să-i aplicăm pe:
corp compresii sati pânză muiatăîn apă la zero, căria 1 ridicăm.

cu încetul temperatura,

“

:
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„Această, elevaţiune trebue însă se se facă mai repede pentru inecaţi de cât pentru asfixiați numat prin acţiunea frigului
şi fără să fi esistat submersiune.
Putem la cei înecaţi să ridicăm temperatura cu două grade
a fie-care dou% minute, și când am ajuns la două-deci grade
xecurgem la fricţiuni precum și la căldura uscată.
„- Va

trebui

în

acelaşi

timp

înălțată

temperatura, localului

unde se dă ajutor, închidend ușile și ferestrele. Nu trebue
însă căldura, localului să ajungă mai sus de 170 ale termometrului centigrad (14 gr: termometru Râaumur).
11) Pe când ne ocupăm să incăldim pe inecat şi să-i restabilim respirarea,: trebue iricţionat cu petice de lână, ' calde
peste coapse, braţe și din când in când peste fie-care parte
a şirei spinării. Vom peria incet dar lung timp talpa picioarelor ca și palma mâinelor. Putem fricţiona cu asemeni lină

şi cavitatea stomachului,

şoldurile, vintrele și rinichii la, inter-

vale in cari nu vom plimba basinul.
12) Dacă

muate

bolnavul

fricţiunile

şi

dă vrun

semn

intrebuinţarea

de viaţă, trebue conti-

căldurii,

împiedeca respirarea..
Dacă, inecatul face forțări ca să respire,

păzindu-ne

da

trebue să incetăm

cât-va timp ori-co operaţie care ar putea comprima peptul
saii vintrele.
.
13) Dacă în timpul forţărilor mai mult sait mat puţin penibile ce face înecatul ca, să aspire aerul, saii ca să-l tacă să

iasă, vedem:că el voește să, verse, trebue să-i provocăm
sarea gâdilind fundul garii cu fulgii unei pene.

văr

14) Nici întrun caz nu trebue să introducem cel mai mie
Lichid in gura unui înecat, afară dacă “și-a recâștigat simţirea

şi dacă poate înghiţi lesne.
15)

Dacă

încă n'a venit medicul,

putem

da. bolnavului

o

lingură de rachiii canforat saii de apă de melisa spirtoasă amestecată cu o lingură de apă, şi sil culcăm întrun pat basinat,
saii cel. puţin pe un pat de transport garnit cu saltea și plapumă, avend grije să ţinem capu ridicat.
16) Dacă

vintrele sunt

întinse,

dăm

o spălătură de apă

-căldicică, in care am topit bine o lingură plină cu sare.
Nici odată: însă nu trebue usitat acest mijloc inainte ce
respirațiunea şi căldura să fie bine restabilită.

„17) Când după o jumătate
oră de ajutor înecatul n'ar da
nici un semn
de viaţă și dacă nici medicul nu a sosit, recurgem la insufluțiunea fumului de tutun în stomac. Aparatul
acesta se numește și aparatul fumegetor.
Ia
Ca șă-l punem în joc, amestecăm tutun de fumat'și umplem

—
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cu el furnelul -care formează, corpul maşinei fumegătoare,
aprindem cu o bucată de iască saii cărbune, pe urmă adap-il
tăm aparatul de suflet la maşină. Când vedem că fumul ese
abondent din virful: aparatului îi adaptăm ţeava fumegătoare
in verlul căreia adăogim pipa pe care o introducem la. estreimitatea marelui intestin al inecatuluj,.

Facem să miște instrumentul
fumul în intestinele bolnavului.

de suflat, ca să împingem

Dacă pipa.se astupă, întâlnind materii în intestinul mare,
ceea-ce se cunoaște prin cșirea fumului printre încheeturile

mașinei saii prin resistența aparatului. de. suflat, o curăţim
prin ajutorul acului de dostupat, și incepem, avend orije să
nu

introducem

pipa

prea adinc.

Ne

i

Fie care injecție de fum, trebue să dureze unul sait două
minute cel mult, şi nici întwun cas ea nu trebue dusă până
în punctul când să vedem că vintrele se balonează (se umilă
şi se întinde). Dacă, fie-care operaţiune pe care o putem repeţi de mai *multe ori la fie-care quart de oră, vom face de
repeţite ori o compresie

înainte

de a-procede

în extremitatea

uşoară

la o

marelui

peste vintre de sus în jos, și

nouă

fumegaţiune,

intestin o pipă

ordinar gol, ul cărui piston

?1 vom

fixată

vom

introduce

de un glistir

trage spre noi, ast-iel ca

„să tragem aerul ce ar putea conţine intestinele ca de prisos.
18) Când inecatul revine la viaţă, trebue, de nu putem face
alt-fel, să "1 ducem pe pat la, spitalul cel mat apropiat, insă
când

putem

dispune

de un pat,.']. basinăm,

şi lăsăm bolna-

vul să se repauseze pe dânsul una sai două ore. Dacă, doarme

bine,
să

'] lăsăm

să doarmă.

Dacă, din coutră,
galbenă cum era, se
recade îndată, într'o
sinapisme (aluat de
aplicăm

între:

umeri,

pe când are gust să doarmă, faţa sa, din
colorează tare şi deșteptându-;e bolnavul
stare de somnolenţă, trebue să preparăm
făină de muștar cu apă caldă), și să 7
precum

şi

in. interiorul: tâmplelor,

și

la pulpe.
a
a]
“| punemîn același timp șease sai opt lipitori după fiecare ureche,
SR
Nu se recurge insă la acest mijloc, de cât nefiind nici
un

medie

presinte,

căci

contrarii,

el

trebue

să decidă de

irebue luat sânge, în ce cantitate, în ce loc, şi prin ce mijloc.
Astixiaţi prin gaze nefitice, se înțelege in mod general,
cei asfixiaţi prin
toarelor de var,

hasnalelor,

Dere, intrun

vapori de cărbuni, prin emanaţiunile cupgropilor de latrine, puţurilor de scos apă,

canalelor

cuvânt

subterane,

pimniţelor de vin, de oţet,

prin gazele neproprii respiraţiunii.

|

de

|

—
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Toate acestea se tratează ast-lel:
1) Asfixiatul trebue iute scos la aer mult.
- 2) 'Trebue iute de tot desbrăcat, dacă asfixierea

:
s'a făcut

în latrină ; trebue mai ântâiii stropit corpul cu apă clororată 1)
ăe se desbrace iute, și să evităm pericolul a ne expuneapropiindu-ne prea mult de corpul lui.
|
3) Bolnavul trebue aședat pe un fotolii sait scaun, un asistent să fie la spatele lui, ţinendu-i: capul, “i aruncăm cu putere apă rece cu. oala pe corp, mai ales pe față.
Această operaţiune trebue continuată mal mult timp, mai
ales la asfixiați prin : cărbuni, saii întrun mod general, la

asfixia, prin gazul acid carbonic.
4) Din timp în timp, se opreşte operațiunea, provocând
respirațiunea, comprimând' de mai multe ori peptul in toate
părțile, precum și vintrele de sus in jos, cum se face pen"tru înecaţi.

-

5) Dacă asfixiatul 4, început să

să nu înceteze fusiunile cu

dea

semne de viaţă, tot

apă rece, trebue însă să se facă

atenţiune ca, îndată ce el face ceva sforțără ca. să respire, să

nu se mai arunce

apă, ast-fel în -cât să “i poată intraîn gură.

6) Dacă se : silește să verse,

gurei cu o pană. -

7) De îndată ce va

cu

trebue să "i se gâdile fundul

pute a înghiţi, să *i se dea a bea apă

oțet.

,

8) Când i s'a restabilit viața, şi după ce am şte»s bine pe

bolnav,

trebue

culcat pe

un: pat basinat,

făcendui o spălă-

tură cu apă căldicică, in care sa topit săpun de mărimea
unei nucă, sait in care apă se: va adăogu dont linguri cu
virt de oţet.
”
Medicul, trebue să decidă dacă trebue să "i 'se da un vomitiv, alegând in aceeaşi vreme mijloacele întrebuințate ca
tratament, după ce asfixiatul-u venit în viaţă.
Asfixiaţi de trăsnet.— Când cine-vae asfixiat de trăsnet,
trebue dus îndată la, aer mare, să 7] desbrace iute; și să |
facă atusiuni de apă rece, în timp Mun quart de oră, să ii
se facă iricţiuni la extremităţi, căutând a “i restabili respirațiunea prin compresiuni la pept şi la vintre, întocinal ca
pentru cei inecaţi.

Asfixiaţi de îrig. —

Cind moartea

2) Prepararea apel clororate:
30 grame clororat:de calce uscat.

:

aparentă
,

sa

produs

-

__1 litru apă. Se toarnă puţină apă peste clororatui de calce, aducând-o
în stare de cocă, strecurăm
sai de gresie bine închis.

licoareaşi o conservăm

în vase de pământ,
|

—
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prin îrig, de cea mai mare importanţă este a nu se restabili
căldura, de cât cu încetul și gradat.
i
Un asfixiat prin trig, pe care 'l-am apropiat
'de foc sati pe
care de la inceputul: ajatoarelor "l-am pune întrun loc încăldit chiar mediocru

- “Trebue:dar

pus

ar fi irevocabil perdu.

deschise ușile și ferestrele

asfixiatul,

ca

temperatura

camerei

a

casei. unde trebue

să nu

fie mai,

înaltă

cât mai iute. asfixiatul. dusîn locul unde

are a

de cât a aerului esterior, să usităm următoarele mijloace :
1) Trebue

li se aplica, mijloacele dăitătoare de viaţă. In cursul transportului i. se iînvelește corpul cu'o plapumă, iar în lipsă,. cu
pae saii fen, lăsându-l numai faţa liberă. Să se evite a pune
corpul să facă impreună cu membrele, mișcări brusee.
2) Trebue desbrăcat asfixiatul și acoperit corpul întreg cu
o pinză imuiată în apă rece. cu ghiaţă. E mai bine a se

pune asfixiatul într'o bae.de spălat, cu apă răcită cu. ghiață,

acoperindu-se întregul corp în baea cu această apă, să se.
bage însă bine de seamă ca să se ia bucăţile de ghiaţă care
sar forma pe corpul lui.
+
- 9) Când corpul a început să .s6 desghieţe, când membrele
“Şi-aii perdut amorţeala incepând a fi Mexibile, să se facă ca
peptul şi. membrele să esercite câte:va mișcări (ca și pentru

inecaţi), pentru

a' provoca respiraţiunea. Aceste "mişcări, con-

„stă in a comprima ușor și la intervale vintrele de jos in sus
și peptul de fie-care latură, in scopul de a lace aceste - părţi
Să. esercite mișcările ce cle esecută când cine-va respiră. .
Se vor face în același timp fricţiuni peste corp cu zăpadă.
saii cu pânză

muiată

în apă rece negăsindu-se zăpadă. - .

+4) Dacă în aceste circumstanţe amorțeala
navul e într'o baie, vom mări temperatura
grade la fie-care dece minute până când
grade termometru centigrad (280 Râaumur).
„Dacă nu dispunem de.o baie,:ne servim

a încetat și bolcu trei sai patiu
o aducem la 30
|
o.
atunci după cum.

s'a dis mal sus. cu pânze înmuiate în apă răcită cu ghiaţă.

„_5) Corpul: începând să devie 'cald,' sai manifestându-se

semne 'de viaţă, atunci trebue

șters

cu îngrijire

și

pus in

“pat, care nu trebue să fie mai cald de cât astixiatul.:
Să nu fie foc în camera unde e patul, -până ce corpul n'a
căpătat cu totul căldura șa naturală.
Si
„.6) Când bolnavul începe a înghiţi, "i dăm o ceaşcă de apă
rece amestecată cu o linguriţă de melisă. Dacă bolnavul continuă a, avea tendinţe ' de amorţeală "1 dăm să bea puţină
apă cu' oţet, și dacă această amorţealăe adincă, trebue adII

13

—
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ministrat spălăturl -iritante sai cu apă și sare 1) sai cu apă

a

|

şi săpun.

Este util a “observa că din toate asfixiile aceea prin îrig
oferă, după esperienţa ţărilor -septentrionale, cele mai multe
de moarte

şanse de succes chiar după 12 ori l5ore

aparentă.

Asfixiaţi de căldură. — Măsurile de urmat în această asfixiare sunt :.
1) Asfixiatul trebue luat din locul unde

întrun

“ 2) Trebue

însă prea

rece, nu

loc mai

s'a asfixiat și dus

rece.

desbrăcat de tot de veri. ce

haine.

3) Medicul trebue să decidă, de e nevoe de luat singe.
- 4) Să se facă băr lu picioare mediocru: incăldite la care se

poate

adăoga

ceva

cenuşe

saii sare.

5). Când bolnavul poate înghiţi, trebue să i se dea a bea
câte puţină apă rece accidulată cu oțet saii suc de lămâie
făcându-se o spălătură

cu apă accetată,

dar - ceva

mai satu-

rată, cu oţet de cât apa destinată să bea. Băuturile. cari încăldesc sunt tot-d'a-una vătimătoare în atari cazuri.
6) Dacă boala, persistă și dacă înaintează se poate fără a
mai adăsta doctorul să aplice S — 10 lipitori îndărătul urechilor saii la anus.
7) Dacă asfixia a provenit din acţiunea soarelui cum se
poate întâmpla, adesea, lucrătorilor în timpul secerișului și la
militari, tratamentul

e același, în acest caz bolnavul ne având

|

năduşală să i se aplică apă rece la cup.
Asfixie prin

strangulare

sait spânzurare. — Aci se pro-

“
|
cedează ast-fel :
1) Se taie nodul care înconjoară gâtul, și dacă a fost spânzurat se dă jos corpul 2) susţinându-l ast-fel ca să nu sulere
1) Una lisură de sare pentru

o spălătură întreagă.

*) Punem
aci această notă pentru oamenii de artă.
Spânzuraţit sai strangulaţii mor de apoplexie,: când legătura a fost
pusă în jurul gâtului, în mod de a comprima. de preferinţă marele vase
ale gâtului şi a împedeca ast-fel reflexul sângelui din părţile situate d'asupra, constricțiunei.
"
.

-_ AlţiT din contra mor prin sufocaţiune, fiind că legătura pusă între la-

ringe şi osul zoid închide îndată prin lăsarea în jos a apligotei intrarea.
laringelui, şi pentru că de altă parte legătura aplicându-se
pe unghiul
maxilel şi pe apofisa mastoidel, nu comprimă, destul . vasele gâtului, ca
să oprească întoarcerea sângelu!l din creerl
o
:
Cât pentru genul mixt produs de odată prin apoplexie şi prin sufocare,
aceasta are loc probabil când legătura este pusă ast-fel ca să întrerupă
eşirea şi intrarea acruiul, şi în acelaşi timp întoarcerea sângelui din cap.
Acest îndoit efect poate fi produs de legătura pusă dedesubtul laringelul, într'o direcţiune orizontață în jurul gâtului. In cazul acesta trachea-arteră şi vasele gătulul sunt comprimate în același timp.

—
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Toate acestea fără intârdiere şi

a se
adăsta sosirea, vre-unui ofițer public. Să 'i se deslacă,.fărălegătu,
rile de la ciorapi,

crevate,

cordoanele lustei,

intr'un cuvânt tot ce poate
2) Corpul să fie pus după
pat sai pe o saltea cu paie
îie mai ridicat de cât restul
9) Dacă .corpul

corset,

centura.

impedeca circulațiunea.
cum permit circumstanţele pe un
etc., ast-lel ca capul și peptul să
corpului.
.

e într'o cameră,

sii nu fie

însă

nicr prea,

rece nici prea caldă și aerată.
E
4) De urgenţă să, se cheme un medic ca, el să decidă de
e necesar să se ia sânge, căci după direcţiunea ce are legătura funiei, numui medicul poate apreţia, circumstanțele ce
presintă această, direcţiune și lucra prin urmare în consecinţă.
5) Dacă după ce s'a luat legătura vinele gâtului sunt um-

late, faţa roșie bătând

în violet, dacă

urmele

lăsate de .legă-

tură sunt negricioase şi dacă omul de artă interiice de a
veni, putem pune după urechi precum și la fie-care tâmplă
6—S lipitori.

i

e

o

_6) Dacă suspensiunea saii strangulaţiunea s'a făcut cu pu-

ţine minute înainte, e destul de multe ori, pentru a rechema
la viaţă să facem alusiuni cu apă rece pe iaţă, să se aplice
pe îrunte şi pe cap pânză înmuiată în apă rece, să se. facă,
7) In toate cazurile trebue

sercite pe pept și
pentru

ineraţi

pe

ca să

vintre

indată de

conpresiuni

se provoace

„-

_

în același timp fricţiuni la estremităţile inferioare.

Ja, inceput să se e-

intermitenţi

ca și

Aa

respiraţiunea,

8) Si nu se ueglige a freca „pe asfixiat cu flanele, perii,
o
mai ales a talpa picoarelor și palma măinelor.
9) Spălările nu sunt utile, de cât când. bolnavul a început să dea semne de viaţă.
IE
,
„ui
10) De indată

ce el poate înghiţi,

i

se dă mici

cantități

de apă caldă adăogită cu puţină apă de melisă cu vin sait rachiii.
11) Dacă

după

ce a iost cu

de amețeli, stupoare,

totul

rechemat

trebue să i se facă

la. viață suferă

aplicaţiuni.. de apă

rece pe cap.
,
să fie tratat după restabi1 In Ieneral, bolnavul trebue

cu aceleaşi precauţiuni,
lirea, vieţei,

ca și cei alţi asfixiaţi.

Detaliul obiectelor coprinse în cutia de ajutor,
ordinea în care sunt întrebuințate de ordinar :
1. Una pereche foarteci lungă de 16 cm. cu .verlul

2. Mai multe

după
Sa
tocit.

:

cearșafuri de lână.

3. Mai multe bonete de lână.
4. Mai multe siringe sai pompe
elastic și cu ţeavă.:(pipă). -. .

cu aer,
A

tubul. „saisat
cu . tubu
:

—
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5. Una cutie mică coprindând un amestec . de grăsime şi
de mină de plumb," pentru a unge ajustagiul și țeava de ajustat
a
.
e
a. saringei cu aer. |
6. O scândurică de brad.
7. Un calefator de un semilitru până la un litru.
8. Două pânze de: lână de frecat,
9. Două perii.
„10. Un basin cu apă fierbinte. - -.
11. Corpul mașinei fumegătoare.
a
săi de suflat.
“12. Aparatul
13. Un tub și o. mică ţeavă fumegătoare..
|
14. Una cutie cu tutun.:
de. spălat.
...15. Una şiringă cu ţeavă
16. Un ac pentru destupat ţeava.
17. Pene. pentru gâdilat. gâtul...
18. Una lingură spoită.
"+19. Un gobelet de cositor.
20. Un tub de băut (pâlnie).
- 21. Una butie cu rachii canforat.

22. Un flacon en apă de melisă spirtoasă.:

23.
„24.
dece
25.
largă
26.

Un flacon
Una cutie
centigrame.
Un flacon
conţinând
Un flacon

27. Grame

cu 'un semilitru alcool.
cu mai multe pachete de amestec fie-care de

cu emeri (piatră cu fier) și cu deschisura
600 grame de clorur de calce în pulbere.
i
de 200 grame oțet.

100: de sare în trei pachete.,

28. Bande pentru luat sânge, comprese
.și scamă.
|
„29. Una legătură de suli și de cantor pentru conservarea
obiectelor de lână,
30. Una paletă.

31. Un amnar,
i
„Societăţi de bine-facere. —

este imlădirirea, sentimentelor

Da
S'a dis deja că bine-facerea,

omului, în faţa, suferințelor sea-

menului stii, ea, esistă în fie-ce om și este desvoltată după
educaţia timpului săă.
„ Indiferentismul către nenorocirea, altuia n'a esistat în niel
„0 etate.a timpului. Depărtându-ne însă de trecut și culegend
esemple din actualitatea secolului XIX de pretutindeni, găsim
espansivitatea oamenilor venind în ajutorul 'nenorociţilor prin
dilerite mijloace și societăţi formate a, atinge mai mult succesul bine-facerei.
a
Bine facerea cere pe lângă nobilul scop ce îmbrățișează
a înlătura mizeriile, apoi a pune o armonie între fericit și
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nefericit, făcând să dispară că clasa oamenilor avuţi abandonă
pe cei neavuţi.

- Cei fericiţi, de.putem
ocean al omenirei, ei nu
căci şi ei se gândesc că
şit, că intreaga: viaţă nu

întrebuința acest cuvânt p6 marele
“aii de ce abandona pe cet săraci,
toate lucrurile pe lume ati.un sfâre de cât o. variaţiune, și că atare

iericire de adi poate mâine să fie o nefericire.

i

Această filosofie care e a tutor popoarelor, a făcut tot-d'a-

ună pe avuţi a se gândi la sărăcime.!
Acestea, sunt bine-facerile.
„ La nol încă avem stabilimente de
: Stabilimentul Domnița Balaşa în

sărace.

bine-faceri, așea avem:
care se priimese femei

Stabilimentul Galata, din Iaşi, fundat de Gligore Vodă Ghica,
dotat cu din averea sa proprie, . în care se. primesc bărbaţi
Dătrini
şi săraci.
a

Institutul Doamnei Slătineanu, fundat în. București la 1882,
dotindu-l cu o frumoasă casă în care e instalat institutul în

care se admit femei bătrine şi sărace întreţinendu-le cu toate
cele necesare.
- Institutul Oteteleșeanu fixat în
șeanu cu' din averea sa proprie,
treţinere, pentru biirbaţi bătrini

Bucureşti de .Ion Otetele-'
lăsându-l și fonduri de înși sărmani, întreţinuţi cu

toate cele necesarii.
Toate acestea sunt. stabilimențe prin
manifestă, mult salutariile sale ajutoare.

E
|
care bine-facerea *și

- Dreptul săracilor
Ospiciii. — Istoricul ospicielor. — Asilul Elena Doamna saă copiii
găsiți ori abandonaţi. — Institutul Gregorian — Surdo-muţi. —
Orbi. - Iniirmi.
— Nebuni.—Tutela
din ospicii. — Spitale.

administrativă şi civilă
i

a celor

..

Dreptul săracilor. —.Dreptul săracilor va. să dică punerea, în practică a sentimentelor induioşate ale omului,de
suferințele seamănului săi.
„:
,
Dreptul săracilor ce ai la misericordia publică este de ori„gină foarte veche, fiind-că face parte din sentimentul carităţii.
ȘI caritatea e născută, cu. fie-care om;
dreptul săracilor prin
urmare “se urcă la origina creaţiei omului. AIR
Acest drept era cunoscut .în vechime ca, principii, fără însă
să aibă

vre-o

regulă

în aplicarea

sa.

a

Astăqi această caritate este și ea regulamentată. In Franţa
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anul 1407 prin o ordonanță a lui

fu cunoscută ab: spe la
Carol NI.

taxă pusă

constă mai ântâiii întro

Această, regulamentare

asupra, tutulor

teatrelor și

vexi-co natură.

Din

publice

tutulor: spectacolelor

de

acești bani se serveaii necesităţile săracilor.

Cunoaștem şi la noi niște mici măsuri de regulamentarea,
dreptului săracilor. Așa sub Regulamentul Organic, sărăcimea
nu-şi giisea existența la public, ci era îngrijită de Stat.
Regulamentul Organic prin săraci înţelegea pe milogi, adică
pe aceia, care-și cerziaii existenţa pe strade.
Aşa, Regulamentul Organic la pagina 357, cap. III, secţia I, sub
titlul de stringerea.şi aședarea sărmanilor se exprimă ast-fel:
Sub numire

de cerşetori

se

înţelege

acele

feţe

scăpătate,

care din pricina beteșiugului, ne putend să se hrănească, cu
munca, aleargă prin biserici și uliţe de cerșese milă. Stăpănirca. ne mai putând

suleri

umilitoarea privelişte și ticăloşia

cerşetorilor, a hotărit a ingriji ea, de soarta lor. Sub vechea
legislaţivne cerșetorii se aduna de poliţie după stradă, și
ţineaii cu toate necesariile în case speciale ale Statului. Iar
aceia carl aveaii

case oul familie dar erait scăpătaţi, eraii ser-

viți la casa lor. Sati caritatea distribuită la domiciliul, despre
care am vorbit se dovedeşte dar că am avut-o şi noi sub Be"gulamentul organic.
IE
Budgetul Mitropoliei sub Regulamentul organic avea de la
Stat, ca: şi adi, o sumă bănească foarte modestă atunci cu
titlul d'a ajuta, pe săraci.
”
Din această sumă, pe lângă alte ajutoare distribuite la domicilii prin

oamenii Mitropolitului, se mat distribuiaii în toate

dilele la un număr determinat de săraci câte o pâine, pe care
o primeaii din curtea Mitropoliei. :
.
.
De la vechea legiuire și până adi dreptul săracilor n'a mal
primit nici o desvoltare; din contră sunt negligiaţi.
La alte popoare în timpii moderni

dreptul: săracilor

?

primi

o mare desvoltare și astă-di se practică cu mare înlesnire
indulcirea miseriilor sărăcimil prin crearea atâtor instituțiuni
închinate carităţii.
„Ospicii. — Ospiciile sunt mşte stabilimente în care se admit
şi se-intreţin bătrini-de

orphelini, copil
muţi, etc. -

găsiţi

ambe:sexe săraci, 'infirmi

ori abandonaţi, nebuni,

-.

incurabili,

orbi,

surdo-.

-

Aceste ospicii odată primeaii și pe bolnavii cu boale timpo-

varii și provisorii

în

ligie oră naţionalitate

și de spitale.

căutarea: lor,

fie de veri-ce

sex, etate, re-

bolnavă, ast-fel că aceste ospicii servea

E
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In antichitate cine dicea ospiciii înţelegea in aceeași vreme .

și spital.

Asţăi însă se face o deosebire între ospicii și spitale. Secundele sunt stabilimentele în care se primesc numai bolnavi
de boale curabile in general pentru toată lumea, veri-ce fel de
boală, dându-se preferința, săracilor și îngrijindu-se bolnavii cu
mare precauţiune. ne cruţând, nimica pentru dobendirea, sănătăţei lor. Primele nu se însărcinează cu căutarea bolnavilor.

Istoricul ospeciilor. — Ospitalitatea e tot atât de bătrină
ca şi insă-și omenirea; vechiul testament este martor viii al
acestui adevăr.
De la secolul al IV al Erei creștine numai, începe a se

cunoaște

existenţu

unor

stabilimente

asemănate

ospicielor și spitalelor de adi.

- Necesitatea, unor atari stabilimente

era

oare

cum

necunoscută,

anti-

chităţii, care practica ospitalitatea ca o virtute.
La cei vechi casa, fie-căruia era un fel de infirmerie privată
„numită raletudinaria, unde oamenii bolnavi și săraci era primiţi și îngrijiţi cu toate necesariile pentru câștigarea sănătăţii lor.
Ospitalitatea, în sine e o calitate inerentă naturei omului,

calitatea, care coprinde in sine slăbiciunea omului, slăbiciune
care

în

aceeaşi

vreme

face forța omului.

Căci din causa slăbiciunei noastre ne unim forţelele, ne
deşteptăm la strigătul miseriei, ne ajutăm între noi şi ast-fel
prin slăbiciunea noastră ne facem tari, și omenire îi dăm viaţă.
In această forță se coprinde ospitalitatea, cunoscută de omenire din diua creaţiei sale.
Antichitatea nu face caz mare de această ospitalitate, de
aceea până la veacul IV nici nu -găsim urme de monumente
închinate carităţii.
Se justifică lipsa de stabilimente la, cei vechi în care să se
ospitaliseze

caritatea. .

afecţiune

centrul

|

,

Legăturile de familie la el eraii strinse şi afecțiunea concentrată, între membrii forului casnic, și aceste stringeri de
în

familiei,

făcea

pe antichitate a adora vir-

tutea, a, considera că lundamentul constituirii familiei ; cra în
Ast fel cei vechi

forţaţi

prin

constituţia

administraţiei

care i făcea a fi strins uniţi între ei, îl făcea
necesitatea,

Tă

|

|

fine idolul lor dătător de viaţă.

esistenţici stabilimentelor

caritabile

nu aveaii nevoe de atari stabilimente,

să

nu

de adi.

căci

după

vedem, fie-care familie practica virtutea ca o implinire
toriei naturiei sale de om.
|
N
Virtutea

şi împlinirea datoriei nare

lor

simţă
cum

a da-

necesitate de forme.
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Sclavii chiar. cari erati un obiect de dispreţ pentru cei Iiberi ai vechimei încă erai îngrijili pe picior de egalitate când
eraă bolnavi, .
i.
a
Triumlul cristianismului rupe nodul dreptului divin, dând

Joc libertăţi care procură fie-căruia . independinţa “aşi
acţiunele sale: către scopul ce'i va conveni. *
-

dirige

Cristianismul prin marea sa . influență asupră. moralului o-

mului, “i desvoltă mai mult sentimentul curităţii pe' care -o
practică: cei vechi cu mare devotament.
:
. Casele celor privaţi eraii transformate nu numai în case de
ospitalitate, dar chiar pe bolnavi și răniţi îi căutaii tot familiile în casele lor, numindu-se sub acest raport după cum s'a
o

dis mai sus.

Infirmerii private (Valetudinaria).—Alături cu acestea mai
erai nişte săli publice care serviaii cu locuinţă și hrană străinilor, mai cu seamă pe timpul iernei. :
Aceste săli purtaii numirea de Ospicium Publicum, şi care

Lă

era două ieluri:.
Ospitiun publicum şi Ospitium privat

Naţiunile vechi

acordati

lor, şi aceasta o făceu

în

reciproce

virtutea

aa

ospitalitatea,

voiagiorilor

unor

intervenite

tratate

între ele.
|
Se mai acorda asemenea ospitalitatea şi familielor lor.
Cea mai frecuentată din aceste două

feluri

de

ospitalitate

era cea privată.
:
Astlel că nu numai voiagiorii, dar chiar și bolnavii :și răniţii eraii aduşi în casele cetăţenilor mai însemnați unde erai

trataţi și îngrijiţi de doctori 1)
La Atheniani

templele erai specialminte

destinate a priimi

“copil lepădaţi care erai îngrijiţi și crescuţi.cu doici pe socoteala, Republicei.
Cristianismul chiar, a inceputul săi, nu cunoștea ospicii ori
spitale, căci tot caritatea

privată

intempina

nevoile nenoro-

ciţilor.
|
|
* Cristianismul la inceputul săi continuă ca tot familiile private 'să se întreacă intre ele a corespunde la, vocea carităţii,
dând ospitalitalitate infirmilor, bolnavilor, voiagiorilor.
*<Reregriuis propter

Deum

umbulantibus».

Asilele publice se deschise atunci

începe a se răci.

"

când

.

„.

caritatea

publică,

La început dar în cuvântul ospicii după cum vedem. nu
era. numai ospitalitatea proprii disă care se da celor cărora avea
*) Titu Liviu. Analela

cartea IV.
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necesitate de ea, ci și căutarea, bolnavilorși întreţinerea scăpătaţilor.
„Cel dWântâiii spital ridicat de vigoarea, cristianismului sin
onoarea carităţii fu făcut cu banil mai multor patriciane Romane,

care renunțând la posiţia lor socială "și deteră nu nu=

mai averea dar chiar serviciile lor personale la disposiţia bolnavilor primiţi în acest spital care iu ridicat în Palestina sub
conducerea, slintului Ierom, propagatorul Cristianismului.
- De aci, diteriți suverani

inspirați de preceptele

cristianis-

mului precum și de modul distribuirii carităţii în acest. spital,
creară diferite azile publice, deschise tuturor săracilor și bolnavilor,

sub

conducerea

Siintului

e

A

Vasile.

* Fondaţiunea Sfintului Vasile, oscită admiraţiunea cea mai
mare ; însăși Slintul Ioan Crisostomera
. unul din admiratorii

fondării Slintului Vasile, reproducend'o şi el la Constantinopole cu ajutoarele ce primia pentru cler și care servea pentru bolnavi.
Preoţii aveaii ca o datorie ași consacra viața lor la prac-

|
,
ticarea carităţii.
Din toate părţile curgeaii darurile credincioşilor, care făceau
să crească numărul stabilimentelor condusede preoţi sub în-

grijirea șefilor lor de drept.

Marea, activitate desfăşurată de cler în crearea, ospicielor și

spitalelor și a, bunei lor întreţinere, entusiasmează pe laici;
și alături cu cler încep şi ei să lupte pe tărimul carităţii.:
Creară, dar şi ei stabilimente în scop numai a ajuta pe săraci.
Mai în urmă

cu toate. invasiunile

a avut

ce

barbare

să

îndure societăţile, totuși caritatea nu'și-a perdut prestigiul şi.
|
efectele sale.
Sub Carol Magnus și succesorii săi se găsesc mai niulte
o
stabilimente dedicate carităţii.
Prin secolul XIV și XV se găsesc mai multe stabilimente
Ă
caritabile prin Italia, Franţa și Englitera..
Pe când cristianismul face aceste progrese, Islumismul se
inspiră și el de la cristianism, şi excelează în clinica, medicală.
Ii aveai,în Cordon, prin secolul al VIIL un magnific spital

de bolnavi unde se formară cei mai mari medici.
Activitatea cristianismului n'a mers

cât, și laicii

cari conduceait

abusuri, schimbară,

aceste

destinaţiunea

delapidări și luxul lor personal.

mult, căci atât

|

preoții

stabilimente, cădură

darurilor

în

credincioșilor în

a

Această stare de lucruri merse când mai bine, când mai rii,

până în secolul

XVII

când

diteriţii suveranii

luară asupra

lor earitatea, ereind stabilimente publice și ficend pentru ficcare din ele rogulamente de adininistrațiune.
De atuncă şi până adi caritatea nu numai
vicisitudine dar din contră a câştigat.

n'a primit nicio

- A câștigat căci civiiisațiunea modernă a influențat asupra
moralului omului, tăcendu-l a se mișca și compătimi mai
mult de suferinţele. seamănului săi.
.
A câștigat asemeni fiind-că autorităţile publice
a luat asupra
lor sarcina îngrijirii de aproape a curității, urmărind şi pedepsind abusurile în prejudiciul carității.
:
Ast-tel că de unde mai inainte nu era cunoscută de cât
caritatea privată, adi avem şi caritate publică sait oficială.
Vom

vedea, în parte câte-va din stabilimentele

publice

închi-

nate carităţii.

-Asilul Elena Doamna saii copiii găsiţi ori abandonaţi.
Pe dealul Cotroceni, lângă biserica Domnească cu același
nume, se ridică falnic și maiestos ospiciul copiilor: găsiţi sati
abandonaţi, numit asilul Elena Doamna.
Numit ast-fel dipă numele Măriei Sale Doamna Elena CuzaVodă, care puse temelia, vecinică şi ne peritoare acestui templu
dedicat carităţii.
Acest, ospiciii este deschis tutulor copiilor găsiți ori abandonați, cărora li se dă creștere, educaţie, instrucţie și ingrijire

„ despre viitorul lor.

|

a

|

Istoricul. — Scopul asilului. — Admisiune. —, Programul. — Tutela
asupra, copiilor din asil.—Despre recunoaşterea şi reclamaţiunea
copiilor.
|
.
"

Istoricul. — Castitatea moravurilor noastre din vechi e
precum și organisarea familiei pe principiile morale, face ca
origina ospiciilor la. noisă fie foarte nouă, fiind-că lepădarea
copiilor saii abandonarea lor era necunoscută aproape.
- Lepădarea copiilor de la sinul mamei,-a inceput cu epoca *
fanarioților.
|
a
„Venirea fanarioţilor în ţară, e intriga în familie, înmulţirea
divorţurilor, incuragiarea adulteriului şi celibatariului, umplerea amvoanelor liscricilor de copiii lepădaţi. . Acest răi fanariot ia proporţiuni gigantice, așa în cât
chiar autorii.
lui sunt nevoiţi a se gândi la consecinţe.
„Intre

acestea

se poate

distinge. lanariotul

Ipsilante

care a

domnit în Muntenia de la 1814 —-1821. Acest Ipsilante îngrijit de aceste mizerii, se decide a le mar impuţina.

—
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- El crează, dar o instituţie pentru copiii găsiţi numită ecutia
milelor» creând în aceeaşi vreme și un venit anual de 80,000
lei care mai târdiii prin diferite donaţiuni particulare se urcă
la suma, 300,000 lei, punând'o sub administraţia unui comitet
compus din boeri mari și comersanţi mari sub preșidenţia, mitropolitului.

„Cu acest mijloc se mai domolise ceva asprimea sentimentelor rele de a întelni la fie-care pas copii lepădaţi, cică autoritatea publică îi culegea și ii ducea in orielinat sai cutia
milelor.
Ortelinatul coprindea. pe toţi copii de ambe-sexe orlani sait
lepădaţi.
- Lepădarea lor se făcea prin amvoanele Bisericilor, pe la
porțile comisiilor şi spitalelor, în' scop ca aceste locuri fiind |
sigur visitate pe fie-care qi de lume, vor fi giisiţi copiii cu
mai multă înlesnire.
Ortelinatul lui Ipsilante la început îngrijea de 60 copil alăiptaţi în institut.
Aci fie-care doică

nutrea

un

copil, şi avea imbrăcăminte,

mâncare, locuinţă, spălat, toate accesoriile şi un salariii fix
pe lună.
* Supravegherea orielinatului era. confiată la doui administratori și a unui doctor care trebuia să şeadă în institut.
Copiii crescuţi aci se numiaii copii de cutie, cualificativ păstat până adi în popor și aluzie la cutia milelor din care se
întreținea orfelinatul.
pi
"Acest orlelinat început de Ipsilante, trecend prin diferite
sbuciumări din cauza timpului de nesiguranţă publică; se.
restabilește după trecerea nesiguranţei publice de la 1821, numit în limba de atunci cResmieriţa» și darurile pentru îngrijivea micelor și nevinovatelor creature încep din noii a
curge din toate părţile cu abondenţă.
N
I'rintre aceste persoane se distinse marele Prelat al Munteniei mitropolitul Hilaret.

|

i

Acesta lăcu un testament prin câre a închinat toată starea
sa compusă din mai multe moşii, locuri, hanuri ca să serve
|
la creşterea și educarea acestor copil.
Filaret,
Prelat
marele
dice,
mine
la
vie
să,
Lăsaţi pruncii
şi pruncii aleargă din toate părţile a. se folosi de mângâerea

“mitropolitului siint.:
Nu

trecu

însă

mult

—

timp

Se

și

averea

,

a

mitropolitului

Filaret,

'se contundă cu a Statului, ne mai lăsând
închinată carităţii,
nici o'suvenire de ea.
,
,
_
Adi, din toate docunientele

doveditoare

a acestei averi

nu

—
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mai există, de câi un singur
nistrativ. din prima domnie a

proces verbal al sfatului admilui Alexandra Ghica. Prin acel

proces verbal se arată că guvernula cumpărat hanul mitropolitului Filaret din Podu-Mogoşoaei pentu construirea tea-

trului naţional.

Dar

,

|

|

|

de la cine s'a cumpărat, cu ce sumă, și undee preţul

vândării.

nimic din toate acesteu. .

- Mai există asemenea tot. ea document un

alt proces-verbal

al ministerului. de control din anul 1860, publicat in Monitorul

oficial No. 214 din același an, care lace o dare de seamă a
compturilor tutor caselor publice de la 1853—1860 cu următoarea, coprindere; in ce privește hanul mitropolitului Filaret,
«Dimpreună cu 114,000 lei destinaţi pentru clădirea, institutului a creșterii copiilor sărmani, cu acest prilej și spre impăcarea, cugetului insemnează că: Această casă su năpăstuit cu
luarea hunului ce avea, şi de la care trăgea un venit unual
de lei 20,000, pe al căruia loc s'a clădit teatru, şi pentru care
prin legiurea obşteztii adunări

păgubi cu 10,090 galbeni
cât să dea venitul ce să
Prin o altă chibzuinţă
mărginește de a cumpira
tut pentru

dintâi, s'a hotărât a se des-

cu care să se cumpere o moșie în
ia de la han.»
însă anterioară a anului 1843 se
un alt loc spre clădirea unui insti-

copiil sărmani; când casa va veni in stare

a face

asemenea clădiri.
Prin urmare, numai

când i se va da venitul de 17 ani de

când i sa luat în sumă de 810,009 lei și cu ce mal are
adunaţi din venitul hanului, ar putea a fi ia stare a se fice
clădirea, cuvenită după cum era vorba, spre îndeplinirea dorinţei mitropolitului dăruitor.
|

Cu toate -marile daruri ale mitropolitului Filaret şi ale
altor bine-făcători, orfelinatul - căduse, și copiii cari se alăptaii

în institut, din cuusa lipser de mijloace, fură împrăștiați pe la
doici prin suburbiile Bucureştiului.
:
Dela 1830 până la 1859 ucest institut fu administrat de

Logofeţiu Bisericeuscă, care

cu toate usteu

tot

nu putu face

nimica pentru acest orlelinat, și la 1859 nemulțămirea publică era mure din causa nepăsării către acest orfelinat.
|
La 1860, sub domnia lui Cuza-Vodă, ia ministru. de interne
îngrijirea asestui orfelinat, lipindu-l pe lângă Asilul de Alienaţi

și sub direcţia sanitară, al cărei șet era pe.atunci mult regretatul doctor și general Davila. .
Momentul câud orfelinatul u cădut în mâinele d-lui doctor
Davila a, fost un moment fericit, căci de utunci s'a pus o seTioasă temelie spre a'l face neperitor in viitorime, .
-
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_Dela 1860—1865 orfelinatul este condus de d-l doctor Davila sub esclusiva protecțiune a sa și a soției sale numită şi
|
adi Mama Asilului.
La

1865,

minister

Eforia. Spitalelor Civile din Bucureşti cere . de la,

să-i ucorde ei

onoarea

conducerii

nici un ajutor din partea Statului.
şi institutul

de

orfani

trece la Eforie

--. Institutul de oriani rămâne. .tot
soţii a. Dr.

Davila
pe

locul unde

muţi îi trecu la spitalul

Creşterea
in institut.

care

.

institul Surdo-Muţilor.

orlelinatului

(tiră

Propunerea, este acceptată

sub
se

Panteleimon.

avea

asemenea, si

,

|

con lucerea

află Și ai,

regretatei.

iar pe surdo-

Unii erati crescuţi în interiorul insti-

tutului, alţii daţi la doict ufară din institut până la cetatea de

5 ani. Băcţii de 5 ani după ce eraii luaţi de la doici, eraii
internaţi. în institutul dela Panteleimon, iar fetele crai puse
în

orlelinatul de sub conducerea doamnei Davila.
La, 1862, Doamna Elena-Cuza-Vodă, se decide să facă în

adevăr neperitor . acest: ospiciil: şi oferă o sumă de bani.din
„.
propria sa casetă princiară.
__Face apel la toate damele române și la toţi miniștrii, chiar

și la soţul săi, strângând cu acest apel o sumă bună de bani
în urma căria avem mărețul ospiciii de la Cotroceni ridicat
Sa
în onoarea carităţii.
La 1852, Iiloria care ceruse Statului să-i lase ci onoarea

conducerii:

acestui

orfelinat,

renunță

asemenea singură

la

această onoare, trecând din noii în sareina Statului sub admi-

nistrarea ministerului de Culte şi. Instrucţiune Publică
Scopul Asilului Elena Doamna. — La înfiinţarea acestui
asil la inceputul săii, părea a fi d'o puţină importanță în raport cu marea responsabilitate în faţă cu: acele fiinţe care nu
era destul a nu fi lăsate să. moară în colţurile zidurilor unde
eraii aruncate

de răutatee oamenilor.

Origina acestui asil nu-și propunea de cât a face să dispară din public urâta impresiunea se întâlni, la, fie-care pas
|
cu copil lepădaţi luândui și îngrijindui'i.
Atâta însă nu

din

era destul, trebuia ca aceste

ființe

scăpate

ghiara morţii, să fie puse în posiţie, să. li se dea capital

moral şi intelectual,
societate.

ca să poată

trăi onest şi independent în
A

să
Această, din urmă parte dar este și trebue

fie preocu-

parea tutulor acelora cari să ocupă cu administrarea

acestui

orfelinat. Scopul dar de adi al orfelinatului este a se ocupa

cu. seriositate a da orfelinelor și abandonatelor.o posiţie în 'so-

a uita amărâciunoa originei lor;
cietate care să le facă

—
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- Programul îrvățământului. — Acest program adi este
eşit din cadrul destinaţiei sale. Cea mai bună acţiune a unu
ministru patriot ar fi a, reduce. soarta ucestor copii la. adevărata origină a, înfiinţării acestui asil, a îngriji de ei,a li se
da, învăţătură, modestă, a nu fi în adevăr nișta fiinţe perdute
ori abandonate, trecând d'aci acele copile ori copii, cari ar
voi a continua studiile mai mari în atâtea şcoli speciale şi
licee cari sunt la disposiţia tutulor.
|
Despre tutela copiilor.— “Toţi copii din ospicii, sub veri-.
ce tutelă, fie veniţi ei, pe timpul minorităţii lor, cât vor sta,
în ospiciii, urmează regulele comune ale Codului Civil, de

la tutelă.
Ei sunt puși de
strează ospiciul.
Această tutelă
emanciparea, prin
Dacă insă, copii

:
drept sub

tutela

.
comisiunei care admini-

nu încetează, de cât cu majorat, sati cu
căsătorie, sait în alt-fel.
din ospiciii mai înainte de a deveni: ma-

jori, întră în serviciul cui-va, ori în vrun atelier de lucru, etc.,

atuncă tutela este transmisă, administraţiunei ospieiului locului unde copilul este stabilit.
Dacă în localitate nu este. ospiciii, atunci ospiciul cel
maă apropiat, în cas contrarii, ospiciul de care ţine pupilul
"Și conservă dreptul săă.
Emancipările se fac în urma avisului comisiunei administrative a ospiciului, și după iniţiativa aceluia care va fi determinat

de comisia

administrativă

a servi

ca

tutore,

spre

a representa pe minore în toate acţiunile sale civile, în
fața, legii.
A
La cas de emancipare, tutorul îndeplinește rolul de curatore.
Veniturile averilor copiilor vor fi puse la, casa de economii

până la majorat, când li se dai.
Dacă, copilul moare în ospiciii mai înainte de majorat, heredii săi -pot cere averea copilului, veniturile însă nu i-se dă
de cât de la cerere, rămiind averea ospiciului. Dacă nu are
- heredi, atunci succedă, ospiciul.
Această tutelă, asemenea îndeplinește toate formulele, şi în
cas de achisiţiuni de către copii, pe timpul minorităţii lor
în ospiciă.

|

.

-

„Recunoaşterea, și reclamarea, copiilor. -- Recunoașterea
şi reclamarea copiilor găsiţi ori abandonaţi, este atunci, când
părintele voește a 'și velua copilul, și se adresează adrninistraţiei ospiciului în care copilul este internat. .
In acest cas, părintele reclamani . trebue să plătească mai
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ântâiii administraţiei ospiciului, toate cheltuelile. ficute cu coRE
pilul până în diua, luărei sale.
Apot trebue să dovedească întrun mod indubitabil credinţa,
că el e tata ori mama copilului.

Să producă în aceeași vreme

un certificat.de la Primăria locală de moralitatea sa,
De şi copilul este dat părinţilor, administrația ospiciulut
tot însă, păstrează o autoritate supraveghiătoare până la, ma|
jorat asupra copilului..
Ospiciul

Gregorian.

—

Acest ospiciii, instalat la Iași este

asilul copiilor găsiţi ori abandonaţi..EI este fondat la, 1851 de
Grigorie Vodă Ghica, instalându!l in propria, sa casă.
Astă-Qi este condus de administraţia Epikropiei S-lui Spiridon.
Toate. regulile de administraţie a. intereselor celor din ospiciii, și toate regulamentele de administrarea averii și a personalului care conduce acest ospiciii sunt aceleași ca ale asi|
:
:
lului Elena Doamna.
„O deosebire însă există între asilul Elena Doamna şi înstitutul Gregorian, căcă acesta, din urmă, nu are studiile înalte
ale asilului Elena Doamna, ci este reservat numai pentru creșterea copiilor mici cu'doici în institut și afară, şi apoi a
E
căpătui pentru susținerea, lor prin ci.
Surdo-muţi. — Copiii surdo-muţi la noi, sunt îngrijiţi tot
de la aceeaşi dată, istorică, ca şi copiii abandonaţi sati găsiţi.
" Surdo-muţii, adi ai și ei un ospiciii proprii al lor, unde
li se dă îngrijire, creştere și educaţie din fondurile Statului,
sub administraţia Ministerului de culte şi instrucţie publică,
Acest institut, este instalat intrun local anume, în curtea bisericei Panteleimon, purtând numele de «Ospiciul Panteleimon».

* Scopul acestui institut este

a, da, copiilo» surdo-muţi, 'in-

sirucţia intelectuală, morală şi religioasă, preparându-i după apti-

tudinile lor, la .diferite industrii, meserii saă profesiuni libere,
„Ca să poată fi admiși în acest institut, trebue să presinte
„ccpilul un certificat medicul că este complectamente surdo-mut
şi incurabil, asemenea că este - vaccinat și a. trecut boala de
a
vărsat și actul de naștere. . .
Administraţia ospiciului, are aceeași forță tutelară, ca și
A
aceea a orfanilor din asilul Elena Deamna.
Copiii orbi. — La, noi nu avem nimica făcut și nici o mă

sură chiar luată pentru a mângâia amărăciunile 'orbilor.

Este de dorit ca, caritateala noi să nu mai întârdie un
minut mai mult, întindându-și bine-facerea şi protecţiunea
asupra. acestor. ființe condamnate a se rătăci în neagra, vecini- .

cic, neputându-se bucura de vederea, minunilor Dumnedeirii,
:
co împresoară, pe cei din omenire. - -

— 208 —
La

Francezi chiâr, care numără căte-va veaemi'de civilisa-

ţiune în viaţa lor, încă nu datează de cât de la 1791 îngrijirea dată copiilor. orbi.
,
In.ospiciul oxrbilor. nu se poate admite de cât copii dela,
10—14 ani şi susceptibili de instrucţiune.
.
„ Cel 'eare voește să fie admis, trebuie să producă următorele:
1) Un. certificat hirurgical, doveditor că e lovit d'o complectă orbire, și nu e cădut în idiotism...
|
.-2) Un estract de naștere
--3) Un certificat al primarului din localitate, constatând. bunele sale moravuri.

-

„ Administraţia acestui ospiciii recunoaşte, ca toate cele-Valte
ospicii, autoritatea Ministrului de interne şi esercitând aceeași
tutelă, asupra copiilor din ospiciii ca; și Asilul Elena Doamna
și toate cele-lalte. . : .
a
|
,
„. AHenaţă
Ospiciide alienaţi. — Stabilimente închise şi colonii de alienaţi. — -.
Admiterea în ospiciii. — Lucrul alienaţilor în ospiciii. — Stabi-limente private consacrate alienaţilor.: — Disposiţiuni . comune
atât stabilimentelor

publice

de alienaţi câtşi celor private. —:

Garanţii generale şi particulare ce dă, legea, în materie. de boală
„de minte. — Garanţia, individuală, a alienaţilor când sunt inter-naţă de bună voe: — Garanţii individuale în cas de instalare de
oficiu. — Survegherea, stabilimentelor de alianaţi. — Interesele
civile ale alienaţilor.. - Cheltuelă iăcute cu serviciul alienaţilor.—
Cheltueli necesitate pentru întreţinerea, mărimea, sati lărgimea
stabilimentului. — Cheltueli.cu transporinl alienaţilor. — Cheltuelile şederei alienatului în ospiciă.
|

„Alienaţi,— Alienaţii sai nebunii sunt nişte bolnavă

cari

se deosibesc. de toţi: cei-alţi bolnavi, fiind că sunt atinși d'o
boală mai crudă și fără milă, de cât toate cele-l'alte boale.
„Boala numită cenzebunie» atinge mintea, judecata, una din
puterile omului care-l deosibește de cele-l'alte: animale, punendu-l nai presus de, toate prin puterea minţii sale.
„Această cauză se

vede că.a făcut

la not în. trecut, ca a-

ceastă boală să fie disprețuită și considerată . ca, o rușine, în
loc a.i se.da ajutor necesar și datorit de caritate tutulor nenorociților fără deosebire.
Si
„Așa eminentul doctor: Suţu, în congresul: medical din 188
ţinut în : București, vorbind despre creșterea numărului alie-.
naţilor din stabilimentul Mărcuţa de câţi-va ani încoace, dice
următoarele, care confirmă: cele de mai sus dise:
«Toţi alienaţii la. noi, se aflaii sati pe la casele lor, saii pe
la mânăstiri, “saii 'în asile de alienaţi. Nică pe cei d'ântâiii, nică

pe cei d'al doilea nu-i cunoaștem. .

—
«Pentru
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cei de al treilea, posedăm statistică regulată.

.

«Populaţia, asilului crește necontenit, pentru niște cauze cari
nu sunt de loc legate cu frequenţa, alienaţiunei în general.
«Până acum 30—40 de ani aveam toţi credinţă că boala
“minţei e:o stare fisică specială, o disposiţie a sufletului, dependinte de cauze cu totul altele ca, acelea ce ne învaţă pa—
tologia. generală.

n

|

|

«Nişte cauze supra-naturale, aci divine, aci diabolice şi pen-.
tru aceea, toți duceaii pe alienaţi la biserică și la, mânăstiri ca,
să le facă masluri, sai alte rugăciuni,

ca să le facă, fermece ori descântece.
«Biserica Icoanii, Sfinta,

Vineri,

ori ducându-i la babe

mânăstirea,

Cernica,

craii

“pline de alienaţi, pe când la Mărcuţa nu se găseaii de 'cât
câți-va cerșetori culeși după stradele Bucuresciului, și doi oră
trei epileptică și furioși.
Sa
,
«Asemeni se credea, de o ruşine şi injositor pentru o. familie a avea în sînul

săi un alienat, mai cu seumă a-l duce

întrun spital, sati a-l da pe mâna unui doctor.

«Lucrul dar trebuia ascuns.
e
«De câte ori se ivea un cazde alienaţiune întro casă, pacientul era dus în -camera cea mai depărtată a caselor, întrun

”
Veciă, ca vecinii și lumea să nu afle de el.
«Adi acest sentiment s'a, micșorat foarte mult, dând loc unui

sentiment mai nobil, acela al umanităţii in faţa nenorocilor.

«Sentimentele schimbându-se şi asistenţa, publică la, noi “și
a luat locul meritorii, protejând pe bolnavii de minte egal ca
pe toţi ce-lalță bolnavi.
e cc:
«Dar nu numal la noi nebunia cădută pe capul unuia era
a ajuta;
considerată ca o rușine și asistenţa publică indiferentă
a:
a
pe nenorociţi.
„ «Această nenorocire era.și la alte popoare.
«Așa, în Francia, nebunii erai consideraţi „chiar până acum
,
Ș
o jumătate de secol, ca cerșetori.

«Mal în urmă se luă disposiţii a pedepsi pe toţi aceia, cari
ar lăsa să umble liberi pe nebuni saii furioși, sai pe anima-:
a 3
lele răi făcătoare oră furioase.
«Nebunii dar eraii puși în rândul animalelor răi făcătoare
şi sălbatice, pedepsindu-se acela cari “i-ar lăsa să umble sinSa
guri, temându-se d'a nu iace ră&ii.
«Societatea dar ridică vocea, sa pentru aceste fiinţe cu adevănecesarat nenorocite, nu ca să le vie: in ajutor prin îngrijirile
societatea
apăra
a
ci
ril pentru a-i aduce la sănătatea, pierdută,

de răul ce aceștia ar fi putut
o
decată. -

ace prin lipsa
i

lor

.

de jui
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«Lumea umanitară revine la sentimente duioase, dând tot
ajutorul ei nenorociţilor căduţi in nebunie.
- «Așa, se decise închiderea acestor . bolnavi

în

stabilimente

anume ridicate pentru întreţinerea lor, căutarea, mijloacelor d'a-i
readuce la sănătate şi garantarea libertăţii lor individuale.
- «Toate acestea în Francia, fură resumate în legea, din 1838,
care -garantă o adevărată şi civilisată, protecţiune celor atinși

de boala nebuniei».
|
a
La, noi nu e încă nimica legiferat în această privinţă. Avem
noi în toată ţara trei institute pentru nebuni, două în Bucu-:
reştă, unul la Mărcuţa, altul la Iași numit Golia, şi unul privat tot în Bucureşti.

Abia la .1867 găsim
dical superior relativ
ospiciă, și acesta d'o
- "Tocmai că nu avem
aceea ne apropiem

un regulament
la admiterea şi
impertectibilitate
nimica regulat

|

făcut de consiliul meceşirea nebunilor din
primitivă.
în această materie, de

un model de aranjare

de

ospiciii pentru

nebunii de la popoarele care sai grăbit înaintea noastră a,
se ocupa serios de vindecarea și de îngrijirea bolnavilor de
minte, numiţi nebuni.

o

|

|

Spre a ne identifica şi ma! bine de proteoțiunea ce trebuește dată bolnavilor de minte, de îngrijirea de aproape ce
aceste nenorocite fiinţe aii necesitate, este neapărat nevoie a
se da atenţiune . lucrărei medicale, asupra, acestei boale, fă-

cută de d-l d-r Suţu, care pare că dintre toţi oamenii de ştiință medicală d-sa s'a ocupat mai de aproape cu îngrijirea
acestei boale; și că el a dat mai mult de cât toţi alarma că
această boală nu e o rușine pentru cel cuprins de dânsa, și
din contra este o rușine și ruşine mare încă pentru aceia cari
nu daii destulă atenţiune acestei boale aducând la viaţă pe
cei căduţi în pierderea minţei care este boala cea mai grea
și cea mai crudă,

. Ospieii de alienaţi .
Acestea,

sunt niște

stabilimente în cari se internează cel

atinși de alienaţiune, în scop de a
ierdută.
.

li se reda 'sănttatea minţii

: Ospiciilo de alienați sunt de două feluri: Publice, acelea
întreținute de Stat saii comună,

şi Private, căci și lor le este

acordat dreptul, sub diferite condițiuni, a se ocupa cu îngrijirea
acestor feluri de bolnavă.
Ca sistemă însă d'a se satisface asistența

|
publică

o
relativ.

inente de alienaţi, avem asemenea două sisteme. Așa avem:

-:
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Stabilimente închise și colonii de alienaţi.— Stabilimentele inchise sunt acelea în care bolnavul de minte: găsește
tot ce-i trebueşte, de la trebuința cea mat mică până

tracţii; fără a eși de acolo. Adică lără a se pune
cu lumea care a părăsit'o din causa. boalei sale.
Ca stabilimente inchise noi nu avem de cât

la. dis-

în contact

ospiciul

Măr-

uţași Golia, din Iași, ambele în cea. mat mare impertecţiune. Sistemul colonielo: de alienaţi sunt bolnavii de minte nefurioși împărțiți prin sate. pe la, diteritele familii, care pentru
o plată în bani, sunt datoare a îngriji de ei, săi nutrească,
spele, să-i supravegheze ; iar bolnavii muncesc la industria, la

care este dată familia care ingrijeşte de bolnav.
Toate ospiciile de alienaţi depind de ministerul de Interne
şi se administrează de un directore cu un ajutor al săi; de
un serviciii medical și de o comisie de supraveghere compusă
-de un număr fies de persoane; precum şi de un nurnăr oare-

„care de alte persoane ca funcţionari
Admiterea

în ospiciu. —

subalterni.

Spre a

fi admişi în ospiciile de

nebuni, fie în ospiciul Golia din Iași saii Panteleimon din București, trebue să se îndeplinească următoarele condițiuni:
1) Veri-ce individ declarat de smintit prin vr'un act medical,.se poate primi în căutarea spitalului de smintiţi în
urma unei autorisări sai a cererii unui particular.

In cele-l-alte spitale nu se pot primi smintiţi de

visoriă,

„spiciii

pentru

ficsarea, diagnostei,

sait ca

de alieuaţi.

transit

cât: pro-

pentru

un

a

2) Autorităţile cari sunt în drept a lua iniţiativa pentru aşedarea. unul sminatit întrun spi.al special, sunt următoarele : a) Înstanţele judecătorești; b) Prefectul; €) Sub-prefectul ; d) Primarul.

“ “Toţi însă cei din administraţie,

la instanțele judeciare.
3)

De

câte

orl o autoritate

dalul de alienaţi, trebue să
spresă

către

medicul

fie

,

sunt

înaintează

însoțit

datori

a se

,

raporta

a

-yr un bolnav

do

la spi-

hârtie lormală, și

primar al ospiciului.

,

|

|

Această hârtie să fie insoţită de actul medical, care consstată boala.
PR
a
a
4) La, casuri grave unde sa constatat acte de violență
comise în public, alienatul se poate inaintu, la ospiciă şi fără
act medical.

In atari

casuri. autoritatea

administrativă

care

trimite în ospiciii pe alienat, este datoare să arate medicului
actele” de

esces

comise

de alienat.

_

Aa

5) Particularii cari şi ei ai dreptul a cere internarea unui

- alienat în ospiciă, sunt :. Părinţii, tutorii, curătorii, rudele, şi

in lipsa acestora amicii și vecinii. -

-

—
6) Dacă alienatul e fără
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mijloace,

particularii

cari

voi a

lua iniţiativa pentru instalarea lui, se vor adresa autorităţilor
administrative, cerând constatarea medicală a bolnăvului și

3
a
apol instalarea lui în ospiciă.
7) Particularii cani vor fi constatat starea mintală a

paci-

entului, prin vro consultare particulară medicală, se pot adresa
direct administraţiei ospiciului; cerând pe basa acelor acte

instalarea suterindului.
8) Cererea, de -admitere făcută de autorităţi trebue. să fie
'de cel care face cererea.
scrisă, subserisă, şi datată
Ea, trebue să arate numele, pronumele, profesia, religia, naţionalitatea,

etatea, domiciliul u ienatului și al

reclamantului;

precum și relaţia ce esistă intre reclamante și sulerind.
9). Certificatul medical menţionat la art. 3:și 7 trebue să
arăte felul și gradul alienatului, precum și toate particularitățile.
10) La cas de urgenţă, medicul primar al ospiciului poate
primi provisoriti pe un individ și fără certificat medical. Aceasta
insă se va raporta în timp-de 24 de ore administraţiei de
care depinde ospiciul şi care orânduește o comisie medicală
spre a, esamina

starea. bolnavului.

Dacă admiterea urgentă a fost provocată d'o autoritate administrativă, acesta, va fi dotoare a îngriji ca în termen de
trei dile să facă constatarea de mai sus.
11) Autorităţile administrative care aii ordonat instalarea
unui alienat sunt datoare, cel mult in trei dile, să încunoşti-

inţeze pe Procurorul local, sai dacă. sulerindul e din alt judeţ
de al judeţului săii, pentru a procede la indeplinirea formelor
“
regulatei instalări a suferindului în ospiciii.
12) Directorul ospiciului va ţine o condică - șnuruită, sigilată, paralată şi numerotată

de

către

autoritatea

superioară

de care depinde ospiciul. In această condică se va trece pe
dată în mod alfabetic acela care se, internează în ospiciii cu
numele, pronumele, profesia, religia, naționalitatea, etatea, domiciliul, precum şi al particularului sai autorităţii care a
cerut instalarea. Se vor trece asemenea și actele care ai însoţitpe suferind.
“Tot in “acest registru, în dreptul intrării unui

suferind,se

va trece şi eșirea, sa, din ospiciii,. când ur eși.
13)- Pe dată ce un alienat "și-a dobândit sănătatea sa și
medicul primar îl declară că e in stare a părăsi ospiciul, i
berează pe individ prin ordinul săi, fără nici o amânare,
dându-i la mână

un” bilet de liberare din stabiliment, fără să

arate in bilet și diagnosta -boalei de care a suferit.

—
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14) Dacă însă, individul e minore ori acusat, de vr'o crimă
înaintea, justiţiei, atunci medicul primar, este dator a -înștiinţa
pe aceia cari aii făcut cererea de instalare în ospiciă.
15) Dacă vo rudă, curator: ori tutore, saii un particular cari
vor îi tăcut cerere de instalare ar reclama în urmă liberarea

individului, pe motive de însănătoșire, asemenea se poate libera d'a. dreptul.
a
Sa
.
* Dacă aceştia reclamă pe suferind — încă ne sănătos —
sunt datori să dea o cauţiune că „va îngriji de sănătatea lui
şi nu 1 vor lăsa să facă nici un neajuns...
Da
16) Pe dată ce un individ se primește în stabiliment,
"or

moare,

medicul

primar

este

bal, in care va, descri causa

dator

admiterii.

să facă un

proces

ese,
ver-

a eșirel, ori a, morţii

individului, numărul celor-Palţi în. fiinţă, pe care 7] va înainta
administraţiei superioare, de care depinde stabilimentul.
Lucrul alienaţilor în ospiciii.. — Lucrul pentru toată
lumea bolnavă în ospiciti este cel mal bun mijloc, distracţia.
Felul lucrului lor trebue să fie în: proporție cu forţele şi

priceperea lor. Folosul lucrului

se imparte între

și producător.

stabiliment
n

Stabilimente private consacrate alienaţilor.— Și pri-vaţii pot face stabilimente consacrate vindecărei alienaţiior,
nu le pot face însă de cât cu autorisarea Statului, fiind supuși la aceleași legi și regulamente ca, și ospiciile publice de
„ alienaţi.
Autorisarea se dă numai de ministrul de interne, în urma
unei cereri scrisă și subscrisă de cel care voește a. obţine au-

storisarea. Această cerere trebue să fie
ficatoare, cari sunt. următoarelor:

1) Că
2) Că
3) Să
„conduce
De
care

însoţită de acte justi-

.

i

reclamantul e major.
a
|
întrunește condiţiile de moralitate.
fie doctor în medicină, căci aceasta e. capacitatea du
n
un ospiciii de alienaţi.

nu e doctor, să dea asigurări că va angaja un doctor,
să

conducă

stabilimentul.

,

,

” _

4) Să arate în cerere, numărul bolnavilor și sexul lor, sait
de este mixt, precum asemenea, dacă este stabiliment numar
de alienaţi, sa și de alte boale. In acest din urmă cas este
dator să arate pe lângă, cerere şi planul stabilimentului, spre

a se constata dacă alienaţit suntseparaţi de cel-l'alţi bolnavi,

Locul stabilinentului trebue să fie -in condiţii de salubritate

și retras de veri-ce vecinătateși de cel mai mic sgomot, ca
să nu agite pe alienați.
A
Iu
Sexele să fie bine separate, asemenea alienaţii cu boale murdare,
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5) Să aibă un număr de gardi suficienți, în raport cu numărul populaţiei ospiciului.
..

Veri-ce persoană privată, care va voi să fundeze un stabiliment pentru âlienaţi, pe lângă condiţiile ce am vădut că li
se cere, mai sunt obligaţi să depueo cauţiune in bani la
- casa de depuneri. Quantumul cauţiunci se fixează de consiliul
de supraveghiere al ospicielor publice de alienaţi.
i
Scopul acestei cauţiuni este ca, în cas când alienaţii ar suferi .v”un

prejudicii

din

causa

slabei administrații, să aibă

de unde a se' despăgubi.
Câud însă, persoana

a
căreia i s'aacordat

autorisarea

a des-

chide ospiciii de alienaţi se va abate de la regulamentele de administraţie, care sunt aceleaşi ca ale ospicielor publice,
atunci autoritatea, care X-a dat autorisarea are dreptul a "i-o
retrage. Autorisarea o-dată retrasă, .stabilimentul se inchide
pe dată; încetând a mai iuncţiona.
Disposiţiuni comune, atât stabilimentelor publice de
alienaţi cât şi celor private.— Aceste disposiţiuni, constuii
că, ambele feluri de ospicii, sunt obligate aîntrebuința în
serviciul interior al ospiciului in secţia temeilor, numa! femei
şi in .secţia, bărbaţilor, numai bărbaţi.
Garanţiile

generale

și particulare,

ce dă legea în ma-

terie de boală de minte.— Legea, este datoare să proteagă
societatea contra violenţelor nebunilor furioși și. prin urmare
periculoși, precum asemenea și pe alienaţi de vexaţiunile ar

Bitrarilor şi de cupiditatea familielor lor.
- Aceste garanţii se: numesc generale, când se aplică tutor
stabilimentelor, chiar şi celor particulare; se numesc particulare, când se aplică în parte fie-cărui alienat, după cum în-

stalarea

sa

Instalarea

în stabiliment e făcută voluntarii sai de oficii.
e voluntară, când

alienatul

e adus

de

familie

sa, de amicii : săi, sait cunoștințele. sale, în lipsă de familia
și amici.

.

a

NE

. “De oficii, când e trimis de prefect, ori în urma

.

unei mă&-

suri a justiţiei.
a
Garanţia individuală a alienaţilor, când sunt internați de bună voe. — Șelul saii directorul stabilimentului
privat saii public nu poate primi p'o persoană atinsă de alienaţiune dacă nu 'presintă o cerere scrisă și sub-scrisă de cel
care face

cererea:

Cererea. să

coprindă

-

.

numele,

,

pronumele,

profesia, etatea,

religia, naționalitatea; domiciliul, atât al alienatului cât şi al
celui care cere instalarea. Să se mai arate asemeni ce raport
esistă între ei.

-

—
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Dacă instalarea se face intrun stabiliment
rul c dator

să anunțe

pe

procuror,

care

privat, directo-

e dator

să facă

o

descindere locală insoţit de doctorul legist. Descinderea. aceasta
e datoare să constate sănătatea mintală a sulerindului, și
apoi, conform

treacă

in

indicărilor din cererea, scrisă de

registru

respectiv.

-

instalare, să-l
:

Veri-ce persoană deţinută în atari stabilimente, . încetează
deținerea. lor din momentul ce. doctorul primar declară însănătoşirea sa.

Individul liberat se dă în primirea, aceleeași persoane care
Pa

internat.

"

o

Dacă individul e minore, se dă în: primirea tutorilor.
Garanţii individuale în caz de instalare de oficii. —
Când o persoană este adusă în stabiliment după ordinile prefectului, trebue să motiveze cererea sa, anunțând și circumstanţele cari reclamă instalarea individului. Acest ordin prefectorial trebue să treacă prin aceleași registre şi forme ale
stabilimentului privitoare lu administrarea alienatulul în ospiciiă.
Directorul stabilimentului este dator, la fie-care semestru,
să raporteze procurorului starea, bolnavilor, numărul lor, pre-

cum și diversele reclame ce se pot ivi.în ospiciii.
Toate persoanele instalate saii reţinute în stabilimenttu,
torii lor de sunt minori, părinţii ori amicii lor, pot veri şi când a:se duce

la tribunalul Îculur unde este situat stabilimentul,

să ceară verificarea, sănătăţii suferindului de care. se interesează, și fiind sănătos tribunalul ordonă liberarea sa.
Survegherea stabilimentelor de alienaţi.
— O persoană
odată internată în stabiliment public::
ori privat, să nu 'se
creaqă că este cu totul abandonat udministraţiei stabilimentului, cât de inţeleaptă fie ea.
:
N
Toate persoanele publice cari aii dreptul a pune în ospiciii
pe o persoană și a, le libera, tot ele aii dreptul și sunt datoare chiar a veghea, necontenit asupra acestor: stabilimente
inspectându-le.
A
Printre persoanele cu aceste drepturi se pot număra urmiitoa-

rele : prefectul, primarul, procurorul și președintele tribunalului.

Aceştia aii dreptul să inspecteze toate registrele, implinirea.
datoriei fie-căruia, să asculte plângerea fie-căruia ast-fel că,

din cercetările lor să resulte ameliorări pentru ospiciă.
Interesele

civile

ale

alienaţilor.

mentele de alienaţi legea a înbrăcișat
toate interesele AR

internat

în acest

—

Creându-se

întrun

stabili-

mod general

stabiliment, nemărgi-

nindu-se numai întrun bun tratament al alienatului sai numai la protecția dată individualităţii sale.

—
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Din contra, legea are grije și voezte a protege și interesele civile ale alienatului pe timpul internării sale”
în ospiciă. Ast-fel consiliul de supraveghere, despre care am vorbit, el
esercită asupra tutor persoanelor internate funcțiunea de administrator provisoriii. Acest consilii

alege

pe

uh

membru

dintre ei spre a indeplini această funcţiune de administrator
provisoriiă.
.
Administratorul provisoriă are următoarele însărcinări :
1) Să incaseze creanţele alienatului.
2) Să achite datoriile sale.
3) Să ceară voe tribunalului să vendă mobilierul săă.
4) Sumele incasate din veri-ce proveninţă să le depue la casa
de consemnaţiuni și veniturile lor să se utiliseze pentru necesităţile personale ale alienatului.
Dacă toate acestea se fac de părinţi, rude, amici,. tutorii
alienatului etc., totuși administratorul provisoriii. este dator :
să vegheze necontenit la corectitudinea administrării averei alienatului, punând al 'săii veto în caz de abatere de la

dreptate.
|
|
Tribunalul și procurorul e obligat a priveghea la paza intereselor materiale ale alienaţilor, luând măsuri contra administratorilor acestor! interese în caz de abatere.
In caz de abaterea consiliului de

la, datoriile

sale, - procu-

rorul est dator să ceară tribunalului +ă facă un consilii de
familie și numirea. unui curatore cu cauțiune, care să administreze pe răspunderea sa interesele alienatului. .
. Asemeni tribunalul poate, după cererea administratorului
provisorii, să numească pe el sai pe o'ultă persoană ca mandatar special al alienatului internat în stabiliment, fie de oficiii ori de bună voe a-l representa in justiţie, fie ca reclamante saii delendore, fie acţiunea mobiliară ori: imobiliară.
„ “Toate citaţiile, sentinţele și. in fine veri-ce comunicare de acte
“judiciare și administrative, relative la, interesele persoanei internate în stabilimentele de alienaţi,

se fac în persoana

ad-

ministratorului provisoriii și sunt bine făcute.
„ Cheltueli făcute cu serviciul alienaţilor. — Aceste cheltueli sunt de trei feluri:
,
1) Cheltueli necesitate pentru
sait lărgimea stabilimentului. —

|
întreţinerea, mărimea
Aceste cheltueli servesc

la intreţinerea tot-la-unaa stabilimentului în condițiuni a co-"
respunde destinaţiunii sale. Ast-lel el având fonduri, poate-sinSur să-și facă îmbunătățirile sale saii chiar și sucursale în

alte judeţe.
.
.
„
2) Cheltueli cu transportul

,
alienaţilor. —

Pentru alic-

.

naţii aduși de familiile lor, cari iai pe seamă-le toate
cheltusuterindului, stabilimentul nare nevoe 'd'a
face nici o
cheltueală.

clile

Sub acest titlu dar se coprind suferindii aduși da
oficii, sati
transportaţi la alte stabilimente după chibzuinţa consil
iului de
administraţie Ra
Aducerea, alienaţilor în stabiliment, transportul
lor
dintr'
un
stabiliment în altul în interesul bolnavilor chiar,
tueli pe cară le suportă stabilimentul, fiind-că se.poasunt chelternatul să n'aibă mijloace a plăti sai că familia luitese ca. ina plăti negăsind utilă facerea acestor cheltueli pentru opune
.
3) Cheltuelile șederii alienatului în ospicii. : alienat
Aceste
cheltueli sunt fiesate de consiliul de administraţie al stabili
mentului și sunt ficsate cu diur, cu anul saiă luna. Ele variea
za;
Aşa s. e. alta este tarifa cheltuelilor pentru alienaţii aflaţi
pe socoteala Statului, și alta, e pentru cei internaţi pe socote
ala lor.
Tarifa

acestora din urmă, încă ' variază, și ea. :
Această tarifă este combinată, după starea, fin-căruia,
ca,
care să-și aibă confortul săi; după mijloacele sale băneșt fiei și
9

posiţiu, sa socială,

SPITALE.
Istoricul spitalelor la not. — Administraraa, spitalelor.
”
de întreţinere a spitalelor.

—

Fondurile

Spitalele propriă dis sunt nişte stabilimente destinate pentru
căutarea. bolnavilor de boale timporarii și trecătoare, și în câră

s3 admit ambele

secse, de veri-ce etate, cult Şi naționalitate ;

usitând toate mijloacele pentru dobândirea, complectei sănătăți
a 'suferindilor.
,
|
o
_
Istoricul spitalelor la noi. — Istoricul spitalelor la noi
ca și la cele-Lalte popoare este istoricul carităţii, și prin urmare origina, acestui istoric se urcă la origina creării omului,
,
căci caritatea este inerentă naturii omului.
„Deosebirea, aci însă este, că spitalul luă nascere de tot târdiă
în viaţa omenirii, de și cu toate astea cunoștea practicarea
"carității. .
i
:
Când sentimentele omului începu a se răci, atunci și casele privaţilor încetă a mai fi locul de practicarea carităţii, a
mai îi spitale, după cum am. vădut încă de la început vorbind
despre caritate. Atunci autoritatea se ingrija, și dete naștere iocului de întâlnire a suferindilor unde să-și recâștige
siinătatea pierdută.
,
,
i

Și la noi dar, ca pretutindeni, spitalul are același istoric, şi sub
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acest titlu nu

facem

alt-ceva

de cât a. arăta

circumstanţele

:
de fapte trecute, cum sai făcut la noi spitalele.
Așa cel Mântâii spital la noi în Muntenia, este:spitalul
Colţii la, 1715, făcut de marele spătar Mihail Cantacuzino, dotându- 'cu

din averea, sa proprie cu un venit de lei

143,110

e
.
şi 20 parale.
“La 1733, se ridică, de gloriosul Vodă. Grigore Ghica II, un

-noii spital în

-după

numele

localitatea

doctorului

Panteleimon, . dându-i

sfint

Panteleimon;

acest

nume

dându-i

și un

„.

-venit de: lei 169,663.

Abia incepută această lucrare şi Grigore Ghica Îl este ales
Domn în .Moldova.
“EI dă preferință acestei alegeri şi trece pe scaunul Mol'dovei întrerpându-se cu această ocasie: lucrare spitalului
până la 1748 când din noii făcendu-se schimbare de domnie,
|
-.vine pe tronul Munteniei.
EI vine la 1750 reincepând lucrarea suspendată a spita-lului Panteleimon, pe care-l termină la 1752 dânduiă și fono
- .
duri de întreţinere.
Abia terminat spitalul Panteleimon şi Grigore Vodă Ghica],
dă naştere unui alt spital numit Sfintul Pasarin şi în aproE
piere de Panteleimon.
„.. Circumstanţele cari aii dat naștere acestor două spitale este
epidemia numită Ciuma, care pe âtunci bântuia. țara și care
|
făcea, insuficient serviciile spitalului Panteleimon.
- Spitalul: Slintul Visarion a continuat până la 179, când

din causa, relei alegeri a. posiţiei sale topografice fu abandonat;

creându-se un alt spital la Dudești.
* La 1822, se urcă pe Tronul Munteniei

Vodă

e
Grigore 1V,

care mai "nainte avusese administrarea spitalelor.
Urcat la Domnie,

r spitale, prima
acest fost administratode

sa grije fu a face man ameliorări spitalului Panteleimon,
„crescându-i veniturile mai cu seamă.
La 1839 urmează la Domnie Alexandru Dimitrie Ghica.
Acesta, inspirat de la principiile carităţii și din faptele predecesorilor săi, înființează spitalul numit de « Nascere» situat în
Capitală, și însoţit d'o şcoală de moșit;

alipit pe

lingă

spi-

din
talul Mavrogheni. Fondurile şcoalei de moşit fură luate
Si
fondurile spitalului Panteleimon.
La 1857 sub Căimăcănia fostului Domn Alexandru Dimitrie Ghica cu . ofisul 1592 trimite în desbaterea consiliului
de administrare al spitalelor un raport -al doctorului Iulius
Barasch

pentru lundarea

unui

alt spital de copii, care se în-

fiinţă fără cea mal mică intârdiere.

ă

-
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Aventul binelui merge înainte şi la 1858 Februarie 10 același de fericită memorie Caimacan Alexandru Dimitrie Ghica, .
dă naştere spitalului de la Colintina care neputându-l termina
din

cauza,

sterşirii

căimăcăniel

sale;

fu terminat

la 1859

de

Vodă Cuza; dotându-l în acecași vreme cu mai multe sume.
bănești din caseta, sa proprie;
„In laşi avem spitalul Sântului Spiridon, pe lângă acest.
spital este alipit o şcoală de moşit și un ospiciii pentru copii
„abandonaţi, toate întreţinute din fondurile spitalului Sfântul
Spiridon.
|
- “Toate aceste spitale sunt propriii cis civile, căci avem şi
spitale militare, a, căror origină este de tot recentă.
Administrarea spitalelor. — 'Loate spitalele civile se administrează de un consilii, de un număr oare-care de persoane numite de ministerul de interne de care directamentedepind toate spitalele civile din ţară, veghiând asupra lor ca
"autoritate superioară şi de control.

Consiliul de

administrarea

spitalelor civile

din

Muntenia

se numeşte «horia spitalelor civile». Și pentru spitalele din.
“lași se numește «L7hoia spitaluhiă Sfântul Spiridon».

- Membrii acestor două administrații se compun de
prefe“rință din persoanele descedinţi din donatorii fondurilor de în-“reţinere

a acestor

"Aceste

administrații intreţin din fondurile spitalelor câte o.

spitale. . -

,

cancelarie cu dileriţă funcţionari, pentru buna administraţie a
Aa
bunurilor spitalelor. :

” Aceste 'administrăţii sant datoare, ca toate instituţiunile, să-și.

facă bugetul lor. anual care trece prin 'controlul și. aprobarea
Aa
a
ministrului de interne.
- . Administraţiile acestor spitale sunt datoare să intreţie pentru
mersul regulat al fie-cărui spital”în parte mai mulţi doctori, o.supraveghetoare,

un econom, mul mulţi asistenţi luaţi dintre

studenţi in medicină, un portar și un număr de funcţionari.
subalterni economului.
e
,
,
„Pe lângă fie-care spital trebuie să fie o pharmacie și obligate toate spitalele, a da la ore fixe, în' toate dilele consultaiuni gratuite, distribuind şi medicamente gratis și la domiciliul.

celor săraci

.

.

”

,

Fondurile de întreţinerea spitalelor.— Atât in București
cât și în Iași, spitalele se intreţin prin ele singure, având:
fondurile lor proprii.
|
,
a
,

Asecte ionduri se compun din

averi

imobiliare

urbane

și.

rurale, lăsate de diferiți donatori și cu destinaţie anume a nu
servi de cât la alinarea durerilor, a boalelor de tot felul.
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TITLUL

IL
lucrurilor

Dividiunea

CAP. VI
Statului. — Instrăinarea

„Achisiţiuni de bunuri pe socoteala

bunu

rilor Statului — Aiectaţia bunurilor Statului la un serviciu.
public. — Mobilierul Statului. — Apanage. — Domenii private
ale Statului. — Domenii private ale judeţelor, — Domenii pri-

vate ale comunelor. - Căi de comunicaţie. — Bunuri cari pot
se aparţie particularilor ca şi persoanelor morale.— Bunuri

cari aparţin

particularilor.

.

:

Dividiunea, lucrurilor. — Dividiunea lucrurilor admisă in
dreptul comun s. e. a mobililor și imobililor, o găsim şi în
legile administrative.
Și mai

*nainte d'a vedea, această dividiunea lucrurilor, tre-

bue să cunoaștem ce sunt aceste lucruri? Ale cul sunt ele?
Și de câte feluri sunt?
“Aceste lucruri sunt toate acelea cari compun averea Sta“tului,

i

fie ele mobile sai imobile.

_ Statul ca și un privat poate fi proprietar, el poate poseda
'în numele naţiunei ce represintă diferite bunuri, atât mobile
cât și imobile s. e. Mobilierul atâtor înstituţiuni cari com-

pun Statul, biblioticele acestora, diferite instrumente relative
a diverse servicii, toate acestea sunt averea Statului.

r avere imobiliară ur„Statul asemenea poate fi proprietade

Dană ori rurală s. es.: case, moşii, păduri,

poşte şi

țărmurile mărilor și a riurilor, porturile, bălțile,
rilor unde ancorează

corăbiile, minele

de sare,

telegral,

locurile mă-

cărbuni,

aur,

argint, aramă, fier, diverse ape minerale, căile naţionale, căile

ferate, fabrici, spitale pe socoteala Statului, venat, pescuit. În

fine veri-ce porțiune de teritor român care nu este susceptibil
a fi proprietate privată, este considerată

ca

proprietate

saii

bunuri ale Statului.
Toate aceste bunuri ale Statului se mat numesc şi Domenii
Naţionale, fiind-că sunt ale naţiunei: pe care Statul o re|
E
mpresintă.
Cea, mai principală dividiune în materie administrativă este
aceca care divide domeniu! naţional in domenii public, Domeniul Coroanei

și domeniul privat al Statului, la cari se mai

adaogă. domeniul privat al judeţelor şi domeniul privat al co-

.munelor.

Să

Să

3

Cuventul de bunuri ale Statului saii Domenii-Naţionale vine

de la cuvântul Dominus, care însemnează două locruri: 1) Drep-tul în sine de proprietate şi 2) obiectul acelui drept.
Domeniul public coprinde toate bunurile excluse din patri-

moniul

privat, şi care este afectat la: un servicii public, adică

pus la serviciul întregel societăţi, avend dreptul fie-care cetă-.
ţean a, se folosi de aceste bunuri ca şi când ar fi unul singur ut singuli.

Ca, proprietate publică și pusă la disposiţia comună sunt ::
aerul, apa, marea ete.
Bunuri publice sunt

nalurile,

porturile,

incă:

căile

căile de comunicaţie, riurile, ca-

ferate.

Bunurile private ale Statului sunt proprietăţile productive
de venituri de cari se folosesc persoanele morale ca şi cum
ar face ori-ce proprietar, particular profitând particularii de.

acestea, Ut unirersi.
Deosebirea, aceasta are importanţa sa mai mult în practică,
fiind-că, domeniul public este inalienabil, imprescriptibil, ca toate.
lucrările cari sunt scoase din comercii, art. 1844 C. C. Pe

câtă vreme domeniul privat este alienabil supus unor condi-.
țiuni prevădute de lege și prescriptibil ca şi proprietatea particularilor. In cuvântul de Domeniul-Naţional intră atât averea privată:
a Statului sai domeniul public cât şi domeniul Coroanei sai
Apanagele ; și pe lângă uceste domenii mai sunt încă domeniile județelor și comunelor. după cum s'a arătat mai sus.
„Bisericile, teatrele, grădinile publice sunt proprietăţi comunale..

Dividiunea de Domenii public, Domeniul Coroanei etc., sunt:
făcute de naţiune, căci ea fiind proprietara acestor bunuri,

densa ca și ori-ce proprietar. poate dispune de averea sa cum
va, voi

şi a-l da ori-ce

crede

destinaţie.ar

sa

deci legiferând poate divide averea

necesarie. Națiunea.

in alienabilă Și pres-

|
criptibilă şi in inalienabilă,și imprescriptibilă.
Domeniile inalienabile saii domeniile publice imbrăţișează.
generahminte toate fondurile cari nu aparţin nici unui pro--

prietar, acestea, aparţin societăţii.
Natura unui bun inalienabil, pote să

.
se schimbe

Aa
in alie-.

5
nabil prin consimţimentul naţiunii.
să ex-cari
legi
de
facerea,
în
Acest consimţiment constă
prime clar şi categorie în voinţa "naţiunii d'a schimba bunul
săi din inalienabil în alienabil.
In aceeași vreme

nece-.

legea trebue să arate la ce anume

sitate naţională are să serve această translormaţiune.
În acest sens

același

an

care

din
avemi'legea

a: mers

1865

treptat

și regulamentul

modificindu-se

săi din,

prin

aniL.

—
1865, 1868,

1870,

1831,
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1883,

—
1884

și 1886. Astfel dar din

inalienabile moșiile statului, voinţa naţională le face alienabile,
le pune

în comercii

fie” a. plăti

și le vinde ;

vinde la locuitori rurali.
Bunurile Coroanei

cari

nu

sunt

de

cât

datorii fie a le

e

tot bunurile

na-

“ţiunil afectate însă prin lege, lu un servicii cu totul altul de
cât al naţiunii, la, ssrviciăi și la necesităţile esclusive ale Șe“tului Statului.
|
a

Cu toată acestă destinaţiune a acestor bunuil, de a servi alte
interese de cât ale naţiunii, ele işi conservă insă caracterul
lor de inalienabilitate și inscriptibilitate.
.

Ast-fel Șelul Statului nu poate vinde din aceste bunuri, nu
poate ipoteca, nu poate în fine face nici un act de instreinare
pe socoteala acestor proprietăţi date de naţiune din averea sa.
Şelul Statului poate esploata aceste bunuri a tot ce are pe
faţu pământului cât și în lundul pământului fără a înstrăina
fondul. Dispuue

însă în mod

ilimitat şi fără nici

un control

-de venitul acestor bunuri. Cu alte vorbe .Șeful Statului este
numai un usutructuar al acestor domenii şi națiunea con“tinuă Ga avea nuda proprietate a acestor bunuri.
a
Bunurile Coroanei ai o administraţie esclusivă lor. Bunurile
Statului se aduiinistrează în două moduri. Saii in regie, adică
plătindu-se de Stat prin agenţii săi administrativi, sai se avendează la, persoane străine, exploatându-le pe socoteala lor, ne
„având Statul nici un amestece de cât perceperea arendă.
Arendarea se face prin licitaţie.
Din aceste două moduri de esploatare, mijlocul din urmă
-este de preferat.
,
_ Buuurile coprinse în domeniul public conservă caracterul
“lor pe atât, pe cât un'act emanat de la naţiune nu "-a schim:
bat destinaţiunea, s. e.: Un drum devenit inpracticabil şi
pe care voiagiorii nu 7] mai frecuentă, nu face ca drumul
să devie preseriptibil pe câtă vreme un act nu Ia declarat
-ca scos din domeniul public.
i
Prescriptibilitatea unui lucru presupune esercitarea, unui
fapt saii ne esercitarea sa intrun timp determinat
-de lege.
Pentru un domeniii publice lipsa naţiunei: d'a face us de
lucru întiun timp oare-care, nu trage
- criptibilitateu luă, trebue dar pe ' lingă

după dânsa și pres:
abandonarea faptului

“posesiune, să existe un act al autorităţii

competinte decla-

vativ de prescriptibil lucru public, alt-fei rămâne,

-criptibil.
:

Achisiţiune

|

de bunuri

pe: socoteala

a

tot inpres-

Statului.

„-

—

Sub

„acest „titlu se inţelege toate acele bunuri câştigaţe de Stat în

—

puterea legii de espropiere
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—

pentru causă, de utilitate publică,

saii chiar în puterea unei legi care ar autorisa anume
pe
Stat, s.e. să cumpere moşii particulare pentru necesităţile sale
. Pentru ori-care din aceste cazuri, Statul mai ântâii trebue

să aibă fondurile necesarii prevădute în budgetul săi sati să
ceară credite pentru aceastu, arătând anume imobilul ce se.
espropiază.
:
A

» Statul mai poate face achisiţiuni şi in puterea unui testa-.
ment, ori a unei donaţiuni, saii a unei succesiuni ce i sar

lăsa. 'Toate aceste bunuri sunt lăsate în îngrijirea administraţiei
domeniilor.
Instrăinarea bunurilor Statului. — Toate bunurile Sta-.
tului cari sunt puse în comerciă,

adică sunt

declarate

pres-

criptibile, sunt suscetibile a deveni proprietate privată, prin
urmare ele se pot instrăina.
Această preschimbâre în destinaţiunea, propietăţii publice, o.
mai repetăm, că ea nu se poate fuce de cât in virtutea unei
legi speciale și în care trebue să se arate ce anume era să
se facă cu preţul realisat din. vinderea, unor atari bunuri.
Prin două mijloace se poate instrăina bunurile Statului: prin.
“vindere şi prin rescumpărarea embaticului saii besmanului.
Aiectaţia, bunurilor statului la un servicii public. —
Prin acest titlu se înţelege că Statul, representantul naţiunei

in virtutea mandatului ce ţine de la
înstrăineze

din

bunurile

sale,

Ja un serviciii public care

cu

este

ea, dacă are dreptul să

atât mai: mult

?1 poate afecta

mai

înstrăinarea;

puţin

ca

mămâind în aceeași vreme tot proprietate publică.
Ast-fel dar, Statul poate ceda un teren judeţului ori comunei
pentru facere de casărmi ce sunt: obligate să aibă, pentru

facere de școli, saii alte aședăminte

publice.

Mobilierul Statului.— Tot ce este necesar la montarea

tutulor autorităţilor pendinte de Stat,
fie aceste autorităţi civile,

militare sai eclesiastice, sai a instituţiilor pendinte de auto,
A
rităţile Statului, este proprietatea Statului.

Tot acest mobilier trebue să fie trecut întrun inventariii
făcut în dublu exemplar, din care unul se va păstra de arehiva:
autorităţii inventariată, iar exemplarul al douilea, se va păstra

|
de archiva ministerului domenielor.
și.
pe.an
odată
regulat
facă
se
Acest inventariii trebuie să
la începutul anului, precum asemeni și la schimbarea fie-cărui

funcţionar însărcinat cu conservarea mobilierului.
Este necesar acest inventariit anual căci sunt :lucruri cari .

se reinoese, 'unele se rup, altele noi se pun în locul celor vechi,
„unele se suprimă,

ori se mai adaogă;

ast-lel că acest: mobilier,
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în cursul unui an poate primi deosebite modificări. 'Tiebue:
prin urmare să se știe exact și cu amănuntul soarta” acestui
mobilier, pentru care se fac continuă cheltueli.

„Acest

mobilier, fie că s'ar face din noii saii numai

sar re-

"para, nu se poate esecuta: de cât în marginele legii de comptabilitate generală a Statului.
.
|
Apanage. — Apanagiul este un dar, o donaţiune care de
ordinar. constă.în avere imobiliară ce : națiunea, .în virtutea.
unei legi, face suveranului și urmașilor sti, în scop. de a trăi
în mod convenabil înaltei lor posiţiuni ce ocupă în. Stat
La alte popoare originea apunegelor este foarte veche, aşa.
în Franţa .începe cu Hugo-Capet la anul 987.
- Istoricul apanagelor la noi, numit și Domeniul Coroanei, este
de tot .recent și fără „nici otradiţiune, abia începe cu anul 1884.
Cu toate astea pare a fi existat sub Regulamentul Organic
oare-care urme apanagiste, acordate exclusiv persoanei Doamnei
domnitoare.
|
|
Aşa, găsim în zisul Regulament Organic de la 1832, la titlul
despre veniturile

Statului, că Doamna

avea azactul, adică ve-

nitul trecătoarei porcilor cari se exportaii spre .vendare. .
Acest dar domnesc al Regulamentului organic era atât de
microscopic, că aproape nici nu se încasa de curtea domnească
rămâind adesea, în veniturile Statului.
Destinația acestui avaet era a fi întrebuințat de Doamna
domnitoare în acte de caritate.
Aceste domnești darurise reinoesc prin legea din 1884 în
persoana Șefului Statului și prin legea din 1592 se mat mărește. avaetul modern în persoana heredului Coroanei.
„Scopul. creerii apanagelor române este același ca, și la toate
popoarele unde apanagele există ; adică de a duce o. viaţă mai
comodă, mai lucsurioasă și ina caritibilă Şelul Statului care
primeşte aceste apanagii. .
Apanagele Române constaii întrun număr determinat de
imobile rurale spre.a percepe veniturile .lor.
Fondurile cari produc aceste venituri nu se pot sub nici
un motiv aliena, ele r&mân tot inalienabile şi impreseriptibile.
a
Sa
„Pentru realisarea perceperii directă a acestor fructe, apanagele aii o administrație cu totul separată de administraţia
Domeniilor Statului, și pusă sub: directa, ascultare a. Șelului
Statului...
.
.
a
Toţi funcţionarii Statului, ingineri hotarnici, - architecţi, ad-

vocati al. Statului: ete. sunt obligaţi a presta
ministrațiunei Coroanei.

serviciile lor ad-
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naţiunei,

că n'a

venunţat la proprietatea acestor bunuri, cedând numai

„Acest fapt arată şi mai mult intenţiunea

venitul

lor la necesităţile personale ale Coroanei.
Administratorul: şet al acestei administraţiuni este singurul
care se pune în contact cu Şeful: Statului în cestiunt de administraiie, iar toţi cei-Palţi cari compun personalul acestel administraţiuni se pune în contact numai cu administratorul șef.
Domeniul
meniul

privat al Statului. —

Statului”

sunt

In prima categorie

pădurile,

imobiliare

intră

Bunurile coprinse in do-

sait mobiliare.

edificiile

fabricele de topirea și

ministerelor,

lucrarea.

ferului,

o

palatutile,
minele

de

- sare, precum şi toate cele-l-alte mine.
e
In secunda categorie .intră imobilele şi tot: materialul diver- selor administrații. s. e.: hărţi, titule, registre, biblioteci, 'miterialul. imprimeriel-naţionale, arme, cai, hamuturile destinate

la diferitele servicii ale ministerului de resbel.
Pe lângă toate acestea, Statul mai are

vale și cari

se compun din dreptul

de

și

|

domenii încorpo-

pescuit, din taxele per-

cepute Ja. trecerea. pe dramuri ori poduri, drept de vânătoare.
Domenii

private

ale judeţului. — Aceste domenii se com-

pun din stabilimente destinate servicielor publice s. e. Loca-

lurile -pentru tribunale, prefectură, sub-prefecturi, închisori ete.
În realitate însă toate acestea ar trebui să fie tot ale Statului,
- căci cu toate concură la, întreținerea şi representarea Statului.

Statul însăa făcut acte de liberalitate abandonând absolut in
„proprietatea judeţelor aceste stabilimente, în scop Va se descirca casieria centrală de cheltuelile de întreţinerea lor.
Distingem printre bunurile judeţului, următoarele :

1) Acele bunuri cui fiind afectate la un servicii judeţean
a
e
produc venituri.
județean
servicii
un
la
afectate
sunt
nu
cană
altele
2); Şi
asemeni venituri.

şi cari produc

Pa

“In prima categorie întră închisorile şi produsul lucrului
arestaţilor, 'căile judeţene și curățirea pomilor.
În secunda categorie intră stabilimentele thermeale, pepi-

|
neriile şi fermele model.
budin
1)
sunt:
Acestea
—
comunale.
private
Domenii
casa
“în
intră
preţ
cărora
nurile ce comuna. arendează, şi al

comunală spre a. fi întrebuințat la cheltuciile
facultative.

|

obligatorii
,

saii
|

2) Din bunurile a. cărora juisenţă este abandonată locuitoimobile *
ilor s. e. 'Foate bisericile, stradele, pieţele, teatrele,
sa.
biblioteca
urbane şi rurale, ospelul comunal,
“Poate acestea se numesc

14

bunuri

comunale.

15
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„Domeniul

public

al Statului, judeţelor și comunelor.—

Acest titlu coprinde toate căile de comunicație pe cari le-am
putea divisa în căi de comunicaţie masi şi mici, și despre
cari vom vorbi aci. In prima dividiune poate intra căile naţionale şi judeţene, căile ferate, riurile navigabile şi flotabile
și stradele orașelor in părţile lor traversate de căile naţionale
și judeţene.
|
În secunda dividie . intră căile vicinave şi stradele oraşelor
„în părţile netraversate de căile naţionale şi judeţene..
Interesul acestei distincţiuni se face din causa diferenţii regimului administrativ la care unele sati altele sunt supuse..
Aşa s. e. regimul unora de creare, întreţinere
etc. se face de
Stat, altele de judeţ şi altele de comună.
Căi de comunicaţie. — In termeni generali, priu căi de
comunicaţie” se inţeleg toate acele drumuri publice cari inles- nese circulaţia atacerilor publice și private de la un loc la
altul, dintro comună în alta, dintr'un judeţ în altul, şi de
aci dintr'un Stat în altul. De aci aceste căi sar putea numi
şi căi de comunicaţie internaţională, fiind-că pun în contact
și relaţiuni de interese nu numat pe locuitorii unui Stat între
ci; dar încă şi pe diteritele naţiuni între densele.
Istoricul căilor de comunicaţie. —. Dividiunea căilor de comunicaţie—
Construcţia, căilor-naţionale, judetene, comunale şi vicinare.—
Resursele de creare și întreţinere a tutulor căilor de comuni„care, — Măsuri de siguranţă. — Personalul însărcinat cu esecu____tarea, şi întreţinerea, lucrărilor căilor de comunicaţie. '— Dreptul de indemnitate.
-

Istoricul căilor de comunicaţie. — La noi, lăsând la o
- parte protunda, antichitate și ocupându-ne numai de timpii
din urmă de tot, abia găsim in Regulamentul Organic un ofis
Domnesc cu No. 31 din 13 Maiii 1843, coprindătoru vro
trei articole care se ocupă de timpul: cât are să dea sătenii
la lucrarea drumurilor.
Cu. toate astea acest ofis nu-și dete nici un folos până la
18-16, sub. domnia

lui Vodă Bibescu,

sub care

pentru

prima

oară se făcu prima șose care incepea de la podul Mogoşoael
până la, Băneasa.
:
|
Diferitele denumiri ce căile de comunicaţie ati astă-dI, ascmeni

pe atunci crai necunoscute, Toate

aveaii o singură nu-

mire de Cai de comunicație.
Aceste căi de comunicaţie ale lui Vodă Bibescu aveaii cu
toate ustea de pe atunci chiar un caracter general, căci ele
toate plecaii din capitala ţărei, legând'o -cu judeţele, treceaii
irontiera și lega ast-fel ţara cu statele străine.

—
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Sursele cari înlesnea pe atunci

construirea şi

Beilicul consta în lucru manual

prestat de populaţiunea ru-

"căilor de comunicaţie, era Brilicul,

întreţinerea

ă

rală pentru facerea de şosele numite în termeni
de comunicaţie, fără nici un fel de remunerare.

generali căi
.

Era, scutită de beilic partea populaţiunei numită,
pe atunci

privilegiată prin lege.

Acest mod de facerea căilor de comunicare cu beilic
a durat
până la 1843 când se dete alte resurse căilor de
comunicare.
Beilicul dar cade la 1848 ridicându-se pe ruinele
sale birul.
Birul era o contribuţie de 6 lei ce fic-cure contribuabil
era
dator să plătescă, Statului, şi din care se compunea fondul
căilor de

comunicare

Din . acest

suit al şoselelor.

fond,

căile de comunicare.

Statul era dator

să creeze
|

și să întreţie

Beilicul chiema la luerul şoselelor pe locuitorii rurali
cu
mâinele, carele şi cu vitele lor; neavând administraţia
drep-!
tul a duce pe locuitor la lucru; mai mult de trei poşte
de-

parte de casa lor.

|

Beilic e o vorbă
însemnează stăpân

turcească din cuvântul ture '«Bejo: care
saă stăpânire, adică luerul care se lace

pentru stăpânire.
,
După Regulamentul Organic lărgimea totală a
cu locuri de deposite, era de trel-deci stinjent sati
până la GU metri. Această lărgime era, destinată
şunatul vitelor cărăușilor cari făceaii transportul
Ocnele
de

vitelor pe

unei "şosele,
aproximativ
pentru păsărei de la

sare. Ei nu plăteaii nimic Statului pentru păşiunea

acest

tului. nu priimiaă
portul lor.

loc și pentru
nici

un

serviciul

preţ
Se

de

ce ei uduceaii Sta. -

la Stat
SE

pentru

trans-

Acest drum ce'l făceaii acești cărăuși cu “transportul

se numia

sărei

«drumul sărei».

Legile posterioare Regulamentului Organicîn jacerea şo:
selelor până la 1868 aii păstrat şoselelor numâi o Jirgime de
15 metri, din

cari 9 metri

sunt

păstraţi

impictrirei;

adică

şoselei -propriii dis, trei metri banchietelor (trotoarelor) avend
fie-care banchiet o lărgime

de

ln 5 c. m. și trei. motri lăr-

gimea șanţurilor. Adică 1 50 c. m. la gură şi 50 e. m.
în tund, iară locul reservelor. după posiţiuni; dacă locul e la
câmp şi în pădure e mai mult, dar la munte e mai puţin.
Sub Domnia lui Vodă Bibescu eru necunoscută legea
espropiere pentru cauză de utilitate publică.
N

de

Când se făcea o cale de comunicaţie se căuta prin urmare

„pe

cât se putea,

a nn

trece

pe

Jocuri

|

particulure.

|

—
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Dacă se intempla să treacă, locul era, luat lără nici o pie- |
dică şi fără nici o indemnisare, dicându-se că e destul servicii dat proprietăţi, trecând șoseaua pe lceul proprietarului.
Dacă, şoseaoa. trecea printr'o pădure privată, atunci lemnele
- care se tăiati se daii proprietarului, iară terenul se lua pentru facerea șoselei pe el.

:

Cât pentru oamenii speciali cu facerea șoselelor avea şi vechia. legiuire un corp de oameni speciali.
a
|
Legile de la. 1868 u lăsat a continua aceste şosele tot cu titlu
de căi de comunicaţie,

lăsându-le asemenea

tot în sarcina Sta-

tului cu fondutile lor proprii ca și mai înainte.
Pentru inlesnirea însă a comunicaţiei: judeţelor, plăzilor şi
comunelor s'a luat 'pe seama Statului căile de comunicaţie de
interes general cu titlu de «căi naţionale», judeţelor a, lăsat,
o parte

din

căi cu

nelor asemenea

interes

numite

local, numite

«căi județene»;

comu-

«căi comunale şi zicinare.»

Căile naţionale se 'creează și se întrețin cu spesele proprii
ale Statului.
7
„Cele judeţene din fondurile. judeţene şi cari sunt anume
create, ele sunt șase dile de prestație in. natură.
„Din aceste șase dile, trei se iaii pentru căile comunale şi
vicinare.
Locuitorii urbani plătesc această, prestație în bani.
„Această măsură, a legci din 1868 ţinu până la 1881, când
se lăcu următoarele modificări :
Prestaţia pe trei dile în natură se menţine numai pentru
căile comunale și vicivare, iar cele trei dile pentru judeţe
"se transformă în bani, luându-se
foncier i patentelor şi licenței.

Căile de comunicare în

importanța

lor, formează

general

unele

de servicii ale administraţiei.
De la buna

două

prin

decimi

puse

asupra

întinderea lor, prin

din cele mai principale ramure

ăi

lor stare de intreţinere depinde în mare

parte

bunul traiii individual și prosperitatea comerţului în general.
Cu toate detectele timpului trecut, pare insă: că administraţia de atunci sa ocupat cu toate
comunicaţie.
-

astea mult

de
|

căile de
“

. Circomstanţe insă ne înţelese aii contribuit ca, căile de comunicare la noi să rămâie incă mult inapoiateşi în mizerie
chiar până adi.

Aceste mizeriiJe găsim constatate d'un personagiii:cu mare

competinţă în materie,

d-l Boiurolu

inginer şi vechiii

servicii în ministerul lucrărilor publice.

șet de

19
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D-l Boiarolu printi'o lucrare ce face asupra
căilor de comunicaţie publicată în jurnalul «Românul»
din
1884, dice
următoarele :
«După

legea

din 1868,

țeaii in patru categorii, şi

toate

drumurile
din țară se impăr-

anume:

naționale, județene, zicinare şi comunale.
IE
«Căile naţionale se construese Și întreţin de
Stat, înseriindu-le în budget.
„„«Căile judeţene cu decimele create judeţelor,
prin legea.
din 1881, Iulie 4.
«Căile vicinare şi comunale cu cele trei Qile presta
ție în

natură,

«Căile naţionale cu o lungime de 3518 chilometri, din care
2484 esecutate și 1034 chilometri de esecutat.
«Pentru întreţinerea părţilor esecutate, după esperienţa dobendit

ă, trebue o cheltuială anuală de 870 ler de fie-care chilometru, saii pentru întreţinerea a 2484 chilometri necesi
tează o sumă anuală de 2;161.080 lei».
,

Sumele insă acordate de budgetul Statuluy pentiu acest

serviciii nu s'a urcat in termen medii de cât la suma de
300,000
lex pe an.

„ Din această cauză căile noastre naționale lasă mult
de dorit.
După

întreţinerea,

de artă.
Așa s. e.:

iîmpietririi,

vine

,

întreţinerea

lucrărilor

.

poduri, zăgaze, ziduri ete., pentru care ar trebui

0 anume cheltuială de 15 saii 70/, din costul construcțiunei primitive.
.
e
,
,
Afară de aceasta mai este s. e.: înlocuirea pietrelor usate
prin cireulaţiune, repararea degradărilor cauzate de apă și
altele care se urcă la 20f0.

Resultă în total pentru refacerea și întreţinerea lucrărilor
de artă o cheltuială anuală de 90], din costul primitiv al
construcţiunei.

:

,

Costul lucrărilor de artă pe kilometru de cale, fiind in ter-

men mediii de 5,000 lei, pentru intreţinerea lor. anuală trebue
450 let, iar pentru 2,484: kilometre, necesitează 1,11'7,800 lei.
Statul insă n'a pulut acorda mai nici odată această sumă.

Degradările și lipsurile s'a înmulţit pe fie-care an, ast-lel.

că adi, după tablourile făcute, costul uvragelor care trebuesc
reparate și reconstruite, se urcă peste 3,000,000 Lei.
_

Intinderea, căilor naţionale de esecutat din noii se.urcă

suma
160

de 1,034 chilometri, din

chimometri

dar mat dificil.

de

munte

și

care 800 chilometri

alte

7-4

chilometri

tot

la

de câmp,
de munte

—

230

—

Dacă admitem sistemul cel mai economie, reducând lărgimea, și toate lucrările ca. la căile judeţene, am avea pentru
construcţia, lor următoarele cheltueli :
:
800 kilometri de câmp
a 20,000 lei — 16,000,000
160 kilometri de munte a 35,000 lei —
5,600,000
74.
idem. + . dificila, 30,000 lei —
2,220.000.
Totalul de lei. . +23,820,000
Şi pentru atari construcţiuni însă Statul n'a putut afecta,
pe fie-care an

Prin

în termen

urmare

mediii, de cât o sumă

de lei 750,000.

ca să putem ajunge cu atari mijloace la com-

pl ctarea întregei rețele a, căilor naţionale, ar trebui un timp
de peste donă-eci
Căile judeţene

şi nouă de ani.
ai

o intindere

de 4,770

kilometri,

2,300 esecutate şi 2,470 de esecutat.

Dacă vom aplica și acestor căl aceleași

naţionale,

reducând

cheltuelile

în raport

resultatul ar fi următor : Întreţinerea, şoselelor a 3,230

care:

calcule ca la căile
cu

lărgimea, -șoselii,

”
chilom.

din

a 700

lei

|
2,261,000

Intreţinerea lucrărilor de arti a 150 lei. . . . 484,500
ÎN
Totalul de lei. . . 2,745,500

Construcţia din noă a celor 2470 kilometri de căi judeţene
cari sunt

de esecutat,

ar

necesita

pe Stat

o cheltueală de

sume enorme.
|
Resursele acordate judeţelor pentru construcțiunea şi între-

ţinerea

acestor “drumuri

constaii

in cele două ecimă asupra

ioncierei, patentei și licenţei acordate prin legea din 1881, decimi cari se urcă la suma

de 3,200,000 lei.

Veniturile drumurilor de la toate judeţele pe anul 1884 în

care intră şi alte mici resurse, se urcă la suma de 3,900,000 Lei.

Din această sumă scădându-se 900,000

lei, plata. persona-

- ului technic, cum astă-Qi rămâne disponibil un iond de 3,000,000
lei cu care trebue să se îndeplinească atât serviciul întreţi-

nerii cât şi al construcţiunilor din noă.
Ast-lel dar după cum s'a arătat mai sus, numai întreţinerea costând peste 2,745,000 lei, resultă că aceste resurse
sunt insuficiente.
|
Căile vicinare și comunale aii o intindere aprocesimativă de
12,000 kilometri, din cari 3,000 sfaii esecutat, și 9,000 kilometri

mai

rămân

de

csecutat.

-

”

Construcţia și întreţinerea. acestor drumuri se face -cu dile
de prestațieîn natură (trei dile de fie-care locuitor).
Din acest capital de. dile, o parte trebue intrebuințat pentru

întreţinerea drumurilor esistente,
țiuni din noii.
După

și restul

pentru

construe-

esperiența dobindită, Și aplicând siste

mul cel mai economic resultă că, pentru întreţinerea unui. kilom
de cale,
trebue de fie-care om 70 dile cu mâinile și 70 etru
cu czrul.
Prin urmare pentru întreținerea a 3,000 kilomeile
tri, ur trebui_ 210,000

dile cu mâinile și 210,000

dile cu carul.

Din cele până aci espuse fie-care poate
cunoscător Boiarolu conchide că, ţara cu
buinţează adf, nu Sar putea dota cu căi
cari era necesitate, de cât în timpi foarte
Starea

de

miserie

dura încă, dacă

dar a căilor

noastre

vedea că eminentul
mijloacele ce întrede comunicaţie de
îndelungaţi.

nu se va lua măsuri mult

de

comunicare.

mai

va

serigase de

cât cele usitate astă-di.
|
a
E
In dorinţa realisării acestor căi de comunicaţie. competinte
în materie, d. Boiarolu propune următorul remedii:
1) A se întrupa, căile naţionale cu cele judeţene și ast-lel

vom

avea de întreţinut 5714 kilometri, și de

kilometri.

Din acestea. sar esecuta anual

«) Intreţinerea, şoselelor

metri 5.714 a 1,000 lei

„_)

Construirea din

c) Personalul

tale e

cu lucrări

noă a 250 kilometri pe

teenic

1504

230 kilometri, care ar costa:

esistente

an, a 20,000 lei kilometru

continuat

.

.

ana a

al administraţiei cen-

de arti kilo-

3,700,000 lei,

254000,000 let.
o
1,300,000 lei.

In total

12,000,00V
lei.

Aceste resurse se vor procura:
1) Prin afectarea în acest scop a impositului- căilor de

munieaţie

4,600,000

lei.

,

2) Prin perceperea a 41), decime asupra

recte 7,200,000

lei.

,

co,

contribuţiilor di-

3) Prin plata, în bani a dilelor de prestație 260,000 lei, car
daii în total 12,000,000.
NE
Pentru

tură,

căile comunale

comform

legii din

și vicinare dilele de prestație în na-

1881.

A

LL

a

Dividiunea căilor de comunicaţie. — Căi de-comunicaţie pot
„fi atâtpe

apă cât și pe uscat. Sub acest titlu aci nu ne ocupăm

de cât de căile de comunicaţie pe uscat, și în special de şosele.
Dividiunea şoselelor din legea din 1868 a rimas acecași și
prin legea din 1881 domnitoare in materie de şosele și 'astădi. Această, divisiune în ştiinţă se numește Clasament. Şoselele la noi sunt dividate, sai clasate ast-lel:

„I. Căi naţionale ;-

JI. Căi județene ;
III.

Căi zicinare;

“IV. Căi comunale.
Vom vedea pe fie-care dintracestea în parte.
1) Căi naţionale. — Caile naţionale sunt acelea care plecând din capitala ţărei, se. dirig - către judeţele cari compun
Statul, către porturile și către fruntariile Statului şi trecătoarele Iruntariilor, treversând. ast-fel intregul - Stat pretutindeni
pe unde leagă Capitala Statului un interes general.
Acest interes colindat de.aceste.căt de comunicaţie, aii făcut
ca ele să fie botezate:cu titlul Căi naţionale adicii, că dânsele
interesează pe întreaga naţiune.

2) Căi judeţene. — Sunt toate acelea care pun în comunicare directă, două saii mai multe capitale de judeţe intre
ele, care pun în legătură, deosebite plăși ale unui judeţ cu capitala sa, saii cari plecând de la. capitala judeţului ajung la
un port sai la fruntarii.
3) Căile comunale. — Sunt acelea cari se mărginesc pe
teritoriul unei comune, fără a face parte din vre-uni din categoriile de mai sus, saii din cele vicinare.
4) Căi vicinare. — Sunt toate acelea. care pun în legătură diferite comune între ele, saii cu reședința Sub-prelecturei,
de unde chiar denumirea de vicinare, înlesnind comunicarea

comunelor vecine între ele.
“Despre măsuri şi formalităţi privitoare tutulor categoriilor de şosele. — Mal ântâiii toate aceste categorii de
şosele lac parte din domeniul public, și prin urmare ele nu
se pot deschide de cât'in puterea unei legi.
Asemenea aceste

căi mai

'nuinte

d'a se

pune

în lucrare,

de a se da fie-căria, din ele caracterul lor propriii,

cedate d'o anchetă prealabilă compusă de oameni
cari'să afirme necesitatea. creărilor.

”

sunt

şi

pre-

competinţi .

Aceste anchete poate adesea să aibă oposiţii din partea vecinilor acestor căi, negând necesitatea creării lor.
Căile naţionale aii adi o lărgime de 25 metri în care intră
partea impietrită, sai pavată, apostamentele, şeanţurilor şi două
zone laterale pentru plantaţii şi deposite de material.
„Căile judeţene aii o lărgime ca cele naţionale.
Cele

comunale

și vicinare

numai

de

15

metri.

In transversarea orașelor și târgurilor, ce ar face aceste cii,
lărgimea lor se fiesează după necesitate ; și măsura care determină, această necesitate este după cum circulaţia urbei ori

a.târgului

va fi mai

mică

sati mai

mare.

—

933
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Cât pentru comune această lărgime se fiesează de uutoritatea comunală, în tot casul această, lărgime nu poate fi mai

mică de dece metri.
|
|
Toate dependenţele unui drum de veri-ce natură s. a. Po-duri, apeducte, ziduri de sprijinire,
șanțuri, plantaţii, podisce

peste şeanţuri, fac parte din acel drum.
Toate. acestea se construesc și se intreţin cu resursele afec-

tate lor. Veri care din toate aceste: drumuri urmează, fără întverupere in traversarea lor, comunele urbane şi rurale.

Ele se esecută și se întreţin în toată întinderea cu mijloacele afectate lor, pentru părțile aflate în traversarea urbelor
și tergurilor.

|

Aceasta se mărginește numai la şioseaua propriii disă, adică partea împietrită sai pavată şi apostamentele; rămâind
ca cele alte dependinţi ale căii să fie construite și intreţinute
de comunele acelor „urbe. sai târguri.
. clasificării
Autoritatea, competintă a se pronunţa asup
ra
drumurilor, este consiliul judeţean. Această clasare de drumuri,

-după ce judeţul decide, statul este dator a o presenta corpu-

rilor legiuitoare obţinând o lege care să confirme lucrarea consiliului judeţean.
Aceeaşi regulă se va urma și cu declasarea unei şosele
dih gradul în care era clasată, cu deosebire că, in Jocul votului corpurilor legiuitoare, o ordonanță Regală ce suficientă
a
.
pentru declasare.
Drumurile

și stradele din comunele

Drumurile

și stradele în comunele

urbane

siliul comunal fără intervenirea altei autorităţi.
rurale

se fac de conor-

prin

fac

se

-donanța comitetului permanent, în urma propunerii consiliului
comunal. Când vre unul din drumurile naturali astădi existente se
“va, hotărâ

a se inlocui

un

cu

drum

șioselat,

terenul

ocupat

de drumul vechiit se va lăsa lără nici o despăgubire in profitul proprietăţii pe care el se află, și terenul pentru noua
şosea se va lua asemeni

fără nici o despăgubire.

” Când insă pentru -crearea

noilor

.

—

-

șosele va fi necesitate a

se desfiinţa clădiri, împrejmuiri etc., atunci se va urma conlorm legii de. expropiere pentru utilitatea publică.
Prin legea creatrice şioselelor trebue să se decidă alocarea
în fie-care eserciţii anual financiar şi fondurile necesarii exe-

_
cutării lor. Aceasta pentru șosele naţionale.
Cele judeţene se fac în virtutea unei ordonanţe Regale dată
asupra raportului ministerului de lucrări publice, făcutîn urma
unei incheieri a consiliului judeţean. 'Pot prin aceeași incheere

—
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consiliul este dator să avate şi resursele necesari intreţinerii lor.
Se intemplă foarte des ca o cale judeţeană să se întindă
peste două sait mai multe judeţe, in atari cazuri fie-care judeţ este dator să procure fondurile necesarii pentru construcţia părţii
de şiosea cădută pe teritoriul săi.
Dacă însă judeţular întârdia cu darea părţii sale. sait ar
relusa, atunci guvernul ordoană de oficii alocarea în bud:
getul săi a sumelor necesarii.
De sar găsi judeţul în neputinţă ași .da partea sa, sai
mar putea inseri de loc fonduri in budget saii pentru şoselele sale, guvernul in aceste cazuri este dator. a veni în.
ajutorul judeţului, cu banii din casa sa. Acest ajutor se dă
in puterea unei legi speciale, și cu preferința, judeţelor care
par avea de loc căi de comunicare.
Aceleași regule și forme care să păzesc la crearea căilor de
comunicare şi drumuri se usitează și la întreţinerea lor.
Resursele de creare și întreţinere a tutor căilor

de

comunicare. — Statul, judeţul şi comuna, toţi sunt egal insărcinați Ja crearea şi întreţinerea căilor de comunicare ca o
armă puternică in desvoltarea şi prosperarea, avuţiei îie-căruia..
in -parte.

”

”

|

.

Şoselele naţionale dar, care se pot numi după cum am mai
dis şi şosele internaţionale, sunt proprietăţi proprii ale sta-tului și se fac cu bani proprii ai săi înscriși în budgetul săi
pe fie-care

an -atât pentru

crearea

lor cât

şi

pentru

întreţi--

nerea cu toate cele alte accesorii pentru a putea permite circulația pe ele.
Pentru şoselele judeţene avem inscrierea în budgetul ju-deţelor anual a celor două decimi puse asupra contribuţiilor
directe, saii ajutorul. statului acolo unde judeţul n'are nică un
fel de mijloc.

-

Pentru şoselele comunale și vicinare avem ca fonduri de
creare şi întreţinere, prestaţia, în natură de trei dile a, legei

din 1881.

Atât judeţele cât şi comunele sunt obligate ca, din

fondu;

rile ordinare să creeze şi să întreţie căile de comunicare, și
în caz de neujungerea acestora, atunci le este permis a alerga

la fonduri escepţionale s. e.: ]ecimele asupra contribuţiilor
directe şi care sunt ridicate maximum la două decimi pentru
judeţe și la maximum de trei dile în natură pentru căile comunale

şi vecinare.

Prestaţia—

pentru

E

o muncă

căile comunale

a

cu

şi vicinare.

mâinile
Această,

ce locuitorii o daii
prestație

e dator

—
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să o dea fie-care locuitor domiciliat intro comună rurală
cel
puţin do

șease luni, fără deosebire de clasă sati protecţiune,
Se cere aceustă contribuţie locuitorului stiniitos și în
etate
de la. 20—60 ani, în calitate de şei de familie, de proprie
tar, de arendaș, de moşnean, de muncitor, cu un cuvânt veri-ce
persoană supusă la darea uneia, sai mai multor contri
buţiuni
directe, sunt datori a, da pe fie-care an maximum până
la trei

dile de lucru pentru construcţia şi întreţinerea acestor ciit
de
comunicare.
Locuitorii din comunele urbane, plătesc prestația in bani.

„. Această schimbare

a prestaţiei, din lucru de mână

în bani,

se face de consiliul comunal, publicându-se prin afipte tipărite și lipite pe uşea primăriei.
Șuma acestor dile se va trece în budget la capitolul venitarilor. Acestui fel de venit, sub nici un motiv nu i se poate
schimba, destinaţia.
.
Locuitorii rurali pot, care ar voi, să-și plătească în bani lucru
lor de mână, şi pentru aceasta el trebue să facă o declaraţie
scrisă la primărie, la, inceputul lui Ianuarie a fie-cărui an.

Locuitorii care își fac lucru în natură, nu pot fi chiemaţi să
lucreze la, o depiirtare. mai mare de 20 chilometii de domiciliul să.
Jilele de lucru

se socotesc cu mâinele,

ci nu cu vitele. Cu

vitele. nu se lucrează mai mult, de cât cu două dile.
« Pentru regularea, capitalului de dile, consiliul comunal ru-

ral este dator ca

la începutul fie-cărul an, să întocmească un

tabloii în care să se arate

pentru

fic-care

locuitor

dilele ce

trebue să le dea in natură saii în bani pentru căile comunale
Și vicinare.
E
Acest tabloii trebue să stea lipit pe ușa Primăriei o lună

de dile, pentru ca toţi cari ati interes să ia cunoștință de
densul, cerând corigiarea erorilor ce se vor fi strecurat în ele.
In intervalul acestei luni, cei cari se vor

crede

năpăstuiţi

aii dreptul a se plânge la consiliul comunal, și de aci la juNi

decătoria de ocol respectivă.

După trecerea acestei luni de dile, tabloul rămâne definitiv,

comunicându-se

comitetului permanent

spre a-l avea de

la lucrările privitoare comunei în cursul anului.

basă

Când însă vr'un locuitor n'ar voi ași da dilele sale, atunci
Primăria poate pune să lucreze cu plată pe socoteala lui, implinindu-se aceşti bani în puterea, legii de urmărire a Statului.
Se pot insă locuitorii inlocui cu alte persoane în prestaţia

datorită.

—
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Asemeni servitorii arendașilor saii
preţui munca lor manuală în bani.
Această,

preţuire e următoarea:

Epocele

când

proprietarilor

Locuitorul care plăteşte Statului o contribuţie
48 lei, este asimilat pălmașiului.
— -

se poate
anuală

de

un locuitor trebue să fie chemat ași da lucru

stii manual, sunt acelea cunoscute la noi de obşte. în care
ocuitorii sunt mai mult descăreaţi de munca agricolă.

|

Sa luat de lege toate uceste măsuri a impiedica abusurile

din parteu administraţiei.
:
Când un proprietar ar avea mal multe residenţe, avend în

fie-care din ele câte un

stabiliment,

de

care

să fie

întrun

nod personal atașat de el, atunci el dă prestaţia în fie-care
comună unde s'ar afla stabilimentele sale.
Măsuri de siguranţă. — Toate căile de comunicare sunt
obligate să aibă plantaţiuni de arbori în toată: întinderea lor
şi pe ambele lor părţi. Nu un motiv de agrement impune
plantarea, căilor

de

Arborii împrumută

comunicare,

voiagiorilor

ci

o

inevitabilă

obosiţi

necesitate.

r&coarea
- lor bine

făcătoare, cari în timpul verei le fortifică puterile spre a continua cursele lor cu mal puţină fatigă. Pe lângă aceasta, plan-taţia căilor de comunicare mai are puterea aferi pe voragiori

de accidente periculoase, arătându-le drumul pe timpuri grele
ale ierniei când totul este acoperit cu zăpadă și mai cu seamă
pe viscole,
Intreaga, plantație “a căilor de comunicare este pusă sub
autoritatea și îngrijirea înginerilor
de judeţe.
Personalul însărcinat cu executarea și întreținerea,
lucrărilor

căilor de

comunicare.

—

Lucrările

din noii și

întreţinerea lor să face de către un personal - competinte în
arta ingineriei și. architecturei, atașați pe lângă ministerul lucrărilor publice, plătit din fondurile Statului.
Pentru căile judeţene lucrările se fac de fie-care județ în
parte, care-și are personalul săi competinte, plătit din fondurile judeţelor.
|
|
.
Proicctele generale de lucruri de artă şi tot necesariul pentru
construcția, căilor judeţene trebuesc trimise ministerului lucrărilor publice fără de care nu se pot pune în lucrare.
Alte construcții comunale și vicinare sunt lăsate in sarcina
primarilor, sub privigherea inginerilor județelor.
|
Dreptul de indemnitate. — Acest drept coprinde despăgubirea
cuvenită proprietarului unui loc ce se ia pentru facere de
șoseli sai a unel case a cărei desființare e necesarie pentru
facerea, unei șosele.
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Sub vechia legislaţiune, după cum am vădut, era necunoscut:
acest drept, astădi el se esercită în virtutea unci legi anume
lăcută pentru atari lucrul, numită Legea de espropiere pentru
cauză «de utilitate publică.
:
Când dar se ia unui particular teren spre a trece pe el
o cale de comunicare, proprietarul este despăgubit băneşte de
locul. ce i se ia.
|

Dacă părţile se învoiesc de bună voie asupra, preţului locului:
ce i se ia, 'şi primeşte banii și totul este isprăvit; la din contră,
părţile se judecă şi se procedă la îndeplinirea formalităţilor
disei legl de expropiere, singură care decide saii tranșează di-.
feredele dintre părţile litigante.
Tot asemeni se urmează când Statul, judeţul saii comuna
ar avea necesitate să retragă din proprietatea unui particular

s. e. pietriș ori alt material necesar lucrărilor sale. Antreprenorul lucrărilor are dreptul să-şi apropie terenul necesar
terenului

iără ca proprietarul

să se

poată

opune,

însă.

are

dreptul la despăgubire.
Această despăgubire asemenea. se face, saii de bună voe, ori
în virtutea legii de espropiere pentru cauză de utilitate publică.
Drum

de fier. —

Drumul

asemeni unui. drum

care

de fier saii

inlesneşte

calea

publicului

lerată

este

comunicarea

|
alacerilor sale.
Englezii lură cei Wântâiii cari la 1804 usitară locomotivele,

transportând. pe căi erate trăsuri cu cărbuni din minele Newcastele.
:
Și adevăratele căl. ferate cu. cari ne servim adi, abia de
vio cinci-deci de ani șerpuesc lumea.
Şi not 1 omânii la 1266 am inaugurat calea ferată făcând
prima linie București-Giurgiu d'o societate engleză pe socoteala Statului Român.
De la inaugura:ea acestei linii, România a escelat în desvoltareu acestor căt. ferate ast-fel, că adi in toată ţara avem
o reţea de drum de fier, care leagă toate judeţele ei între ele
şi

pe întreaga

ţară

cu

,

străinătateu..

România dar, îndrăsnim a dice, că

in materie

.

de -drum

de:

fier în raport cu timpul de când ele străbat lumea, a făcut.
nai imult de cât bătrina Europă, și credem că bine sa făcut,
_cără aceste căi de comunicare erati și sunt eesigențele tim-.
pului

contra

cărora

nu

poate

a se

a cădea învins. «Marchez contre

les

elles vous renversent. 1)
') Oevres

de Louis,

N. Bonaparte,

T.

II.

opune,

idtes

de

cât

cu

de votre

riscul

sitele,

—

Căile
ţională
urmare
"Nici
făcute
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ferate lu noi fac parte din căile de comunicaţie nași sunt proprietatea, Statului, ele se construesc prin
cu banii proprii al Statului.
o deosebire nu e intre căile ferate făcnt2 do Stat și cele
de. societăţi străine, de cari adi ne-am scăpat rescum-

părându-le,

şi devenind prin urmare

toate Domene public.

“Toate aceste căi ferate sunt puse sub o singură și specială
direcţiune, numită «Direcţie Regală a căilor ferate Române»
cu legi și regulamente de administraţie proprii lor.
Cursul apelor.

Comunicarea, intereselor

sociale

de tot

felul se pot esercita nu numai pe uscat ci și pe apă. Căile de
comunicație dar pe apă se esercită și trebue să găsească aceeaşi siguranţă și. desvoltare ca și căile de comunicaţie pe uscat.
Cursul apelor dar se divide în 7îuri navigabile sai flotabile
și în riuri cari nu sunt nici navigabile nici flotabile.

„Un riă este navigabil atunci când e capabil să poarte pe
apa sa zuppare, și ilotabil când poate să se transporte pe dânsul plute, lemne, bușteni etc.

|

ȘI unele și altele din aceste riuri, sunt supuse aproape acelorași regule de navigabilitate.
Comerciul, resbelul şi tote diversele interese ale societăţii se pot dar esercita, pe uscat ca și pe apă, -și prin ur
mare

legile sunt datoare a

da curselor

pe

apă aceeași des-

voltare și. siguranţă ca și celor pe uscat.
i
Riuri navigabile. — Comunicarea pe apă fiind, după cum
am dis, tot atât de necesarie ca şi cea
urmare, ca Statul să se ocupe serios

pe uscat, trebue prin
de navigabilitatea sait

flotabilitatea. riurilor. sale.
„Noi

cugetăm

de mult

a atinge

acest

noastre capabile a purta vase pe dânsele,
comunicare

scop, a face riurile

și a stabili. ast-lel

intereselor noastre și pe apă.

Chiar de sub Regulamentul Organic erai proiectate în ambele părţi ale ţărei, navigabilitatea riurilor.
Aşa, pentru Muntenia găsim in Regulamentul Organic p.
548, disposiţiuni d'a se fuce plutitoare riurile Jiu, Oltul, Argeşiul, Dâmboviţa și Ialomiţa. :

Mai târdiii, după unirea, Munteniei cu Moldova, făcându-se

una singură

ţară, cu titlul "Țara Românească, pe la 1862 gă-

sim un Decret Domnese de navigabilitate a apelor, mărginindu-se numai la navigabilitatea riului Jiul.
Articolul L-iii dintmacest Decret, coprinde următoarele :

« Concesionarul 1) se obligă a regula Jiul pentru a'1 face na-

9 Era vorba ca concesiunea să se dea uni companii străine.
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vigabil, și Statul se obligă să stabilească un servicii complect de navigaţiune pe toată întmderea sa, de la punctul «Bechet până la imbucătura

'Lismanci».

Toate cele-lalte articole ale acestui domnese decret sunrelative la obligaţiile ce concesionarul 'și ia relativ la implinirea condiţiilor sub care se dă concesiunea precum șia tert
menului când lucrarea, trebuie să fie terminată.
- Vechia legislaţiune a ţărei cra mai bogată relativ la navigabilitatea apelor sale, căci. prevedea regularea mai multor
ziuri atât din Moldova, cât și din Muntenia.
Cu toată reducerea însă ce după unire s'a făcut căilor de
comunicaţie

pe apă, nici acoastă economicoasă

măsură

până

adi.nu s'a putut reâlisa. Ast-lel că adi riurile noastre în ce.
privește inlesnirea comunicaţiei pe ele, sunt încă tot în starea
lor creatoare de la origină.
|
. Cheiuri. — Acestea sunt îndreptarea părţilor riurilor sati
apelor navigabile prin facerea

diferitelor lucrări

de

artă,

de

zidărie şi altele, pentru apropierea, vaselor călătoare de porturile unde aii a încărca şi descărca vapoarele şi deosebitele
vase plutitoare.
„Nimic. şi în această privinţă nu avem legiferat.
Abia, găsim prin 1865 Martie 23 o lege relativă la rectificarea riulut Dâmboviţa,

trecătore

prin

București,a

se în-

drepta. marginele și cursul ei numai partea trecătoare ptin
București; şi aceasta in scop d'a evita desele inundări ale
Bucureştiului ci nu a înlesni o navigaţiune pe densa.
Desființarea morilor. — Este vorba, de desființarea acelor
mori mai

cu seamă

care se aflai pe acele riuri ce

aveaii

a

care

se

deveni vr'o dată navigabile, impiedecând “in aceeași vreme
desele inundări aduse în: Bucureşti de riul Dâmboviţa.
Desființarea, acestor mori este prevădută de legea din 1865
promulgată la 18 Martie același an.
Această lege cere ca să se desființeze ziguzele, stăvilarele
leșile, îngrădirile, zidăriile,

şi verl-ce

alte

obstacole

vor afla pe matca Dâmboviţei atât afară din Capitală în
susul sai în josul ei, cât și în Capitală; afară de morile de
|
la munte și fierăstraele pentru cherestea.
o conci
nouă
e
nu
morilor
desființărei
a
1865
din
Legea,
tinuitate a legei din 1843 şi 1844, care asemenea se ocupa

întrun mod

mai larg,

căci

cerea

desființarea

tutor

morilor

după toate riurile, căci Regulamentul Organic prin citata lege
din 18:43 și 1844

voia ca toate riurile să devie navigabile în

interesul desvoltărea activităței

afacerilor

ţărei, și de

accea

—
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cere desființarea tutor morilor după toate apele curgitoare
pentru a inlesni navigabilitatea lor.
Dreptul de navigaţiune.— Curzul apelor avându'l o-dată,
regulat, adică, avend riurile -navigabile, trag după ele regularitatea drepturilor şi datoriilor acelora care ar esercita, navigaţiunea pe ele.
|
Noi ubia la 1562, August 2, găsim făcut un Regulament
de navigaţiune care coprinde in trăsuri generale câte-va reguli: relative la naționalitatea bastimentelor, adică acelea, care
ar voi ase romanisa,. la transmiterea proprietăţii intregi ori u
unei părţi numat a bastimentului, dreptul de a ridica bandiera
românească,

precum

şi penalităţile date căpitunului bastimen-

toririle unul

bastiment, lucru ce ne lipseşte. Abia găsim

tului şi proprietarului bastimentului.
Este indispensabil a, avea bine determinat care sunt

îndaîn-

u”un decret Domnesc făcut la 1874 mici măsuri usupra îndatoririlor comandanților de bastimente relativ la întruniri şi
întâlniri.

a

,

|

Tot in anul 1874, Aprilie 10, găsim alăturat un alt regulament relativ la angajerile amploiaţilor civili ai flotilei. Ambele insă aceste regulamente nu satislac exigenţele cerute de
navigabilitate.

De

Irigaţiune. 1) — Irigaţiunea este udarea livedilor, a ţarinelor
pin rigole, cari aduc apă de la o girlă ori o fântână procurându-le prin mijlouce artificiale apa care le lipseşte, ameliorând şi fertilisând prin acest mijloc ţarinele sensibilmente
in productiunea lor, creându-se chiar cu acest mijloc livedi
importante pentru desroltarea avuţiilor agricole şi prosperi-

tatea generală a. țărei.
Irigaţiunea ajutată de ştiinţă a ajuns astădi a servi higena
publică, şi apărarea naţională și din acest punct de vedere
dar al marei sale importanţe, irigațiunea, merită toată, atenţiunea administraţiei.
Noi nu cunoaştem
udarea

artificială

a

loloasele

irigaţiunei, fiind-că nu

ogoarelor

noastre

agriculturale,

avem
mulţă-

mindu-ne cu apă trimisă de buna-voinţă a inălțimei Cerului.
De aceea nici nu ne putem ocupa aci de aceste mari și
utile mijloace aduse îmbogâţirii pămenturilor, de către ştiinţa
agricolă.
Deşteptate-se-vor. o-dată conducătorii destinelor
naţiuini
române și atunci gândindu-se și la politica internă a Statului
român, destinat de soarti a fi agricultori propriii dis.
!, C. Kycu,

inginer.
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Nu e fără interes a adăoga aci că la F rancezi, la cari irigaţiunea joacă un rol important, legile încă lor n'aii ajuns si protea
gă
conlorm necesităţilor actuale, irigaţiunea câmpiilor spre a,
le fructilera, de și eă încă de la 1845 aiilegi tutelare irigaţiunel.

Aşa el dic:
A
a
Interesele diverse, une ori cu totul opuse, care se întâlneze

în aplicaţiunea industriei agricole, industrie de manufactură;

dreptul de proprietate privată, poliția generali a cursurilo
r de

apă ect. fac să fie destul de complicată cestiunea irigaţiunilor.
- «Dacă, mal adăogăm la aceste ificultăţi pe acelea, care resultă din diferenţa climei, din disposiţia naturală a țărmurilor și din imperiul obiceiurilor locale, putem înțelege că o:
sistemă complectă și unilormă, de legislaţiune în materie de
irigaţiune cer& un concurs de esperiență şi o maturitale de olsercațiunr,. pe care desvoltările recente. ale ştiinţei . noastre a-

gricole waă ajuns incă la un grud suficient de desroltare.
Cât de mari trebue să fie exigenţele irigaţiunii daci Francia care de atâta timp ocupându-se de udurea artificială a
pământului stii, încă n'a putut ajunge la, “acel grad

de

țământ

Englez:

des-

voltare cerut de necesităţile agricole.
Și din aceste puţine observaţiuni, se-poate vedea de câtă mare
utilitate este irigiţiunea pentru o bună productivitate a solului.
Ca să putem înțelege mai bine această utilitate, nu avem
de cât să ascultăm pe maeștrii ştiinţei agricole-al căror învăse resumă

în acest

aforism

al unui

agronom

«War trebui să lăsăm nică o picătură de' apă mărilor, fără să fi
făcut mai ântâiă să treacă peste sol, ca să-l fertiliseze».
Bunuri: cari pot să aparţie particularilor ca și
persoanelor morale.
Păduri. — Legislaţie. — Produsul

pădurilor, — Semniiicaţiunea

vEntului lemn. — Conservarea lemnelor. — Silvicultură. —
"najment. — Poliţie. — Personalul silvic.
A

cuAme-

Bunuri cari pot să aparţie particularilor ca, şi persoa-

nelor.

morale.

Aceste

bunuri surit pădurile:

“

.

o

„. Prin pădure se înțelege o intindere 'oarezcare de teren
plantat cu lemne, fie proprietatea “Statului, judeţului:
ori comunei saii a unul particular. Această materie la noi este reriv gulată legea din 24 Iunie 1881 şi modificetă în parte prin
egea din lunie 41892.
Se
,
i
" begislaţiune. — Pădurile la noica și în cele-lalte . State
constituie una din averile noastre naturale, de aceea, suntem

datori
a da, taată solicitudinea esploatării. pădurilor.
sI

.

16
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.. Esploatarea acestei avuţii a pădurilor la noi a fost cu deo.
sebire lăsată ne-priceperii şi negligenţei.
Acest, lucru însă să 'nu ne supere, căci Francia însă-și ţară

bătrină în cultură pe lângă noi, deși încă. din secolul XIII-lea
avea regulamente torestiere, totuși n'aii fost esecutate in toată
zigoarea lor, de cât sub domnia lui Ludovie al XIV.

- Marelui Colbert 'datorește Francia: ordinea în pădurile sale
s, e. ca animalele să nu mai fie admise a paşte “în
de 'cât

la

timpul

necesar,

păduri

ca ast-fel să pună tinerile

vlăs-

tare la adăpostul vătămării ce le-ar fi putut aduce păscutul
vitelor. A regulat asemeni amenajmentele pentru esploatare,
“scoaterea rădăcinilor din pământ ete.
|
“ Aceste regule Golbertine a durat până la 1827 Iulie 31,
când densele jură transformate în codul forestier actualmente
în vigoare. : -

“Indilerinţa noastră cu pădurile ţinu până la 1881 Iunie 19,
când se făcu primul cod silvice Român, punând ordinea ne|
cesarie în esploatarea pădurilor.

* După această nouă lege, sunt supuse regimului silvic
1) Padurile care aparţin domenielor Statului, judeţelor și

comunelor.

.

Da

„.2) Pădurile -stabilimentelor publice, ale comunităţilor și bisericilor de mir.
3) Pădurile Statului şi ale celor-lalte persoane juridice care
sunt în coproprietate cu particularii, și numa! pe cât timp se

|
află în individiune.
acestea
și
căci
coroanei,
domeniile
și
fie
să
4) Ar trebui
mat incetat de a fi proprietatea, naţiunei, deși 'servă la un
servicii cu totul altul de cât al naţiunei.
Mai sunt pădurile particularilor care ai ati nici
ni un îel de legătură cu pădurile qise mai sus, și acestea încă nu sunt escluse din
rigorile codului silvic. De şi pădurile particularilor atunci când
mu sunt în individiune cu statul, judeţ ori comuna sai vreuna, din instituţiile pendinte de aceasta sunt scutite de codul
silvic, cu toate-astea, in interesul general al prosperării pă“durilor, sunt și ele supuse la oare-cari restricţiuni s. e. scoa-

terea, buturugilor din păduri nu se pot esecuta fără autori.sarea administaţiei domenielor. .
Produsul pădurilor. — Produsul Statului din păduri sunt:
Tăierea,

care este de două feluri, ordinară

saii

cestraordi-

"nată, spre a le vinde.
|
_Vendările trebuese, sub, pedeapsă de nulitate, să se facă prin
licitaţie şi adjudecare publică.
In toți'anii agenţii administraţiunei trebue să determine
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Jocul

tăierilor, adică starea. porţiunilor.
de lemne

esploat:te,

fie în total saii în parte.

cari, trebuesc

o

-

a

"Indată ce. această stare. a fost aprobată, și când tăierile ai:
fost, autorisate, se procede la alegerea arborilor cari trebuese
reservaţi saii tăiați, și pentru a-i cunoaşte, se face un semn
particular pe trunchiul fie-căruia. Acest, semn este numit, în
resercă pentru

arbori păstraţi, și îi liberare - pentru

cei cari

aii să fie tăiaţi. Aceste cuvinte .de seservă. şi în libevare sunt
gravate pe o parte a, unui ciocan

numit

«Stampilă> şi. care

este una şi aceeași pentru. toată România, iar operaţia de a
aplica, această stampilă, pe arbori se numeşte «ciucănatul».
Sunt însă arbori slabi cari nu suport lovitura ciocanului
pentru imprimarea semnului.de reservat sati liberat, şi aceşti.
arbori se inseamnă cu un alt semn admis de administraţie.
Tăerile se fac în loturi. Adică. în . porţiuni de' teren mal.
mari şi mai mici, ca să înlesnească comereiul negustorilor
cari nu dispun de capitaluri mari.
a
In alte ţări, măsura de a se face şi loturi mici se face mai

cu seamă în.vederea, localităţilor care posedă cuptoare de var
şi alte stabilimente analoage.
Alară, de venitul ce statul ia din esploatarea pădurilor, se
mai

folosește asemeni și din

ment, saii tiiiaţi pentru
şanţuri, pentru diverse
crări care ar trece prin
iăierea arborilor, arbori

preţul

arborilor

scoși

din

pă-

deschidere de căi, pentru stabilire de
necesităţi publice sati veri-ce alte. lupădure și care ar provoca prin urmare
vătămaţi, arbori morţi sait dărâmaţi

de vânt, pășiunele, seminţele, altoii, tulpinele, mărăcinii și alţi
„arbori saii plante, produsele minelor aflătoare în păduri, gro-

pile de ipsos, de nisip, dreptul de venătoare; etc.
,
Cea mut mare parte din aceste produse se incasează , prin
concursul adjudecuţiunii publice.
N
Semniticaţiunea cuvântului lemn. — Vorba lemn în sciinţa, silvică ure două semnificări.. deosebite. între ele.
|
Î) Ir:semnează un loc plantat cu arbori, după cum am vădut
A
PR
mai sus, vorbind de păduri.
_

10 Insemnează partea dură, fibroasă, compaclă,. intrun cuvânt lemnoasă, care constitue rădăcina, arborilor și care se

„găseşte indată sub coaje.
In această accepțiune lemnul.se
punctul

i
e
.
poate. considera saii din

de vedere ul anatomiei și al psihologiei vegetale, saii din

punctul de vede al economiei sociale.
Conservarea,

lemnului. —Multiplicitatea

=

usului lamnelor și

N

„„repedea, deteriorare într'o mulţime de. circomstanţe, a lăcutsă

—
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se înțeleagă în tot timpul necesitatea de ai prelungi durata
artificiale.
prin mijloace
[i
„Cea, mai e simplă
și usată procedare de conservare este, cufundarea în 'apă, fie dulce ori sărată. Acest procedeii disolveşte
părţile solubile ale lemnului și mai ales “albumina vegetală.
Se

nelo
apăîn

practică

mai

cu

seamă

aceasta

pentru

conservarea,

lem-

destinate. construcţiilor navale. Culundarea lemnelor în
timp de trei luni, pare a fi

suficientă a le

da

dura-

bilitatea, seculară.
a
Găsirea galeriei lui Traianîn perfectă stare după 1300 ani
de ședere în lacul Ricio in Italia, e un esemplu puternic de

conservarea

lemnului:

” „Această galerie era construită de lemn de molilt și de ciparos.
.
Apa redusă in vapori, produce asupra lemnului efecte con- :

servatoare prodigise.

Viorile și toate instrumentele de cântat prin coarde se fac
din lemne supuse. acţiunei vaporilor de apă fierbinte; această
operaţiune fac lemnele mat sonoreși mai durabile.
a
„La, diferite epoce și mai cu seamă de la începutul acestui
secol s'a făcut numerâse încercări de conservarea prin procedeuri cu totul diferite, să facă să pătrundă

în

însăși

sub-

se aplică

cu

!

stanța lemnului lichide conţinând materii străine în disoluţiune. S'a mărginit ântâiă în a aplica aceste lichide în exterior, pentru lustruit; acţiunea lor a lost însă superficială.
Operaţiunea care a obţinut .mult succes şi al cărui us nu
este incă părăsit cu totul, se compune din două părţi reșină,
patru părţi ceară şi opt părţi sulf, cu atât oliă.de ars, cât.
trebue pentru ca amestecul să n'aibă prea multă consistență,
'Aplicăm ucest amestec îaciăldindu-l asupra lemnului, când.
acesta este cu totul uscat.
!
"In

unele

laboratorii

de

construcţiuni

navale,

pensula, peste toate suprafeţele lemnului ce voeşte a conserva,

o soluţiuite fierbinte de sodă saii potas caustic. Peste 12 ore
„prima aplicaţiune fiind destul de -uscată, se întinde-o soluţi-:
une rece de “oxid plumb sati de oxid de fier în acid pyrolignos.
In fine in Anglia: s'a întrebuințat une-ori sprease conserva
lemnele mai „multor năvi comerciale; o disoluţiune de biclor: .
de mercur sati subliinat corosiv in dose de 2 kil., sare pentru
un ectolitru de apă. Nici odată năvile n'a sulerit de acest
procedeii.. |
o
_
Cu toate astea, în 18:40 ducele de Nortumberland imbibând
“cu această, soluţiune lemnele unci florării calde, pendinte de
castelul .săii de Stanzvich;, toate plantele inchise în această [lo-
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rărie muriră, curând în urmă și chiar gridinarit cădură grei
bolnavi. Ducele se grăbi să dărime fiorăria şi să ardă mate
rialul ei. :
e
Mai menţionăm aci v vopsea ce se numeşteîn Francia şi Anglia Piguctage & la chtauz, tot relativă la: conservarea lemnelor..

Această vopsea constă
de pește ca, să formeze
și masticul geamgiilor.
vilor in contact cu un
supra-lața

din var stins amestecat
un amestec de aceeași
Se pune cu o mistrie pe
coperiși de aramă, după

să fie aspră pentru ca masticul să se lipească solid.

„Însă procedeurile precedenţi presintă

mun,

cu mult olei
consistență ca,
membrele năce i s'a făcut

aceasta

e că preparaţiunea

toate

conservatrice

un

delect

nu

co-

pătrunde

de cât în stradele superficiale ale lemnului. Soluţiunea, complectă a problemei n'a fost obţinută de cât de curend. Ea
este datorită doctorului Boucherie.
a
Primele sale încercări avură de obiect conservarea, traverselor de lemn, care conţin rolielele drumului de fier.
In 1832 el ingropă în pădurea de la Campiâgne traverse
de carpin şi de fag care lură îmbibate cu următoarele substanţe.

.

Clorure de calciu, sodium, de mercur, pyrolignit de ler, pyrolignit de plumb, acid pyrolignit, clorur de sodium sullat de
ler și sulfat

de sodă.

Peste dece

ani

traversele lură desgropate,

|
și găsite în perfectă stare de conservare.
„ Alte traverse ingropate în același loc fără nici
ţiune, fură găsite de tot putrede..
O

traversă fusese numat jumătate

din

ea pătrunsă de py-

rolignit de fer, și această jumătate era cu totul
Procedeul

o preparaSi
descompusă,

Boucherie e cu totul simplu şi fundat pe obser-

vaţiunea fenomenilor absorbțiunei vegetale. Autorul se servă
de puterea aspiratrice a arborilor chiar, pentru a face să pă|
trundă în toată substanţa acestuia, liquidul conservator.

Arborul e legat cu funii de arbori vecini, pe.urmă tăiat cu
ferăstrăii la basa sa. Partea tăiată e culundată întrun reservor care este pus în locul tulpinei și care conţine liquidul ce
voim să fie aspirat.
,
,
N
„„_ Ramurile. principale sunt tăiate, ca să dea cşire sucului

gonit de liquid ce să ridică şi-i ia locul în țesătura lemnoasă.
Ramurile lăsate netiăiate, sunt destule ca -să, determine :spi.
raţiunea.
N
,
A somonea putem face o cavitate la rădăcina arborelui ăsat în picioare

şi tăiat cum

dis mal sus, pe urmă

sa

să

o

punem in comunicaţiune cu o cuvă plină cu lichidul conservator.

!

—
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“In fine este iică posibil'a" imbiba arborile când l-a tăiat

şi ţinendu-lin posiţia orizontală: In acest cas basa, lui e: în-:
chisă intrun sac de pânză inpermiabilă, care ţine loc de rea
servoriii.
a.
procedeuri
acestor
ale
Câte-va, dificultăţi de esecuţiune
filtra
procedeul
prin:
substituie
le
să
făcut pe Boucherie
A
ţiunii.
Bucata, de lemn e trasă la rindea: şi pusă orizontal, pe
“urmă pune cuva care conţine lichidul conservator la oarecare înălţime d'asupra lemnului,

în fine, pune în contact una

din estremităţile lemnului cu-un tub care comunică cu cuva,
soluțiunea se introduce'atunci în lemn prin singurul electal
presiunei şi filtrează totul pătrundend prin țesătura lemnoasă ca şi apa care trece printrun filtru de cărbune sdrobit.
In toate aceste operaţiuni părţile mai mult sai mai puţin:
Iragete ale lemnului sunt singure pătrunse, inima arborilor
numită lemn tare, nu e nici o-dată îmbibată de soluţiunea:
|
a.
de care vorbim.
Procedeul de -penetraţiune al lemnului datorit lui Bucherie
promite

încă admirabile

resurse,

pentru

lucrări

de

abanos,

căci permite a se comunică lemnului culoarea ce dorim. Culoraţiuinea se poate obţine saii prin mijlocul culorilor
|
vegetale saii prin substanţe minerale.
În ceasul din urmă îmbibăm succesiv lemnul cu două cor-:
puri “minerale,

care

combinându-se

în

interiorul

substanţei

vegetale însăși produce 'culoarea dorită.
Așa, s. e: O 'lrumoasă culoare neagră se face prin usul
succesiv a două soluţiuni. Prima de pyrolignit de plumb,
doua de sulfur de sodium. Prusiatul de potasă şi sultatul
de fier dă un albastru de Prusia (civit) de tot frumos. Acidul arsenios și acetatul de cupru dă o bogată culoraţiune
verde. Sullatul de cupru și amoniacul produce o culoare albastră de azur admirabilă.
In fino c posibil prin alegerea substanțelor minerale de
cari imbibăm lemnul să/l facem dacă nu necombustibil cel pu“ țin dificil de aprins.
Cu atari procedeuri scânduri sitate in ţările cară aii păduri,

“ se“serveaii cu'ele la, acoperişul caselor, fiind mai

durabile, și

în același timp mai dificil inflamabile prin mijlocul unui amestec compus de una, parte:ciment român și două părţi nisip

silicios fin cu

cantitate

suficientă

de'lapte

de

unt

(lapte

în-

t după ce s'a făcut untul) ca să formeze o
ce rămâne
chiega
vopsea,ce să poată da cu pensula.
Ast-lel in Germania se aplică pe lemnele usitate pentru de--

—
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coraţiuni teatrale și chiar .pe pânze, 'o soluţiune de silicitat de
potasă numit în limba germană TVasserglas (sticlă, solubilă):
Sticla solubilă nu' face lemnul sait pânza să fie
bilă, dar le oprește de a arde cu flacări,: și de

necombustia comunica

incendiul. .
N
Silvicultură. — Propriii dis silvicultura este.o ramură ă
agriculturii, care se ocupă special de cultura arborilor foresticri (de pădure).

:

.

Ştiinţa împarte arbori în două mari clase. |
Prima clasă coprinde arbori cu foi cădătoare, adică ale căror foi cad și să pierd in :tot anul înaintea ernci, şi cark se

renasc din tulpine; între aceștia sunt speci!

cari

aii

lemnul

tare, așa s. e. stejarul, cornul, stejarul pădunculat și stejarul
scurt, fagul, ulmul, frasinul înalt, castanul comun, salcimul, .
platanul de occident; Je când celo-Lalte sunt cu lemnul moale.

s. e. teiul, plopul şi alunul.
„ Secunda clasă coprinde arbori cu fot

persistente

-

(necăqii-

toare) şi care se renase prin săminţare.

_

Aceştia, sunt, arborii răşinoși s. e. melesul, pini și bradul,
și câţi-va arbori nerășinoși s. e. stejarul tot-la-una verde,
stejarul moale, stejarul cu fot ghimpoase.
-.
Arborii forestieri pot fi cultivați în două moduri, după cum
voeşte cine-va să obție, plantațiuni de aliniere sai păduri.

Primul sistem. constă în a'i dispune în linii regulate şi pavalel mai mult saii mai puţin numeroase, și lăsându-i să câștige inainte d'ai tăia toată desvoltarea de cari sunt susceptibili.
Când numărul linielor variază de la una până la patru, plantațiunea, se numește în Bordură (mărginar) sai in alee.
- Când din contra liniile sunt mal numeroase, se dă în general plantaţiunilor disposiţiuni diferite.
.
E
Partea numită

în bordură, se

numeşte plantațiune patrati,

fie-care arbore ocupă centrul unui patrat, ale cărui unghiuri
sunt ocupate de alţi patru arbori; şi incă alți patru aședaţi
la mijlocul laturelor.
|
|
,
“Perenul este astfel divisat prin linii intro mulțime de
pătrate mici, şi are aspectul unei table de Șah.
In.a doua disposiţiune saii plantaţiune... „fie-care arbore e
pus în mijlocul unui exagon regulat, şi la fie-care unghiii al
exagonului se ailă câte un alt arbore.
“Plantaţia, deasă nu diferă de cea în bordură, de cât flind-că

liniile sale sunt mai numeroase
„dere de teren.

Plantaţiile de aliniere
.

se

și acoper o mai
|

mare întinNR

formează cu răsadă crescută,

în

—
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pepiniere, sai scoase din pădure; insă primele sunt cele:
mai bune.
.
|
e
- In toate cazurile, răsadele se aleg cu în'rijire după natura și
adincimea

solului, unde trebue să trăiască,

In adevăr unele specii înfig adinc rădăcinele lor.în pământ,
pe când altele din contra le întinde pe suprafaţă. -.
- Pe lângă aceasta, spaţiul ce se lasă între fie-care „arbore,
„variază după specia,ce sar fi ales.
Sunt specii în. fine cari cresc. mult mai bine când sunt.
amestecate cu altele, de cât când sunt de aceași speciă.
«Stejarului de esemplu, “i place să fie amestecat cu frasinul. lil se uneşte mai binc, chiar cu arborii albi.

Smulgerea. din păment a junilor altoiuri trebue să se facă
„în timpul când nu plouă și când este timpul bun, având grijea a conserva, bine rădăcina.
Cât pentra epoca transplantaţiunii, cel mai bun moment e
atunci, când vegetaţiunea este în repaos, adică toamna, de la
căderea

foilor până primăvara,

când bobocii

încep a se des-

chide.
|
Ma
„Se preleră primăvara pentru terenurile compacte și argiloase, pentru că rădăcinile arborilor tineri :ar putredi în tim-.
pul iernei, şi toamna pentru terenurile espuse la: uscăciune
tiind-că rădăcinile a luat deja posesiune de pământ când căl:
durele sosesc. In toate casurile, primăvara e mal bine de plantat speciele rășinoase.
„Inainte d'a îi puse în păment altoiurile tinere, sunt supuse
unci operațiuni

numită înbrăcăminte.

Aceasta constă in a tăia estremitatea rădăcinilor, care aii
fost rupte în timpul deplantării.: Se taie în același timp pe
tulpine un număr de ramificaţiuni, în raport cu supresiunile
operate asupra, rădăcinilor, ast-fel însă ca să restabilească, numai echilhbru între aceste părți.
|
"După ce îmbrăcămintea s'a terminat, altoiurile se pun.la,
locul lor.
E
Cultura arborilor în păduri

diferă de

plantaţiunile

în ali-

niere, fiind-că, arborii sunt împărţiţi fără ordine pe suprafaţa
terenului.
Ea diferă asemeni, pentru că acestea din urmă nu se reînoesc
după esploatare, de cât prin mijlocul unor noi plantaţiunr; pe

când pădurile

odată stabilite se perpetuez

prin seminţele

ce.

cad singure din arbori.
Ă
ie
|
- După ctatea și înălţimea la cari se lasă să ajungă, arborii
înainte d'ai tăia, ci se împart:
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„In pădură tinere, care se esploatează
tinere, şi care cresc la loc din tulpina

periodic pe când sunt:
lor. .
-

„In păduri înalte, din. cară nu se taie arborii de cât când a-.

jung la întreaga lor creştere naturală.
Pădure

tinără se numeşte

aceea, care se esploatează, de la

şeapte până la dece ani.
4
Se numesc păduri înalte tinore acelea, care se osploatează,
de la cinci-spre-dece până la două-deci de ani, Şi simplu păduri inalte,

acelea care încep a

fi tăiate de la cetatea

de 25

ani până la 40 ani.
|
Pădurile înalte tinere se numese și acelea. cure ai ajuns la.
40 ani, căci de la 40 până la :60 ani ele încep să se numească, păduri înalte de sămânță. — -

,

De la 60 —100 ani încă se numesc păduri înalte tinere.

Trecând

de 100 ani se numesc păduri Vătrâne,

Se numesc păduri de întoarcere acelea, ai căror arbori încep

a se încorona,

.

”

- Pădurile înalte și piidurile în masiv nu trebuese confundate:
cu pădurile de lemne simple.
|
Primele sunt tot-b'a-una compuse de mari marse de arbori, pe când secundele sunt formate numai de picioare :

saii lemne grvase care .se

ploataţia pădurii.
Amenajment.

„ploatarea
venit

—

reservă

la,

Amenjamentul

fie-care tăietură în ex-

a

e modul de cultură și es-

pădurilor, ast-fel ca ele să poată da cel mai

anual

susţinut

mare

continuii.

- După Boudrillard amenajmentul constă în a divide în tăieturi succisive, și a regula întinderea tăieturile anuale în proporţie cu interesele societăţii în general.
.
Se dice că o pudure e pusă în tăiere regulată, când se
taie dintr'ânsa în fie-care an oare-care întindere din lemnele
sale în etate determinată;

ast-fel că în fie-care an să se ob-.

ţie un venit aproape regulat.
Etatea la care se taie

circumstanţe

s. e.:

natura

lemnele,

-

i

depinde

esențelor, aceea

de

a

o mulţime

de

a terenurilor, usul

ce “și propune cine-va să facă cu: lemnele tăiate, lacilitatea
comunicaţiunilor. etc.
o
"Cu tâte astea, în regulă 'generală epoca tăieri! trebue să fie
fixată după singura. adăogire a volumului părţilor lemnâse,

adăogire

a căror 'progresiune

relativ întrece

mai ântâiii, pe

urmă, echilibrează numai pe aceea a intereselor, și finește în:
cele din urmă prin a fi întrecută de aceasta.
|
Pentru
pădurile de tăiat, dice Oscar Leclerc Thouiu, în media
creșterii, fiind sensibil proporţională. cu pătratele numărului

—
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natural, trebue comparând o tăiere esploatată de două ori in
20 ani unei alte tăieri care n'ar fi esecutată de cât în al douădecilea an, ca avantagiul să rămâe
din

urmă.

cu totul

pentru

.

aceasta

|

In adevăr, dacă socotim cu 10 f. 9» produsul fie-cărei tăieri
decenale şi numai cu 40 interesul cumulat în interval de.
la cea WVântâiii pânăla a doua,

vom

avea drept preț priimit

după -această, tăiere .248 ti. pe când după legile de -creștere o:

singură

tăiere operată, după 20 de ani va da de 20 ori câte

20, sati 400 fr. Din contră, de vom compara două tăieri succesive de 40 de ani, unei singure tăieri de 80 de ani, vom
găisi că, cele două dântâiii vor da cu interesul cumulat al preţulul uneia din ele în timp de 40 ani, 9280 fr. și o fracţiune,.
,
pe când cea din urmă nu va produce de cât 6400 îr.
La pădurile tăiate

se: face

tăiat,

de

Esploatarea. păduriior
tăieri regulate.

CI

se reservă,

tot-d'a-una.. prin

un oare-care număr de tule

intacte, şi acestea se aleg dintre cele mai frumoase şi se spa-

țiază ust-lel în cât capul lor să
spre-(ecea parte a, terenului.

nu acopere

„Aceste tute lăsate intacte, se numesc

de cât a șease|

czergele

groase».

Ele sunt destinate să proteagă creşterile noi contra arderii
soareuli, şi să arunce seminţe care concurează la regenerarea
lemnelor.
Aceste .vergele formează după etatea lor, diverse categorii
distincte.
i
- Se numesc zergele de 'etale, acelea cari n'aii de cât etatea
tăierei.
Vergele moderne,

acelea

cari

ai

lemnului.
Acest calificativ de moderne, se
gelele cari aii trei etăți.
Vevgele

vechi,

acelea

cari

lemne

însă,

ai

două etăți

aplică
patru

de

la tăierea

asemenea. şi la veretătăţi, și coji zeclă,

acelea, cari trec peste acest timp.
Uniunea regulelor de toate etăţile, formează pădurile dese
de tăiat. Aceste

în general, sunt, mai

mult vk-

tămătoare, de cât utile, și adesea atrage ruina pădurii.
- Im esploatarea pădurilor de tăiat, se are de scop principal
produsele în natură, sai acelea în bani.
- In primul

cas, se lasă,

câştigă în. grosime,

lor anuală.

să subsiste

arborii

pe cât timp ei

ori cât de slabă ar fi devenit,

„.

creşterea,

|

In al doilea rend, se taie indată arborii. cari nu mai. aduc

atât venit la sută pe

an.

,

—

Generalmente,

pădurile
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de tăiat, se esploa'ează

:Și 130 de ani, cu toate că sunt
până la 200 şi chiar la, 250 ani.

între 100

amenajamente
- cară merg
o
.

Cât pentru tăiere,
procedeurile usate variază după cum
vorba, de plantaţiuni de aliniere, saii de păduri inalte.

e:

Pentru pădurile de aliniat, fiind-că arbori ai fost toță plan-.
taţi în acelaș. timp și aii lost supuși la aceleași influenţe, et.
oter în acelaş moment, aceleași condițiuni, pot dar să
fie
tăiaţi toţi în acelaș timp.
|
Pentru pădurile inalte propri dise, practica cea mai veche
constă in a le tăia prin grădinit. Adică luând din diverse
părți arbori

vătămători

sai ajunși.

cari nar face de cât să piardă
lung in picioare.
.

la

termenul

vigorilor Și.

dacă ar fi lăsaţi timp mai
SI
|

Astă-di, această metodă, nu mai este de loc aplicată, de cât
pentru pădurile de bradi și de fag.
|
|
In Francia, usul cel mai ordinar este, a tăia pădurea în
bande saii zone, în care se taie toţi arborii,
cu escepţie câți-va.
cari poar:ă seminţe, și cară se aleg dintre cei mai viguroși,

destinaţi pentru repopulaţie.

Altă, dată, se ridica toţi arborii, fără distincţiune, pe urmă.

se. repopulează
tăiere plină

saii

:artificial. zona

tăiată,

cu fiinţă albă,

sati. numai

aceasta,

se

în alb.

numește
|

"Metoda germană. e tăierea în cărări.
După ce s'a interdis dobitoacelor intrarea în pădure, se:
taie aproape jumătate arborii. alegând pe aceia cari sunt situaţi in masele cele mai dese şi lăsând în picioore pe cei

mai

frumoși.

pătrunde

după

Această

stare

tăiere, a

a

făcut

xnele de întunecoasă, numindu-se

pădurii unde o semi-lumină

să se dea acestel tăieri nu-

și tăiere de resemnat, pentru

că resemnatul este scopul ce 'și propune la această operaţiune..
In adevăr, arborii conservaţi acoper cu seminţele lor toată.
aria, tăierii, ast-fel, că după câţi-va, ani, suprafața pădurii e
acoperiti, de o tenără plantaţiune de lemne, așa de dese, ca

și-un câmp

semănat

se întâmplă

de

|

a

cu trilonii.

_

Când aceste lemne ai ajuns la o înăltime de 10—50 de
centimetri, și când nu mai are necesitate de adăpost, ceca-ce
ordinar

peste 6

sai

7 ani

de la tăierea

întu-

.
A
necoasă, se procede Ja tăierea clară.
In aceasta, nu se taie de cât jumătate din arborii resorvaţi
in tăierea precedentă, ca să nu' rămăe plantaţiunea, cea tântră
prea

repede

privată

de

umbra

care

a protegiat-o

până atunci

şi în acelaș timp ca să umple iarăși, locurile. care aflându-se
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jpre. mult adăpostite după tăierea întunecoasă, a rămas mai
mult sait mai puţin deşearie.
SE
In. fine când vecrescutul a ajuns înălțimea, medie unui
metru și a câștigat - destulă putere ca. să resiste: îngheţului
şi arsiţei soarelui, atunci. se intreprinde tăierea definitică.
Această a, treiu tăere are loc peste 4 ori 5 ani după tăcrea
clară.
i
- Timpul cel mai poprice pentru tăierea pădurilor, este după.
căderea loilor, până la 15 Aprilie,
A
“ Beţele se taie cu coasa de lângă pământ de tot fără, să cojească și fără să spintence tulpinile, ast-lel că bețele să nu
iase din rădăcină mai sus de suprafaţa pământului de se poate
și ca toate nodurile vechi acoperite și causate prin tiierile
precedenţi, să nu se mai-ivească nici de cum.
Arborii tăiaţi vor fi lăsați să cadă ast-fel, ca să nu vatăme
reservele și să cadă pe partea cum a fost tăiate.
Când taie cine-va lemue din păduri dese, sait din cele plantate cu alee e puţin interesat dacă le taie la cutare sai cu“tare înălţime, saii întrun -mod

saii altul.

„-

Valoarea lemnelor comparativ. cu spesele mai mult sai
"mai puţin considerabile pentru lucru, este atunci aproape singurul conductor al celui ce exploatează pădurea. Prin urmare,
in multe locuri se operează în suprafaţa solului, în altele din

contră,

se ridică pămcntul și se suprimă cele mai. înalte ră-

-dăcini, ca să desvălească rădăcinile și să nu diminueze în ni-

mic lungimea trunchiului
Pentru pădurile de lemne

precauţiuni,

căci succesul

|
de tăiat trebue luat mai

i
multe

recreșterei depinde esențial de mo-

dul cum s'a operat tăierea.

» Când tulpina ușor acoperită de pământ din prejur poate
fi ast-lel protegiată contra efectelor. directe ale aerului, vegetațiuuea recreșterilor este sensibil mai activă și mai viguroasă.
- În fine, când se exploată

o pădure

prin tăieri

în

cărare,

pentru că, fie-care picior de arbore este înconjurat de altoiră
tineri pe care nu “trebue să “i strice tăietorul, se întrebuinţează un mod de tăiere particular care se practică în două
feluri:
ae
- Adesea se face la basa trunchiului cu coasa o.tăiere foarte
prolundă din partea, unde voește să cadă arborul, pe urmă se
lace oa doua tăiere in partea opusă, apoi trăg&nd cu o funie
se aduce arborul la pământ cu încetul.
Altă dată se substituese tăierile prin două trăsură cu (erestrăă,

pe

urmă

se pune

-ca să cadă arborul.

pene

în una

|

din

aceste, ceea

ce face

După tăiere lemnele sunt tratate în diferite moduri, după
întrebuinţarea particulară ce voeşte să facă cu dânsele. .
Aceste tăieri dă mai ales lemne de incăldit și cărbuni, cercură saii cerculeţe de bețe, arac! și diverse specii de prăjini.
Cât pentru pădurile dese ele daii saii lemne de: dulgherie
pentru

marină

doage pentr

mui cu. seamă, lemne din cari se lac scânduri,.

baniţe, grindi, vergele groase,

precum

diverse obiecte industriale.

|

tru alte multe

Poliţie.

arta da

şi pen|

|'rin poliţie in materie de păduri și silvicultură saiă

le înbunătăţii şi conserva

spre a le face niște adevt-

rate mijloace de avuţie, înțelegem măsurile usitate de perso-.
nalul silvic pentru stricta pază a regulilor cari contribuesc la
menţinerea, şi prosperitatea pădurilor. .
.
Această poliție mai coprinde asemenea, personalul specialist.
prin ajutorul căruia pădurile devin avuţii, adică pedepsele aplicate acelora care ar nesocoti legile relative.la păduri precum
și modul de constatare al delictelor de păduri, numite delic-.
tele silvice.

Toate

|

aceste atrbuţiuni, responsabilităţi și diverse penalităţi.

pentru deliquenţi, sunt anume coprinse în codul nostru silvic

din 1881 lunie 1%, și care. in aceeaşi vreme se poate consi-dera ca prima piatră fundamentală a legislaţiunii noastre

silvice.
Personalul silvic. — Acest personal se compune din toţi
agenţii prevăduţi de codul silvie făcut la 1881 lunie 19 care:
regulează

interesele pădurilor noastre și în

paza cărora este

dată riguroasa aplicare a legii silvice. „Aceşti agenţi
mesc agenţi silvică, și se compun din următorii:
Inspectori,

sub-inspectori, gardi

generali,

Vrigudieri

se nu-.

și pă-

durari.
Toţi aceștia impreună cu toți funcţionarii administrativă și
cu forţa publică compun

poliţia silvică pentru esecutarea, dis-

o

,

posiţiilor intregului cod silvic.

Așa, ort-ce funeţionar sai ofițer public va lua cunoștință.
despre săvârşirea, vre-unui delict în pădurile supuse regimului silvic, va fi dator să informeze pe dată pe primărul local,

suit în lipsa lui pe agentul silvic dând toate silințele pentru constatarea faptului și descoperirea lăptuitorilor. In toate
-casurile agenţii aceştia constatând vrun delict silvic sunt da-

tori să facă un proces-verbal de. constatare şi să fie semnat.
şi de partea in incercarea căreia se face, de reluză să iscă-.
lească, se face menţiune :de acest relus.

“La

caz da

lict, atunci

constata

toate

un delict silvic chiar în flagrant de-

istrumentele,

vitele,

carele

cte..care

se vor:

-găsi la deliquent în momentul -prinderii sale asupra faptului,
se vor lua și da în paza primarului, :luându-se asemeni : și
lemnele tăiate de deliquent,. lucru care. constitue corpul delictului. |
Dacă pădurarul nu ştie carte, el e dator să afirme constaarea sa inainteu primarului, a judecătorului de ocol saii înaintea veri cărui. alt agent al forţei publice, care e dator
să dreseze un proces-verbal coprindend afirmarea făcută.de
pădurar.

.

- Judecătorul: de ocol poate restitui deliquentului toate obiectele ce i s'a. luat cu ocazia prinderii sale asupra faptului,
dacă el dă cauţiune solvabilă de plata amendei și daspăgubire civile la care ar fi condamnat. *
„La cas contrariii toate cele șecfestrate se vând pentru a se
plăti următoarele:

1) amendile,

2) cheltuelile

de

pază și în-

reținerea vitelor, 3) a despăgubirilor civile.
ă
emnele tăiate se restituese proprietarului.
Procesele verbale dresate de acești agenţi se înaintează triDunalului respectiv spre a judeca pe părţi de urgenţă.
Agenţii silvică, în interesul descoperirii adevărului, pot face

-perchisiţii la domiciliul bănuiţilor, însă numai cu autorisarea
judecătorului de ocol respectiv.

Aceşti agenţi asemeni sunt datori a susţine inaintea tribu-

nalelor delictele silvice.
a
Tribunalele judecă aceste procese în ultima instanţă, dacă
amenda la care deliquentul trebue .să. fie condamnat nu e
mai mare de 300 lei.
e
Statul prin administraţia: domeniilor, pentru proprietăţile
sale, poate să transigă cu partea adversă asupra despăgubirei civile mai înainte însă d'a se da vro hotărire jude„cătorească,.

i

“se aplică dreptul

comun.

RE

Amendile și despăgubirile civile, se csecută conform legii
de urmărire, și în casuri scăpate. controlului codului silvic
-

Plata arborilor tăiaţi de deliquenţi, -se face . după felul arDborului tăiat. Ast-fel arborii se impart în două clase și fie“care clasă, cu preţ deosebit. -.
a
,
In prima clasă intră stejari, pini; bradi, molilţi, fagi, car-

pini, ulmi, frasini, arțari, Jugastrii, nucă, sorbi, cireși sălba“ticl și alți arbori fructiferi. Aceștia sunt mai. scumpi de cât

cei din clasa a doua. |
3
In secunda clasă intră: anini, tel, mesteacăni, plute, plopi,
salcie, și toate :cele-Palte specii de arbori. cari nu intră in
-clasa ântâia. e
ÎN

Pe lângă

această dividiunese mai ia in vedere la condam-

nările civile și mărimea cireonlerenţii lemnului. şi lungimea
sa. Așa s, e.: un stejar cu o circonferință de 10 c. m. sio
lungime de un metru e plătit mai scump de cât un lemn
.

-.*

tot stejar

-asemeni

dar

cu

mai mică.

o circonferință

.

mai

;

mică

Şi cu 0

lungime

a

Pe lângă pădurile ce am vădut, mai sunt incă şi alte bunuri cari pot să aparţie particularilor sait persoanelor movale, așa sunt:
|

Bălţilede pescuit, minele, caricrile și ateliere insalubre și în-

comode.

|

Lucruri cari aparţin 'particularilor,
Brovet. — Condiţiile acordării brevetului.—Privilegiul brevetului.—
Brevet

neprivilegiat.:

Brevet.

—

Se

știe de

-

toţi

că,

invențiile

nu

sunt

alt-

ceva de cât apariţiunea unei idei: ori a unui obiect relativ
la o necesitate publică, care până la apariţe era necunoscută.

Recunoașterea valorii învenţiunii, incurajarea activităţii inventatorului, este pârghia care sprijineşte și înboldește civili.
|
sațiunea spre viitor.
Brevetul

de invenţiune dar este recunoaşterea în

mod for- -

mal şi cert a calităţii invenţiunii şi a activităţii inventatorului.

Este, cu

alte

vorbe, un

certificat privilegiat,

care. constată

faptul pentru care s'a liberat.
Condiţiile acordării brevetului. — Brevetul acordat unei

persoune ca, să fie valabil, se cer următoarele condițiuni :
IE
1) Invenţia unui produs îndustrial.
2) Invenţia unor noi mijloace.
3) Aplicaţiună noi la. mijloace cunoscule, pentru obținerea,
|
o
unui vesullat, saă a unui produs industrial,

Când una din aceste trei condițiuni există, este loc de a se
acorda brevet de invenţiune.
.” Aşa

dar,

se incoronează

noi resultat,'un

cu

privilegiuri

un mijloc oare care.

noii produs,

un

,

un

|

Prin produs inţelegem un obiect material obţinut prin invenţiune, și destinat a fi pus in comereiii, spre esemplu: un
OO
instrument, o mașină.
Prin noii mijloc înţelegem, orl-ce procedei capabil d'a aduce
un resultat industrial ; spre esemplu: Substituţia aerului cald

E
„celui rece, casă activeze conbustiunca.
Aceastase chiamă un 'resultat, ci nu un produs. Prin apli-

—

256. —.

caţiuni noi la mijloace cunoscute pentru obţinerea
sultat. saii a unui produs industrial înţelegem,

o

unui

re-

descoperire;

odată cunoscută. ea. aparţine domeniului public,:şi acordarea
unui brevet va să dică, scoaterea invenţiunii din proprietatea,
«publică și treccrea ei in .cea privată; adică a inventatorului. Așa dar, în casul de față ca, să fie .recunoscut de proprietate privată nu e deloc necesar ca elementele descopexirii să fie complectamente.
noi, fiind destul ca. combinaţia.
să fie nouă cu toate că ar reuni într'6nsa mijloace deja cunoscute.
„
a
|
Tot ce voeşte principiul brevetelor și al legii care regulează
acest principiii, este încuragiarea activităţii omenești la procedeuri utile, pentru progres și civilisaţiune.

.

.

Din cele până aci dise:resultă clar, că brevetul este o proprietate privată pe care o persoană o câștigă prin propria sa.
activitate şi concursul legii.
a
e
Tocmai ca să asigure privatului proprietatea brevetului,
legea ia sub scutul ei aceste brevete. Așa numai legea are
dreptul a recunoaște valoarea, saii: importanţa invenţiunii pre“cum şi meritele iventatorului, şi de aci prin urmare. meritul

de a “i se. acorda ori nu brevetul ; și tot legea are

puterea

de al revoca...

|

|

Se acordi brevetul unei persoane pentru o lucrare a sa
" „oare-care în urma constituirii unei comisiuni .speciale . cu în-.
sărcinare

să analiseze

obiectul

saii mijlocul inventat, şi numai

după avisul favorabil al acestei comisiuni se acordă. brevetul.
revetul fiind o proprietate privată, quid în casul de. lalșificaţiune sai usurpare? .
„In specie dacă partea care se crede lesată formulează, plângere la procuror, el atunci intervine și tribunalele ordinare
sunt competinte a decide. Dacă plângerea însă nu se face. de
către nimeni, procurorul de și are în mâna sa acţiunea
publică, nu poate cu toate astea să iintervie, căci societitea, interesele generale

ale ei cari sunt date în paza procurului, nu

sunt întru nimic lesate.

„_

Privilegiul

.

.

brevetului.— Brevetul

IE

e

în natura

sa coprinde

privilegii, și acest privilegii. constă întrun. drept esclusiv de
esploataţiune pe uii timp oare-care a foloaselor ce.s'ar putea
trage diu invenţiunea Drevetată.
.
PR
N:
Faptul acordăril ucestui privilegiii, constată incă odată ca-

:

racterul de proprietate pr.vată a brevetului.”
CI
Și este “naturală: acordarea acestui. privilegii .în persoana
inventatorelui 'dea se folosi.el pe un -timp oare-care de ani,
esclusiv de foloasele invenţinnil. sale ;. căci „acest folos esclusiv

-

—:237 -este răsplata
cietăţii care
târdiăi, după
venţiunea în

activităţii sale şi a servicielor aduse de el
se bucură de foloasele invenţiunii, și care
expirarea termenului privilegiat, să primească
patrimoniul s&ă.

Brevetul se poate acorda atât după

somai
îna

cererea părței: adresată, .

ministerului domeniilor, agriculturei, comerciului şi industriei,

cât şi direct de minister inventatorelui, liră nici o cerere din

partea, acestuia. :
Na
„Când se acordă direct fără să [i mijlocit vr'o cerere, aceasta
insemnează, atenţiunea cea mare ce statul dă mișcării perpetue a, progres-lui omenirii.
E
Se poate întâmpla ca Statul in loc să acorde acest brevet
privilegiat,

să

cumpere

.acest

drept al. inventatorilor, și in

acest cas invenţiunea intră in patrimoniul Statului.
Se poate ca această cumpărare.să se facă de o persoană
privată, cumpărătorul

atunci

are dreptul s'o- speculeze

țiunea, așa dupăcum "1 va povățui interesul.

„... Brevet

neprivilegiat. —

Prin

brevet

inven-

Ie

neprivilegiat

înţe-

legem recunoaşterea meritelor inventatorului, fără însă să i
se acorde vr'un drept oare-care supra invenţiei sale.
Această recunoaștere se face printrun act al ministerului
respectiv. a
- Sunt asemenea,

recunoașteri şi acelea care se acordă mai

cu -

seamă comersanţilor saii industriaşilor pentru maria pusă de ei
în comerciii, în scop da-l încuraja ca marfa suii industria lor
Sa
să devie din ce în ce mai bună.
Sunt

asemenea

ţiuni, niciila

brevete

cari: nu sunt

relative nici la inven-

încuragiarea comerciului saii industrici, și fără

nică un fel de privilegii, şi care se acordă de suveranii cu.
lărei sati, cutărei meserii, ca un semn de inaltă solicitudine

“a Şelului Statului către persoana meseriaşă.
Cererea acoidării acestor brevete se adresează

prefectului

palatului, care intervine pe lângă suveran și acordă brevetul.
Pentru. acordarea celor-l'alte brevete, se adresează la : mi-

nisterul respectiv, şi cererea sa, trebue să fie insoțită de ur-

mătoarele :. -

. .

,

A

-“1) Descrierea procedeului care constitue descoperirea...
29. Desenul mașinei inventată sai a mijloacelor prin aju- torul cărora, invenţiunea se pune în mişcare.
- “Toate aceste . descrieri nu le ia Statul în răspunderea._saz—
i [ege formali:
când liberează, brevetul, de aceea, esto- regat
acordării brevetului, diceni UpsAniineactul vetiacordare efără-

garantarea guvernului».

Se poate întâmpla ca două

a

.

e

AD

-LĂ

erSo9$ săinvente acelașhprodâs
.- d.

i

î- A Ş
.
;

IP
ra.

d bici

— 258—
„Fă pot amândoi să fie brovetaţi. și să se acorde privilegiul
invenţiuni lor ; o condiţie însă se cere aci.
IS
„Ca fie-care -din ei să fi intrebuinţat mijloace cu totul diferite
unele. de altele.
Ma
:
-- Deosebirea dar a, mijloacelor diverse ce fie-care inventatora

“usitat pentru invenţia, produsului lor, face pe fie-care să obţie
NI
privilegii. :
Când
însă ur exista mijloace identice, atunci ar fi o
copiere, rămâind a se dovedi 'cine este copintorul.
Despre
Alegeri parlamentare.

—

alegeri.

Alegeri judeţene.

Condiţiunile capacităţii electorale. —

mân.—

Drepturi

—

Alegeri

comunale.

—

Calitatea de cetăţean ro-

civile şi politice.— Cens.— Domicilii

politic—

Prohibiţiuni electorale. — Liste electorale. — Permanenţa liste-

lor.— Revizuirea, listelor.— Reclamaţiuni.— Recurs în Casaţie.—
Inchiderea listelor.— Corp electoral. - Colegii electoral.— Carte
de alegător. — Convocarea Corpului electoral. — Presidenţia, și

formarea biuroului.— Funcţiile presidentului şi ale biuroului.—
Deschiderea scrutinului votului.

Despre alegeri.— Prin alegeri înţelegem deosebirea, intre
„mai multe lucruri saii persoane, prelerința dată uneia. sai
alteia.

|

|

ceru oare-care.

PL

N

E

Este deliberarea conștiinței unei persoane asupra unui lu

Este resultatul voinţei conștiinței persoanei liberă și ne iniluenţată de nici un element esterior, de cât de propria sa

judecată, de propriile sale sentimente de dreptate,
„Alegerea, inai este aprobarea, mărturisirea, ce o persoană

face de sentimentul stii, de deliberarea' consecinţă și voinței sale.
|
Alegerile, din punct de vedere al materie de care ne ocupăm,

sunt de două feluri: directe și indirecte.

Primele sunt acelea pe cari alegătorul le esercită direct.
Secundele sunt acelea pe cari alegătorul le esercită indirect, adică prin mijlocirea, altor persoane destinate de alegătoră ca.să ia parte

la alegeri in locul 'lor, și cară se numesc

delegați.
_
„_Alară
de acestea, alegerile sunt
in parte
Toate
voastre,
căreia se

Se
|
de mai multe feluri, fiind

fie-care - din ele supușe la dilerite condiţii și forme.
aceste condițiuni și forme, în ce privesc alegerile
sunt anume arătate în legea, electorală, în virtutea
esercitează drepturile de cetăţenie română.

„—
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—

- Alegeri parlamenta
— Acestea:
re. se pot numi şi alegerile
propriă dis politice, fiind-că, sunt alegerile cari se lac pentru

compunerea Camerii și a Senatului, saii a representațiunei naționale, care pe lângă rolul ce are de putere legiuitoare, ca se

mai ocupă şi cu politica propriii: disă.
Alegeri judeţene. — Sunt acelea cari se fac pentru întocmirea, consilielor judeţene, pentru alegerea membrilor acestor
consilii
|
e
- Alegeri comunale. —

clusiv întocmirea

Aceste alegeri, privesc direct ŞI es-

consilielor « omunale,

suit alegerea persoa-

nelor cari aii a enmpune 'consiliele comunale:

„Atât alegerile județene, cât și cele comunale, sunt niște
alegeri cari intrun mod absolut și esclusiv imbrăţişează niște

interese cu totul locale și desbrăcate de ori-ce caracter politic,
pe câtă vreme cele parlamentare ai inti'ensele un interes

general și daci investite cu un caracter politic.
Toate aceste trei feluri de alegeri, adică,. parlamentare, judeţene şi comunale, sunt cu

toate

supuse lu aceleași reguli

și condițiuni de cupacitate „electorală, spre a putea o persoană
“să fie admisă în marele corp electoral. |

Condiţiuni de capacitate electorală. — Prima condiţie,
este etateu. Adică să fie major, fiind-că la această etate oper-

soană este presupusă de legiuitor că are toată priceperea
distingerii binelui de rii, precum şi complecta judecată necesară individului

in toate acţiunile sale.

„ Această etate diferă când este vorba de ulegerea membrilor Senatului. Senatorilor se cere să aibă impliniţă 40 de ani
în locul majorităţii primită pentru Cameră, comună și judeţ.
Calitatea de român.—Nu
dacă

nu

este

român.

poate fi alegător nici o. persoană

|

=

a

- Calitatea de Român se dobendește prin naştere, adică să
fie născut din părinţi Roniâni. ”
a
: Se: mal dobândeşte asemenea calitatea de Român și prin
naturalisare, numindu-se acest fapt şi împământenire.
. Naturulisarea

se acordă numai

onală, făcendu-se o lege anume
parte.

.

de

representaţiunea

naţi-—

pentru fie-care naturalisat in

E

-

,

+ Drepturile civile și politice. — Pe lângă etate și calitatea de Român u unui ales saii ălegitor, "i se mai cere să se
bucure 'de esereitarea drepturilor civile și politice. :
Numai

esereitarea

acestor

drepturi

complectează

soane capacitatea electorală; și de :aci calitatea
TDomân.

Ma

ia

„

de

|

unei

per-

cetăţean
„.

Censul.— Prin cens se înţelege venitul -averei: iinobiliare

a unel .persoane.ce trebuesă aibă, ca să poată fi ales -or
alegător și care diferă după colegiui în. care voeștesă votoze.;
Acest cens se dovedeşte prin chitanţele de

plata. contribu-.

ţiilor, liberate
.de -perceptor. după rolurile cu cotor ce le sunt.
date de direcţia contribuţiilor directe alipită pe lângă minis-:
terul de finanţe. . LD
Domiciliu politie. — In -veri-ce. circomstanţe și. în veri-ce: .
materie este necesar unei persoane să-și aibă un domiciliii:
stabil: şi fix, asomenea și în-politică. Acest domiciliii-este fixa- vea” locului ce legea. cere unei persoane unde are a-și esercita:
„drepturile sale politice, adică fixarea, colegiului și judeţului unde:
vocşte 'alegitorul să-și fixeze esecutarea drepturilor sale politice.
Acest domiciliii rămâne absolut la disposiţia alegătorului a:
şi-l fixa acolo unde libera sa, voinţă ar decide, unde interesele sale Par sfătui.
:
Dacă, insă un alegător are proprietăţi.în mai multe judeţe,
sati și in alte comune de cât acolo unde "și plăteşte dările,
int”un atare cas este dator a-și alege domiciliul politic, adică
locul unde voeşte a se stabili politiceşte, spre a-și esercita,.
aceste drepturi.

i

i

Această alegere de domiciliii se face prin o declaraţie scrisă,
şi în termen de trei luni de dile inainte de închiderea, liste-lor provisorii. Această cerere scrisă trebue să coprinlă în ea
espresa voinţă a alegătorului.
ce'și fixează - domiciliul politie”

in cutare localitate, cererea aceasta se

face

în

dublu -esem-

lar, dându-se unul primarului domiciliului de unde iși mută.
domiciliul spre a fi şters din listele electorale locale; și alt
esermplar primarului unde voeşte a se stabili, cerând a fi înscris în listele sule electorale.
Această măsură «ste luată de lege, ca un alegător să nu:
fie înscris de cât întwo singură listă a unui singur

colegii ;

şi să nu ia parte la vot de cât întrun singur colegii.
--Alegătorul care ar eși din această regulă, adică care ar fi
inscris în mai“ multe colegiuri, şi ar lua parte la vot sait va
incerca să voteze de două ori, sait de mai multe ori, se va pe-

depsi de legea electorală cu inchisoare și cu amendă.
Această, pedeapsă se numește, sancţiunea legil.
Prohibiţiuni electorale.— Sunt opriţi sai cescluși de a fi
înscriși în listele electorale, și prin urmare d'a lua parte lu
alegeri ; persoanele: cu următoarele

'1) Cerşetoriă;
2) Iulerdișiă judecălorește ;
3) Declaraţii

faliți şi nereabilitați ;

4) Serviloriă-cu simbrie..

categorii:

!
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Nu

intră

în

categorie

de servitori,

următoarele

persoane ;

a) Intendenţiă;
:
o
b) Ingrijitorii de moșii ;
c) Calfe;
d) Grămăticiă ;
e) Secretarii, şi în genere toți amploiaţii caselor “de
și stabilimentelor îndustriale, -.

ă

comercii
ai

5) Cei condamnaţi pentru crimele şi delicte'e prevădute la

articolele 117 până la 127 'inclusiv. De la 188—146 inclusiv.
Ast. 197 alin. IL. Idem 200, 205, 267, 822, 325 și 334 co-

dul penal;-:
a
|
a
6) Cel condamnaţi că ţin casă de joc de norac;
7) Cei-carl ţin case de prostituție.
A
_-Pe lângă aceste prohibiţiuni legea electorală din 1$$4, domnitoare. adi, mat admite incompatibilităţi care declară incapabili pe dileriţi iuncţionari şi agenţi publici, da putea fi
" ales în unul: din Corpurile legiuitoare. "Poţi aceştia indicaţi incapabili de mandatari, fiind-că e incompatibilitate între iuncţia
lor și mandatul de representant naţional, sunt anume arătaţi în art. 27 din legea electorală din 1884.

La acest articol cu

incompatibilităţi,.
pentru

lui am putea adăoga.
E
Că toţi aceea cari primesc un

Su
remunerariii:de

complectareu
i
la Stat, ju-

deţ, comună, sub veri-ce denumire, precum asemenea și miJitarii în activitate, să fie declaraţi incompatibili în . calitatea
de ales și alegător, şi prin urinare toți aceştia să, nu figureze
pe listele electoraleși să nu poată lua, parte în alegeri. .
- naCuventul -este foarte ușor de înțeles: Representantului
ţiuei “1 trebue independeață ca să poată lucra .neinfluențat
de cât de conştiinţa sa.
|
a
Remunerarea pentru un servicii oare-care poate. flexibilita
pe

deputatul

luncţionar,

şi votul

săi

dat

asupra unei

legi,

asupra. uziei cestiuni. n'ar mai fi resultatul liberei sale “ conştiinţe, ci al iniluenţării puterii de la care primeşte salarii. .
Listele electorale. — Nu este destul ca 'o persoană să
unească, condiţiile: capacităţii electorale spre a. fi admis la vot,
'să .fie inscris în listele electerale, a cărora forşi trebue încă
mare, păstrare

și

publicare

este confiată administraţiei

co-

munale.
i
N
|
Aceste liste constaii în scrierea pe hârtie a tutulor persoaSI
nelor cu dr:ptul de ulegător.
Listele acestea trebuesc:să

mescria

alegătorului.

coprindă:
NE

numele,. pronumele,
SE

i

Asemeni locul și data nașterel saii- a împămentenirii. Lo-

ul

unde

L>

„=
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işi plăteşte: contribuţiile,

dări, dacă ştie a seri, precum

natura

acelor

și suma

şi colegiul în care votează.

|

Permânenţa listelor..— Listele electorale sunt -permanenţi, adică nu se fac pentru fie-care alegere în parte; ci
odată pentru tot-d'a-una. Cei inseriși în. liste rămân bine în—
scriși, neavând “necesitate “ca la fie-care alegere să justifice
calitatea şi condiţiile sale de capacitate electorală.
Când alegătorular pierde calitatea sa electorală, atunci se
liste ; și această” operaţie nu se poate ace de cât
şterge din
cu ocazia revizuirii listelor.
scoaterea,
ințelege
se
'revizuire
Revizuirea listelor. — Prin
din listele electorale a acelora 'cari 'și-aii perdut calitatea
electorală, ștergerea celor morți, înscrierea acelora cară 'însu=—
șesc calitatea, electorală, trecerea dintr'un colegiii în altul etc.
Această revizuire asemeni este lăsată în sarcina -primaa
vrului. a fieIanuarie
1—15
la
de
an,
pe
odată
Revizuirea se face
cărui au.

a

.

Pentru acest scop se va trimite fiă-cărui consilii c; munal
de reşedinţă mai nainte de 1 Ianuarie un esemplar al rolurilor» de contribuţiuni, certificat conform cu originalul de către
implinitor şi adeverit de consiliul judeţului.
Consiliile comunale rurale și urbane din judeţ, sunt: datoare
a trimite până la 8 Lanuarie listele electorale la consiliul de
reședință.
Consiliul comunal de reşedinţă avend în vedere rolurile generale-ale județului va incheia lista generală şi o va publica,
ca contestaţiile să se facă numai la acest consilii comunal
de reşedinţă, în termenul legal.
Consiliile

comunale rurale vor revizui numai listele alegă-

torilor colegiului al treilea, resolvând tot ele contestaţiile privitoare la acest colegiii.
După ce consiliile comunale vor încheia listele, le vor pu_blica la comună, la prefectură și tribunal în prima Duminecă
E
după 15 lanuarie,
-se
lila trebuesc să, stea afișiate trei săptămâni, esplicându
in ele că: Veri-ce cetăţian care ar avea reclamațiuni de făcuţ,
să se adreseze la consiliul comunal în termen de trei săptămâni

de la data afişerii; insemnându-se

in

aceeași vreme

ŞI

diua espirării acestui termen. Originalul. listelor trebue să, fie

inscris intun registru anume, numorotat, șnuruit
de comună cu semnătura primarului.

și

sigilat
a

Listele electorale revizuite sunt datoare a arăta intro anume

—
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coloană, motivele pe care se intemeiază ştergerea, sati adăogarea.
IE
„Ştergerea numelui alegătorului care a figurat în lista anului
precedent precum și respingerea cereri sale de inscriere, trebuc în termen de trei dile de la data afișerii listelor să se
comunice ştersului împreună cu motivele ștergerii.
Această, notificare trebue să se facă alegătorului chiar şi
în casul când

se va

trec: dintro listă în alta, arătându-i-se

șin acest cas motivele schimbări.
e
Notificările acestea se fac gratis, prin agenţii comunali.
Consiliile comunale mat pot scoate din liste pe aceia a, cărora înscriere este anulată de autoritatea judecătorească și pe
cei cari își vor fi schimbat domiciliul politic.
:
Reclamaţiuni. — Cu începerea celor trei săptămâni care
- ia naştere dela data afișerii până lu şease ore seara a celei
„din urmă dile, fio-care persoană are dreptul să reclame asupra
înscrierilor saii omisiunelor făcute în listele electorale. Reclamările se adresez, consiliului 'comunal.
După

ce consiliul va fi hotărât asupra tutulor

reclamaţiu-

elor ivite, el închee listele definitive şi le publică. Operaţiunea aceasta se face diipă trecerea de trei dile de -la espirarea celor trei săptămâni acordate dreptului de reclamare.
In aceste trei dile nu se mai primeşte nici un fel de reclamare.
|
În primele cinci dile ce umnează, alegătorii nemulţumiţi, fie
că vor -fi

figurat ori

nu

înaintea,

consiliului

comunal, pot

pela la tribunalul judeţului contra hotărârci. consiliului comunal.
In diua espirării acestui termen, tribunalul este dator să,
afişeze la ușia sălii sale de ședință toate apelurile priimite,
arătând şi diua când ele aii să fie judecate. După trei dile de la:
această afişiare începe să curgă termenul de 15 dile, în limitele căruia urmează a se judeca toate apelurile.
|
„Recurs în Casaţie.— Cei nemulţumiţi pe sentinţele tribunalului ai dreptul, în termen de dece dile dela pronun-

țarea. hotărârii să facă recurs in Casaţie.

In

A

diua espirării acestor dece dile, se vor afișa pe uşa Ca-

saţiei toate recursurile făcute precum și diua când ai să fie
judecate. .
,
RR
a
Casaţia judecă fără chemarea părţilor și fără oposiţie. Părțile insă

iăţișării să

pot

lua

pue

cunoștință de termen și veni

concluzii, sai

cul lor.
Recursul suspendă esecutarea,

să-și

trimiță

la: diua in-

advocaţi în lo-

„|
și procedura este

ÎN
gratuită.
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Casaţiaîn materie electorală judecă ca inalta curte de justiţie,
fiind obligată a, judeca actele, faptele şi tot ce priveşte fondul
unui proces.

După hotărârea, ci, se ordoană inscrierea în liste.

„. Imchiderea listelor. — După trecerea celor trei săptămâni
ale dreptului de reclamaţie dacă nu s'a ridicat nimic contestație, atunci . listele rămân definitive,și această definitiviate
o numește închiderea 'listelur.
”
De s'aii lăcut contestaţii, atunci listele se modifică conform

definitivei judecăţi.
LL
In termen de trei dile de Ja rămânerea listelor definitive,
- primarii tutulor comunelor sunt.datori a trimite la comuna
de reședință o listă scoasă după lista, electorală locilă, care.
va coprinde pe toţi alegătorii.
„Primarii comunelor de reședință vor publica pentru fie-care
colegiii separat câte o listă generală, formată din listele trimise de primarii din judeţ. Aceste publicaţii

trebuesc făcute

cel mult in dece dile dela primirea, listelor parţiale din judeţ. “
-Pentru acest scop listele electorale necontenit trebuesc puse
la disposiţia cetăţenilor într'un mod ast-tel casă poată fiecare lua cea mai perlectă cunoştinţă de densele.
Corp electoral. — Este reuniunea la un loc a tutulor ce-—
tăţenilor Regatului român, .cari însuşesc toate condiţiile capacității electorale.

,

Acest corp electoral este impărţit pe judeţe; ast-fel că fiecare din jdeţele ţării coprind în ele corpul electoral.
Colegiul

electoral.

Este o fracțiune: din

electoral. Corpul electoral pe lângă

marele

corp

împărţirea sa pe judete,

pentru inlesnirea operaţiilor electorale, mai este încă împărţit

în mai multe colegiuri:
|
” Actuala lege electorală recunoaște trei colegiuri pentru Cameră și două pentru Senat, avend fie-care colegiii diverse dis-

tincţiuni între ele.

|

-

Colegiul I de Cameră se compune din toţi aceia cari pe
lângă că trebue să întrunească toate condiţiile de capacitatea
electorală, dar mai trebue încă să aibă un venit lonciar anual urban

saii rural, de 1,200

lei.

Colegiul II de Cameră se compune din toţi cu capacitate electorală și cari plătesc Statului o dare anuală directă de veri-ce
natură cel puţin 20 lei și ai domiciliul saă reședințaîn orașe.
Sunt scutiţi de cens în acest colegiii:
a) Prolesiunile libere.

D) Ofițerii in retragere.
c) Pensionarii Statului.

4) Cei ce ai absolvit cel puţin invăţămentul primar.

— 265 —Toate comunele urbane dintr'un judeţ 'forhează un singur
colegiii cu orașul de reședință.
Di
Colegiul III de Cumeră.

Din

acest. colegiii fac parte toți cari

nu sunt alegători în "cele. două: de mai sus colegii, și cari
plătesc o dare cât de mică către Stat,
”
|
Alegătorii acestui colepiii cari ai un cens rural de 300 lei
în sus şi cară șliii scri şi citi, pot vota după alegerea, lor sait
"direct la orașui de reședință, saii indirect, prin delegat în comunele lor împreună cu alegătorii lără ştiinţă de carte.și cari
Ma

|

n'aii censul cerut.

Asemeni votează, direct cu dispensă de cens:
Invăţătorii satelor și popii. i

Cei cari plătesc o arendă anuală

-

de 1,000 let. cel puţin.

|

Cinci-deci de alegători, aleg un delegat.
Primarul, notari, perceptorul, șelul de garnisonă . şi verice alt funcţionar public, nu poate fi ales delegat.. -

“Ast-lel dar, acest colegiii alege indirect, adică alegitoril-uleg delegaţi, şi drgaţii pe deputat, pe câtă vreme colegiul
ânteiii şi al doileu aleg direct pe deputaţii lor. * Corpul electoral pentru Senat se imparte in două colegiuri:
Culegiul I de Senat, ce compune din acel alegători cari aii
un venit anual urban ori rural de cel puţin 2,000 lei.
Sunt dispensaţi de cens următorii alegători :
a) Foştii şi actualii preşedinţi şi vice-preşedinți ai vre unei

din adunările legiuitoare
i) Foștii și actualii deputaţi şi senatori, cari aii făcut parte
DE
a
din două legislaturi.

c) Generalii și colonelii și aceia cari aii un grad asimilat cu .
%

acela de general sait colonei.
i
|
d) Foştii și actualii miniștrii saii representanţi diplomatici

ai ţărei.
„.
€) Foştii și actuali! membri sati președinți de Curte,
procurori generuli pe lângă curţile de apel, președinți, membrii

saii procurori la Casaţie
a.
f) Cei-ce aii diplomă de doctor saii licenţă în -ori-ce specialitale şi cari vor fi esercitat, prolesiunea, lor în timp de
şease uni.

RE

”

:

|
a
- 9) Membrii Academiei Române.
Colegiul II de Senat, coprind pe alegătorii. direcţi din orașe
și din comunele rurale cari aă un venit lonciar urban ori
rural anual de la 2,000 lei în jos, precum și comersanţi -şi
industriaşii cari plătesc cel puţin o patentă de clasa
I sai ]].
„Sunt dispensaţi de cens:
DR
a) Aceia cari posed o diplomă de doctor de veri ce spetia-

—
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litate, sai un alt titlu echivalent doctorului, emanat de la
şcoli speciale superioare. . Sa
V) Licenţiaţii in drept, litere, filosofie saii științe.
c) Fostii şi actualii magistrați, cari ai luncţionat timp de
șease ani.
d) Inginerii, architecţii, farmaciștii și medicii veterinari cu
diplomă. -..
€) Profesorii școalelor din orașe ale Statului sait ai școalelor secundare recunoscute de Stat.
f) Pensionarii cari primesc o pensiune minimum de 1,000
lei anual.
.
Alară de aceste două colegiuri, corpul electoral pentru Senat mai recunoaște .incă un colegiă care se compune din toţi
profesorii universităţii, separat cel din București de cei din
iași şi pe cari le-am putea numi «Colegiuri universitare».
Aceşti învăţaţi formează un colegiii separat şi votează cu
totul aparte pe senatorul lor, trimis numai din sinul lor, fără
ca cu toate acestea să piardă dreptul da vota când ar voi
în

colegiul

din

care

ar face parte.

|

-

Legea mal recunoaște asemeni pe diferite persoane, ca
membrii de drept ai Senatului, drept pe care-l am numi colegiul privilegiat, căci in toate circomstanţele persoanele ce
le vom

indica. sunt

tot-l'a-una membrii

ai Senatului, fără să

necesiteze vr'o alegere pentru ci.
Aceste persoane

sunt:

I. Eredii tronului la etatea de 18 ani şi nu poate avea vot
deliberativ de cât la, etatea, de 25 de ani.
|
II. Mitropoliţii şi episcopil-eparhioţi.
,
Se ţine in seamă bărbatului contribuţiile femeei, și tatălui
ale minorilor săi copii, pe tot timpul cât va avea usulruct.
“Proprietarul unui imobil scutit provisoriii de plata impositului către Stat, poate esercita dreptul de alegitor ca.și cum
ar plăti acel imposit.
Veniturile fondurilor situate in diferite comune

judeţe, vor îi ţinute in seamă pentru
cerui de .lege.
Carte

de alegător, este ci și un

complectarea

şi

“

diferite

censului

certificat, liberat de ad-

ministraţia comunală unde "și esercită alegătorul drepturile
sule electorale. Acest certificat se liberează fie-cărui alegător
în parte,şi. numai
aşi esercita

in.puterea, acestui act poat» să fie admis

drepturile

sale. politice.

Acest

certificat

pe care

legea “1 numește carte de alegător, trebue în esenţă să dovedească capacitatea electorală și identitatea alegătorului.
Cartea aceasta trebue să coprindă:

—
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Colegiuldin
. care face parte, numele, pronumele. profes
ia,
etatea, semnalmentele fisice, domiciliul, adică
judeţul, comuna,
strada şi:

numărul casei alegătorului.
Asemeni trebue să mai coprindă aceste cărți, anul,
luna,
diua, sigiliul comunei şi semnătura primarului sati
a
unuf
ajutor al săii care liberează aceste cărți. »
Cărţile acestea, se liberează
cu matcă.

dint'un

registru ul primăriei:
|

Primarul sait ajutoale sale indatăce aă

rămas

listele

definitive, este dator a, trimite fie-cărui alegător din toate
cole-.

giurile, câte o carte de alegător constătătoare calităţii sale.
electorale.
„
Alegătorul primind cartea este dator să dea dovadă.de
primirea sa, care se face prin semnătura - alegătorului pe co-torul cărţii, care rămâne in registrul primăriei de unde se taie..
Dacă alegătorul nu ştie să serie, se face de agentul comunal menţiune pe cotorul cărţii care.o aduce, de” modul cum.
Sa dat în primire alegătorului.
Iar dacă alegătorul refuză să primească cartea, atunci agen-.
tul comunal însnţit d'un agent polițienesc (comisarul) aceștia,
inchee

un

proces-verbal

prin

care

in casa alegătorului ce o refuză.

constată

refusul

și o lasă,

Dacă până în diua. convocării colegiurilor alegătorii nu 'și
aii primit cărţile lor, primarul este dator ca .în interval de
„trei dile să le trimiță fie-cărui alegător la domiciliul lor.
Retusând primarul liberărea cărților, atunci alegătorul de-.
nunţă faptul .procurorului și președintelui tribunalului respec-

tiv. Aceștia sunt datori să citeze de urgență inaintea lor pe.
primar, să dea o hotărire, condamnând pe primar ; hotărirea,

ţine. loc de carte de alegător.
a
E
Alegătorul venind la alegere trebue să aibă la sine cartea
de alegător exibând'o, căci alt-fel nici nu poate intra în sala:
de alegeri.
Exibarea

cărţei

mui

ce necesar

a o

lace,

căci se

poate

iu-

templa să fie contestată persoana alegătorului, şi in atare caz
cartea dovedeşte identitatea alegătorului, făcând a i se des-

chide uşile adunărei colegiului in care are
Biroul are dreptul să verifice contestaţia,
să scrie înainteu sa spre a se vedea, de se
nătura după cartea ce poartă numele stil.
Dacă alegătorul nu știe seri, atunci se

dreptul de a vota.
punând -pe alegător
potrivește cu sem-compară

semnal--

mente din cartea ce el o exibă spre a vedea de se potrivese:
cu ale sale.

Biroul e dator să constate prini un proces:verbil toate aceste
incidente, și să viseze 'caitea, alegătorului contestat:
:
Convocarea corpului. electoral. —Este reuniunea alcgăto-

rilor din toate judeţele pentru a proceda la alegerea Representațiunei-Naţionale când ea se face în mod general, .şi a
unei părți numai din acest -corp electoral, adică a alegitorilor dintr'un judeţ sait mai multe, când se face alegeri .par-,

|

țiale.

a

.

- “Convocarea se face-prin Decret Regal, după stăruința ministrului de Interne.
i
Ministrul de Interne comunică aceasta primarilor orașelor
de risidență care, în înţelegere cu primarii din cele-Palte' comune ale judeţului, convoacă pe alegători cel puţin cu 21 dile
anai înainte de termenul fixat pentru alegere.
“Alegerile se fac treptat pe colegiuri.
Inștiinţarea de chemare va arăta diua alegerii, numărul
«deputaţilor și senatorilor cari trebuese aleși; precum şi locurile unde ai a se întruni alegătorii.
|
Acolo unde sunt mai multe birouri electorale, sai: mai

multe locuri de intrunirea alegătorilor, este și un biroi central, şi biroii central este numai localul primăriei oraşului.
Tot asemenea se urmează și pentru delegaţi, adică pentru
aceea

cari nu

votează

direct.

pă

Conaocarea, delegaților se face cel. puţin cu dece dile mai
înainte de diua, hotăritii pentru alegerea parlamentarilor
Presidenţia și formarea biroului.
— Vom începe mai ân-

teiii cu birourile

electorale pentru

alegerea delegaților,

care

se compune din primarul comunei ca, preşedinte, din doui secretari și doui scrutatori eșiţi la sorţ din alegători cu ştiinţă
de carte, și care se află de față la deschiderea colegiului.
Delegații aleși se intrunesc la residenţa judeţului împreună
cu alegătorii care votează direct, și procedează .la alegerea
deputatului.

Terminându-se operaţia alegerei delegaților, birourile electorale se presidează de judecătorii curților de apel, fără să se
escepteze presidenţii acelor curţi și primul preşedinte.
Asemenea presidează şi ai tribunalelor, afară de judecătorir
de instrucţie şi procurorii.
i
-Preşidenţii birourilor electorale se trag la sorți de primul
„preşedintele al Curţii şi de primul președinte al tribunălului.
Aceastii: operaţie se iace în ședință publică, fiind de faţă și
procurorul și încheindu-se proces verbal. care să constate acost
lupt, argtându-se anume care din judecători are să presideze cutare saă cutare zolegiii, anume determinat.

—
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„Resultatul. tragerii la-sorţi
'se: va comunica cel puţin.. cu:
dece dile mai înainte de alegeri, primarului din localitate, nu-mele magistraţilor -cădut la sorţ, care aă să presideze secţiile
electorale. :
se
Aa
Biroul dar. este compus un president luat după cum sa
dis mai sus, din doui secretari.şi doui serutatori trași la sorţ.
de: preşedinte” dintre . alegătorii presinţi la deschiderea colegiului..

a

Trei din membrii

a

|

E

biroului trebuese să. fie in . permanenţă

presinţi la biroii în tot timpul
vi.

alegerii.

|

Funcţiile preşedintelui și ale biroului.
— Odată biroul tor-

mat, biroul este deschis

și președintele
'are autoritatea

con-:

ducerei alegerilor, care ţin de lu. ora 9 de dimineaţă până la.
ora 5 p. m. când colegiul se inchide.
e
Colegiul se deschide și se închide numai de preşedinte. FI
are poliția adunărei de alegere, căruia în acost timp trebue:
să i.se supue toate autorităţile civile și militare, la toate or-

dinile ce el vă da când va găsi necesar

=

Preşedintele este dator să dreseze procesul verbal constatător a, veri-cărei turburări ati reclamări ivită in sala de:

alegere în.tot timpul până la terminarea lor.
[i dator să stampileze plicurile candidaţilor,
cere.
E
|
Acest

:
dacă ei vor-

proces verbal trebue să fie semnat de Diroii și de cei.

|
|
presinţi de vor voi.
-adrePreşedintele e dator să primească, veri-ce - reclamaţie
sată lui, şi să certilice priimirea pe care impreună, cu proce-.

sul verbal cea dresat le va pune la.un loc cu toate actele de;
alegere și toate acestsa adunate la un loc va purta titlu de:
NE
,
a:
«Dosurul alegerii col giuluă cuture».

Dosarele acestou de la toate secţiile se trimite secţiei cen-.
trale cu care este datoare să facă recensământul general și
in urmă se confirmă primarului respectiv. Acesta “1 iînaintează ministrului de Interne, care la rendui i le trimite came.-vei. ori senatului spre a decide in consecinţă.
Când

desordinea

din

sală

ar îi inare,

preşedintele

cu -in-:

voirea biroului poate suspenda, pentru !:2 oră ședința.
Președintele asemenea are poliţia, și în afară de sala de:
alegere, în tot coprinsul casei din care face parte sala de alegere, şi în tot coprinsul curței acestei să:
" Sosind ora 3 p. m. președintele facesă i se cheme alegă-:
torii la vot de mai sunt, de nu mai vine nimeni închide co-.
legiti făcând un proces verbal de terminarea alegerii.
Dacă. însă. la strigare mal răspund alegători, atunci mal in--
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“târdie până ce votează și cei care ai mai răspuns la chemaea

„-

tăcută. .

„ Deschiderea serutinului.—- Operația alegerii terminată,
colegiul electoral închis, se procedă la deschiderea, scrutinu-

lui; adică a urnei care coprinde biletele de votare ale alegâ-

torilor. Această deschidere se face de președintele biroului.
„ Preşedintele la deschiderea scrutinului numără plicurile cu

biletele de votare

în ele,

câte unul pe rând

le deschide

îna-

intea, alegătorilor, citește cu voce tare numele inscrise pe ele
|
-care se seriii pe două liste ţinute de secretari.
forţă armată nu poate intra în sala de alegeri, nici

„Nici.o

poate staţiona împrejurul ei și nici pe strade, căci președinele are dreptul so gonească și să o cheme: când se simte
A
necesitate de ea.
Preşedintele după ce constată resultatul alegerer, . proclamă
în audul tutulor resultatul
„După terminarea recensământului general, biuroul intocmeşte un act pe care -il subscrie, îl legalisează şi pe care împreunăcu toate lucrările alegerii se înaintează administraţiei
|

-comunale.

Actul biuroului făcut după recensământul general, se inmâ|
mează persoanei alese. -

Votul. — Votul este o dorinţă, o voinţă întărită prin convineţiune, o hotărire luată din propria „voinţăa unei persoane

neiniluențată de nici un element străin, de cât de acele al
,
convingeii sale intime.
i fiind-că voinţa, hotărirea saii dorința residentă în
domeniul moral pentru :a. se realisa, spre a trece în domeniul
veul, primeşte forme

când

ast-lel în

necunoscut

esterioare, se esprimă

domeniul faptelor,

la cunoscut,

numim

vot saii “votare.

sai ași declara

A vota dară este a'și esprima

„păreve,

propriu sa

dorință, propria

tre-

prin cuvânt

această trecere

de la un

propria

sa judecată, şi hotărire,

sa

ci mu

a albuia.

Forma votării se face prin scrutin secret în ce privesc pe
„deputaţi și senatori.
Forma. esterioară prin care se exprimă votul, prin care se
esecută o hotărire luată de alegători, e un buletin. pe care
este tipărit numele acelora cari ai să fie uleși. Acest buletin

-este tipărit în atâtea esemplare câţi sunt alegătorii colegiului
a cărora alegere se face. Forma acestui buletin este anume
-arătată în legea electorală din

1884.

Fie-care: cundidat are buletinul stii, și toţi sunt datori mai
înainte d?a le pune în circulaţie, să depune lu: tribunalul respee-

tiv un model de buletin de vot, cari aii să serve la, alegerea
lor, preşedintele tribunalului e dator să dea chitanță de depunerea buletinului.
Acestă depunere se va, lace din diua publicării preşedinţi-

lor de Diurouri, până în ajunul alegerii la 6 ore seara.
La, această di şi oră: președintele saii locoţiitorul săii va.
incheia la, grefa tribunalului un proces verbal constatând că
a adăstat până la disa di şi oră depunerea buletinurilor de
de s'a pus şi anume

vot, arătând

de cine.

La, diua alegerii mai înainte de deschiderea, biuroului, candidaţii” pot” depune buletinele lor la, preşedintele biuroului,
luând chitanţă de primire de la el.
„. Fie-care alegător intrând în sala, de alegere este dator mai
ântâiii să, dea preşedintelui biuroului cartea sa de alegător,
acesta, taie un colţ dinti'ânsa şi o restitue alegătorului. Dupi
aceasta primește de la biuroii câte un buletin de vot, dale fiecărui candidat şi câte un plic. Cu acestea alegătorul trece înto cameră secretă distinată pentru acest .scop, introduce în
plic un buletin de xotce îi s'a dat, stringe mai ântâiă în pa-

tru acest buletin, lipește plicul, îl dă, preşedintelui care îl deE
pune în urnă.

Plicul trebue să aibă pe el stampila candidatului și a preplicurile „cari se. vor găsi. în urmă,

şedintelui biurolui,. alte

la scoatereu lor din

nu se deschid

urnă; şi se lipesc la do-

.
se subseriii de contestatori și de

Ma
sarul causci.
Buletinele declarate nule

membrii biuroului, lipindu-se la dosarul alegerii.

AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, COMERCIU, FABRICĂ.
_

a

„Agricultură

Istoricul.— Detiniţiane.— Mijloacele

“Istoricul.
creată
ne

“din

— Origina agriculturii

profundă,

cea mai

odată

se

cu primul om

atestă acest. adevăr 'în

al

se

pierde

afirma

omenirei.

toate versete:e

Patriarhul Avram, cet-Palţi
urma

chiar

poate

|

necesarii propășirei agriculturei.

potentari

că

în

anticitatea

agricultura

e.

Vechiul - testament

sale.

dinaintea

lui, toţi-ati fost mari, agricultori ai-acelor

.

sa și cel
timpuri.

la noi agricultura, o găsim odată eu origina noastră,
: Aplicată
şi continuând: de a, fi,-ast-lel că, se poate afirma că România
ui nostru
& 0. ţară eminamente agricolă. Că în fundul pământul
României.
avuţia,
toată
stă
scă,
românea
ea
activitat
de
lit.
rostogo
„
ogoarele
din
și
pămcutul
oște
rostogol
„Prin coarnele plugului se

— 972—
sale: scoate esistenţa intregei ţări, cu toate -procedeurile: cele
primitive incă ce întreb: inţăm.:
e
Descendinţi ai Divului 'Lraian am rămas credincioşi autorului nostru în modul de "practicarea agriculturii.
Ii
Poate s'aii schimbatși prefăcut, întreagă omenirea dacă:
am crede: istoriei, atâta s'a reformat, 'că, aproape este necunoscută. Numai agricultura română este aceeași ca și în
trecut. -..
E
Dacă am intra să căutăm cauzele înapoeril agriculturei în
raport cu a celor-l'alte popoare, poate că printre âltele am
găsi și lipsa noastră d'a simţi necesitatea atâtor lucruri, pe:
cari numai o viaţă rafinată le poate simţi, lucru ce ne lipsește.
“Toate lucrurile sunt create de necesităţile simțite de sou

cietate.

|

:

'Trebuinţa, simțită de atâtea lucruri, aduse trebuinţa ameliorării și perlecţionării agriculturei. Această perfecţionare sa”
ameliorare a agriculturei este o consecinţă a pertecţionării:
plugurilor și a tutor celor-l'alte instrumente arătorii.
Ingrijirea pământului în care se aruncă stmința productivă,
ingrijirea şi păstrarea recoltelor, priceperea. a, le: vinde ia
momente utile, îngrijirea animalelor și înbunătăţirea rasei lor.
spre a le face mai bune la usagiul agriculturei, se mai cere
asemenea, imperios o legătură intimă între. proprietarul pămentului şi lucrătorul acelui pământ, cari la nui sunt locuitori de la sate saii ţărani, căci ei sunt «brațul puternic agricol»...
Odată, căutând în adincimea istorică, ţăranul la noi avea

libertatea, sa do ac'iune. El putea să lucreze pământul vericărui proprietar unde dânsul păsea că-i era mai bine, lără ca

„să fi fost ide către cineva împiedecat în. această libertate a. sa.

Din acest lapt se poate vedea incă organisarea. politică a, României după acele timpuri, cari priveaii pe săteni ca oameni liberi, ca cetăţeni cari se puteaii bucura de libertatea
lor. 'Lot istoria ne spune că pe acele timpuri în cazuri estraordinare, țăranii luati parte la alegerea generalilor.
Mai târdiii însă această cetăţenie ţtrănească . încetează, și
libertatea, lor e pierdută. Fă cari avea voe ca de la ef, să se ducă:
a lucra

pe

pământul

legaţi de pământul

veri-cărui: proprietar,

de astă dată

sunt

pe 'care se alla ședând cu casa lor; și ci nu

„se mai puteaii nici strămuta pe alt pământ, nici chiar
a lucra:
alt pământ;

ast-fel că dânşii eraii consideraţi ca niște accesori

pământului pe cari 'şi aveaii casele lor.de lociit. Foarte: rar:
se întempla ca proprictarul pămentului să dea voe săteanului:
după pământul -săă să se strimute în altă parte” saă să lu-creze

alt pământ.

.

.

.

—
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- Această legătură a ţăranului de pământ se: numea,

«clacă»

și țăranul clăcag, având muncitorul oare-cari mici foloase
din partea. proprietarului, în. schimbul muncei sale.
Mal în urmă această măsură degeneră
intru atâta, încât se

simţi mare necesitatea se înfrâna oboseala. : - Ast-tel lu. 1830 cu introducerea Regulamentului Organic:se
stabili

oare-cară. reguli

intre “proprietar:și ţăran, -dar

cari

totuşi nu putură ajunge la:scopul dorit, când la 1843 Maiii
15, legiuitorii noștri fură nevoiţi: a lua noi-măsuri. :
Anul 1848 stabili următoarele. reguli :
Aa
Proprietarul era, dator să dea. ţăranului pământde casă. şi
pământ de lucru pentru hrana sa și a familiei sale.
: : .
Muncitorul plătea - proprieţarului pentru - acestea, : 0: dare

oare-care

numită

«deciuială»

sai

cdijmăy.

lucruri, ajunsese mai

în urmă -un

La, această dijmă se mai adăoga încă câte-va alte ::mică
dări din partea săteanului, spre esemplu:
să care cu 'cheltuiala, sa. bucatele proprietarului la cutare port:al:ţărei,:-să -lucreze în pădure la iacerea de stânjinide lemne, să dea, atâțeay
pui de găină pe an, ouă, făină, mălai, etc.
Ie
Aceste ad:ose peste dijmă, care.se păreaii a fi nişte- neiînsemnătoare

scandal care

dură până, la 1851, când se:stabili următoarele măsuri:
Săteanul cu 4 boi și o vacă avea, :5' pogoane. -izlaz,: socoi
Sa
tindu-se _un pogon de vită.
iarnă,
pe
hrană
pentru
cositură
1 se mai da 3 pogoane
tot pentru

de
acele 5 capete

vite. Precum încă irei

pogoane

arătură pe care le va lucra săteanul, ori însuşi, saă prin -mij- înlocirea altora dar numai pentru seama sa, fără a . putea,
NES
E
ri
chiria. altuia. - Săteanului cu doui boişi o-vacă i se da:
,

"Trei pogoane

-:-

iarășiun pogon de cap

islaz, -socotindu-se

DE

de vită.

.

a

cau

E

“ Idem un pogonşi :19 prăjini de cositură pentru hrană de
iarnă,

tot pentru

aceste

trei

capete

de . vite, şi trei

Sătenii cari aveaii numai

o: vacă, pentru hrană li se da:

Un pogon islaz pentru acea, - vacă, și 15
tot pentru

-pogoane

ie

de arătură, fără drept-a le închiria. -

prăjini cositură

âcea vacă. Şi trei pogoane arătură, cu: prohibiţiu-

mea. de mal sus. -

i

RR

"Poate aceste locuri cerea legea, din 1851 să fie anume bine

E
determinate, tinde le sunt. date.
Pe moșiile unde sunt păduri,.: proprietarii . eraii

permită, sătenilor să ia din

“Jemnele necesare pentru foc.
a

uscături, ȘI să taie din

R
datort: să
crânguri

ce

e

”

,

18
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Dacă insă sătenii aveai

necesitate de pământ mai mult de

- cât cel dat de lege, cereaii proprietarului și se invoiaii intre
ci ca toate părţile contractante, cari contractează ceva între
nu putea reluza.
ele, și proprietarul
La rândul 'lor sătenii pentru tot ce primia de la proprietar. aveati. următoarele obligaţiuni către aceştia.
Să lucreze săteanul proprietarului pe an 22 dile, care eraii

„considerate ca, chirie. Acest lucru 71 tăcea cu vitele sale, priE
..
mind nutreţul lor de la proprietar. |
„Cei ce nu aveaii vite, lucraii aceste dile cu mâinele. Mai
i se da, loc de casă și grădină.
|
Şi sprea nu se face un abus din munca acestor dile, legea
|
fixa, trei epoce când urma a se face această muncă
- Primăvara şeapte dile. .
i
. Vara. opt dile. .
"Toamna, șeapte dile.
“Asemeni nu putea, proprietarul să ia pe toţi sătenii o dată
Ja .lucru, ci numai jumătate din tot numărul

de locuitori, ca

i
să rămâie as'-fel și pentru lucrul lor.
Mal dai sătenii o dijmă, adică o a, decea parte din fructul
pogoanelor de arătură, și a cincea parte din fructul pogoane-

lor de cositură, -transportând toate acestea cu a sa cheltuială
la, curtea

proprietarului.

Proprietarul

....

era dator să dijmuiască imediat

fie-care fel de producte şi să termine

"

ce se aduna

această cel mult în dece

dile, ca să rămâie şi săteanului timpul necesar pentru strin|
gerea, recoltei sale. -. :.. .
muncea
ce
pământul
de
săteanului
legăturile
In. ce privește
şi unde'și 'avea, casa; legea din 1851 permitea săteanului a
se duce să lucreze alt pământ la altul unde credea că-i e
mal spre folos, însă sub niște condiţii atât de severe, în cât
era ca şi când nu aveaii voe.. Asemeni

și proprietarul

avea

voe să -gonească pe un sătean .saii pe mai mulți după moșia
sa. când ar fi. .voit el.
|
Această cerere de strămutarea țăranilor pentru

'muncă

cinci ani, la finele dar unei perioade de cinci ani

și

pe

o altă moșie precum și isgonirea sătenilor de proprietar după
- moșia sa, nu se putea face verl-când, şi numat din cinci în
sătenii

şi proprietaril puteai ași esercita, aceste drepturi ale lor.
La 1864 suvenirile de independenţă civică se deşteaptă în
tot Românul, redându-se şi săteanului vechia sa cetăţenie
usurpată de capriciurile timpului trecut.
“Statutul de la 1861

al lui Vodă-Cuza

printre alte multe bu-

nun ale sale ma! are şi pe acestea că deslipește pe sătean de

—
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proprietate, dă, şi săteanului voinţă ȘI libertatea activităţii şi
individualităţii sale. Desfiinţează claca, 7] face proprietar eternel pe pimântul ce Pa găsit muncind. la proclamarea, Stitului, "i

„dă voe să se ducă să muncească acolo unde va. crede că -e
folosul săi fără ca nimeni să-l poată împiedeca, plătind sătenii în
bani proprietarului pământul ce li se da, cu termene lungi
|

şi în rate.

„ Quantumul de pământ după statut dat de proprietari sătenilor, este acela pe care s'a găsit muncind la -epoca proclamării statutului. Și aci mai adăogăm că 1864 n'a inproprietărit pe toată sullarea țărănească, ci numai pe aceia pe cari
acea epocă 'Y-a găsit clăcași. Acești săteni spre a putea fi
împroprietăriți trebuiait să dovedească că sunt clăcași. Dovada, se făcea prin presentarea unui bilet tipărit de facere
-clăcii. Biletul acesta, trebuia să fie tipărit, să aibă anul, luna,
diua, și să fie iscălit de acela în folosul căruia se [cea claca,

-saii de representantul acestuia.

Deiiniţiune. — Ca să răspundem unel cestiuni 'atât. de
importantă, nu cred alt mijloc mai:nemerit, de cât a lăsa pe

specialiști să, vorbească.
Ast-fel specialiştii dic că agricultura e. cunoștința care unește

„cultura plantelor și a animalelor, în scop de a produce plante
şi animale întrebuințând cele mai mici mijloace spre u du cel
mai

„_

mare

câştig posibil,

tot-d'a-una

însă

constant.

Cu alte vorbe, prin agricultură învăţăm

cultivarea plante-

Jor și a animalelor necesarii vieţei noastre prin întrebuinţared de mici cheltueli și câștiguri mari.
Mijloacele

necesarii

propăşirii agriculturei.— Mai îna-

“inte d'a intra, să vedem cari să fie aceste mijloace de -prosperitate agricultorală, am putea resumând -aceste mijloace

să dicem că «ccsfe o activitate intelectuală şi materială ne
,
.
,
a
“obosită »,.
O parte numai din aceste varii și multiple mijloace. agri-

-cultorale, enumeră specialiștii pe următoarele mai cu seamă:
1) Pământul, care represiată pe mama plantelor. El este
obiectul care ocupă braţele omului şi forţa animalelor.

2) Capitalul sunător, care permite agriculturei d'a pune în
mişcare activitatea productivi.

Pentru a ajunge

lu acest scop

este

necesar

concursul

a

mai multor ştiinţe, cari se divid în două clase. AȘ
Prima, clasă se numeşte știința principală agricolă şi care
,
:
-coprinde următoarele
E Agricultura proprii, disă; b) Silvicultura; c) Zoolehnia; d)
|
Economia rurală; b) Contabilitatea.
.

—
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Secunda, clasă se numește, știința aucsiliară, și coprinde ur-mătoarele :
SR
.a) Zoologia, b) botanica, c) mineralogia, d) geografia, e) geo-

„dozia, Î) fisica, $) himia, h) anatomia, i) fisiologia, 3) patologia,
k) terapia, |) agronomia propriii dis. Această din urmă știință

la rindul să&ii se ocupă și cu-agrologia şi titotehnia.
Cea d'ântâiii dintwacestea, este știința piimentului, și cea de
a doua a plantelor.
|
Sa
o
Nu putem intra in amănuntele tutulor celor enunciate mai
sus, căci nu avem de scop a face un curs special de agricultură, ci ajutat de specialiști să afirmăm că agricultura e
arta îmbogăţirii cu capitaluri mici şi cu câștiguri mari, utili“sate aceste capi aluri cu pricepere și activitate. Arătând ase-meni că agricultura face parte din buna stare morală și ma„terială a cetățeanului de. care administraţia

trebue

să se in-

grijească.
Din toate cele până ari espuse, mai putem adăoga că: Agri"cultura este un “ansamblu de arle variate, pentru vealisarea uncă
singure arte, accea numită: arta manufacturială. Ast-lel că nu

este esploataţie rurală care să nu fie în realitate o manu
“factură de produse. diverse.
SE
Un economist vorbind despre acest punct dice că, cultiva“torii sunt aceia, cari ai mai multă necesitate d'a reuni cunoștinţele cele inat numeroase și -mai. variate spre.a combina
cele mai multe idei și noţiuni, în intrebuinţarea facultăţilor lor
productive.
:
Legiuitorul nostru s'a gândit încă și el la acest progrâsal
"agriculturei, lucrând in consecinţă pentru a ei desvoltare, ere-ându-se diferite legi, toate in scopul a asigura, succesul des-

“voltării agriculturel.

-

Aşa la 1881, Iunie 8, s'a creat o lege carea inființat casele
de credit agricol în activitate adi, și cari sunt create pentru
a ajuta, băneşte agricultura, mai cu seamă pe săteanul fără
mijloace.
|
+

La 1882,

Mai

13, s'a creat legea tocmelelor agricole, sati

convențiile agricole;
prietar și agricultor.
La 1882,

care

stabilește raporturile
a.

dintre pro-

Iunie 25, s'a făcut legea concursurilor agricole și

industriale, menită a, stimula activitatea agricolă şi d'aci propăşirea sa.
Si

*

Industrie
Etimologia.— Definiţia.

—

.

Dividiunea, industriei.

Etimologia. — Vorba industrie vine de la adverbul latin,
înde care însemnează dacolo, din acest loc, din, şi verbul
struo, îs, care înseamnă a clădi,'a didi, a consirui.ete.

_ Din combinaţia. acestor două cuvinte, sa

născut

cuvântul

industrie.

„Adică din acel loc ori din ace! obiect, mâna omului unită,
cu inteligența sa, poate
a 'şi construi cutare saii cutare lucru,
care poate să-i fie de folos.
- De aci se poate dice că industria este o îndemânare a unei
persoane, a face un lucru oare-care.
Da
Definiţie.— Din espusele până aci se poate susține că in-,,
dustria este ştiinţa prin care omul 'și apropiază pentru trebuinţele sale materiale primitive” ce pământul i le oferă, şi.
din cari prin mintea.și actuvitatea sa să-și creeze tâte acele lururi satislăcătoare necesităţilor sale.
,
_ Ca, consecinţă a muncel omului unită cu inteligenţa sa de
a da produselor pământului calitatea d'a satisface necesităţile
sale, "și-a luat și lucrarea, sa diferite numiri.
„ Așa avem : Industria română, irancesă, engleză, italiană etc. :
și din aceste diferite feluri de industrii, unii cer tacsarea îndustrici, protegiarea industriei, libertatea industriei.
n
„Din toate acestea rămâne constant că, industria este resultatul activităţii omului în crearea lucrurilor necesari 'esis-

tenţii lui, de unde industria întrun singur curent i se poate
dice că este fiica necesităților omului.
_De

şi aci nu

facem un curs de economie politică, dar prin-.

cipiile generale ale ştiinţei care face obiectul acestei lucrări,
fiind. intim legată de economia politică, putem dice industrie,,
din punctul de. vedere al economiei: politice, că este up an-

samblu de operațiuni cari contribuese la producțiunea Logăţiilor
„.
SE
agricole, comerciale şi manufacturiale.
'Tot în economia politică, în usagiul vulgar, prin industrie
se înţelege toate profesiunile mecanice sai, mercantine, toate
meseriile ce esercită oameniă pentru a pulea trăi.

Diviziunea industriei. —

am vă&dut date
viziuni.
„_L. Industrie
IL. Zadustrie
ZII. Industrie

Pe lângă deosebitele

numiri ce

industriei, ea mai primește și următoarele di-.
,
,
agricolă. saă agricultură.
manufacturicră, saă industrie propriii Qisă. ,
|
|
comercială. sai comerciă.

—
1. Industrie

agricolă
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agricultură.
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Aceasta co-

prinde în ea, toate lucrările cari aii de scop producerea primelor materii. ce formează pământul. S'aii mai bine toate
lucrările cari ati de scop cucerirea bogățiilor din cele trei
regiuni ale naturei. Prin urmare industria agricolă imbrăţişează nu numai atracţiunea tutor produselor ce poate da păete;
mântul dar încă şi: altele -s. €., vânătoarea, pescuitul:
TI. Industrie. manufacturieră,

sai

iudustrie

propriit

disă. —. Cu toate astea, lucrurile produse de induştria agrinoastre.
necesităţile
imediat
satisface
a
proprii
colă, rar sunt
De am trece în revistă resultatele acestei industrii, recu-:
noaştem numai de cât că lucrarea sa se mărginește a, culege
produsele brute, aşa s.

ex. grâu, porumb,

oz, Ovăz, cînepă

necesitățile
şi alte produse ale pământului,
animale
pentru
omului şi furagiii
le:
Acestea nu sunt susceptibile: a fi consumate ast-lel cum
estrage agricultura din sânul pământului
-O altă operaţiune dar, după estragerea lor din pământ, se"
oferă a *și lua sarcina, a le apropria diferitelor noastre tre.
buinţe. Această operaţie este industria manufacturieră, sait in|
dustria propriii -disă.
Această, industrie, prin procedeuri fără număr, a cărora,
de“mire la un loc constitue artele și meseriile, şi a, cărorascopul
atinge
«Tehnologie»,
numită
știința
scriere depinde de
ca produsele: pământului să le putem usita imediat.
Cu alte vorbe, industria manufacturieră, are de scop a da.
producţiunelor brute, utilitatea pe care mo avea mai inainte.
III. Îndustrie comercială, sait comerciii.— Sunt produse
cari de şi ati utilitatea necesară a putea satisface tre uinţele.
noastre imediat,

esclusiv pentru

și fără intervenţia altor mijloace, s. ex., tor-

sul pânzei în casă, de femel, pentru necesităţile menagiului
|
casei sale.
Această, femee, lucrând în casa sa și pentru sine, dând
producţiunei brute estrasă din sânul pămentului forma d'a.
utea fi utilisată prin munca mâinelor sale, ea este o fabricantă tot atât de mare ca și verl-ce altă fabrică.
Produsele acestea ânsă, agricole saii industriale, nu se pot
urtot-d'a-una .consuma totalmente pe loc, aii necesitate prin
mare a fi transportate în alte locuri, pe alte pieţe.
" Aci dar, inte' vineo

casuri. din
turierilor,
„Această
ajunge la

altă industrie, care înlesneşte trecerea după

mâinele producătorilor agricoli în mâinele manuiacși apoi de la aceştia, in mâinele consumatorilor.
trecere din mână în mână, până ce producţia
consumatori, se numește industrie comercială.

De. aci, comereiul
pământului

de

întrebuințat.

la un

cu

19

—
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este mijlocul d'a transporta producţiunea,
loc la altul,

intenţie de a

ceva din această operaţiune. :
. Resumând
mătoarele :

cele trei

după

trage un

industrii,

se

ce s'a făcut bună

de

profit, de a câştiea

e

poate dice fie-căreia ur-

Industria agricolă este creatricea. bogiiţii, extrasă. din sânul

pămentului.

Industria manufacturieră, prin faptul că dă materielor pri-

initive sait materii

de întrebuințat,

transformatrice.

brute o formă,

se numește

Ia

care le face imediat bune

în .acecaşi
,

vreme

Și

industrie

i

”

Industria comercială, adăogând materielor primitive şi produselor manufacturiale, operaţia transportului de la un locla
altul, adăogându-se prin acest fapt şi crescământul, valoarea,

lucrului, face a se numi

catrice».

a

această industrie, 'cindustrie 'translo-

e

i

La această transportare, de la un loc la: altul a. materiei
brute, nu face nici o modificare acestel materii, ci numai

mijlocește transportul ei.
aa
Sunt învăţeţi ai economiei politice, cari dai-altă divisiune
industriei.
a
Maia
„Aşa, sunt unii cari iai din industria agricolă vânat, pes„cuit și animale, și fac din toate acestea un singur. grup, numit, industrie eztraclivă.

o

a

,

La industria comercială, asemenea ei - disting dou funcţiuni, fiind asemenea și în practică bine distincte.
.
Prima luncţiune, constă în: deplasarea transportului pro" ductelor agricole, saii manufacturiere,
casă le “facă'a ajunge
la, locul unde trebuesc să fie consumate:
a
Aceasta

se: numește

industrie de. transport. Secunda, luncţie,

constă în singura operaţie a schimbului produselor. intre ele,
numindu-se acesta, comerciii propriă dis, la care. se mal adaogă
şi următoarele condiţii :
N
Ca comerciul să se facă ca o profesie-obitinuită, şi al doilea, cu intenţie de a câştiga.
SI
Adică să tragă un folos. din schimbul - valorilor, făcut în
mod obicinuit.
Sa
Toate aceste divizii ale industriei, se pot reduce la trei.
I. Artele cari aii de obiect pe omul îisic.
i
II. Artele cari aii de obiect, pe omul intelectual.și moral.
INI. Artele car .aii de obiect, regulamentul relaţiilor sociale
între oameni, așa s. ex., funcţiile proprii ale” guvernului: și
administraţiunea.
i

-

—

să poată

de ' industrii

feluri

toate.

din - aceste

„Ca; fie:eare
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merge înainte, dând fructele pentru care sunt destinate, trebuesc fie-care din ele să "și aibă templele lor,să "și aibă preoții.
|

cultului lor.

_. Aceste . temple
specialiști.

preoţii

şi

școalele,

sunt

sunt

-

,

profesorii,

pentru, agricultură, sunt 'necesarii fermele și şcoli agri-

„Aşa,

|
|
cole, în fie-care judeţ.
_. Mai: mult încă, fie-care învățător, să fie obligat a preda, co“ piilor elemente de agriculturi. Și peste. toate aceste forme și
universitate, o facultate

școli agricole, să fie alipită pe lângă,

în

de agricultură, ca curs superior al principiilor învățate
Ea
ferme și în școalele agricole:
„Acest curs

cât şi practica

agricultură,

de

superior.

coprinde.

atât

teoria

agricolă, lamiliarisând pe studenţi cu pricipiile

|
|
administraţiunei reale... .-.
Lecţiile teoretice coprind toate acele materii pe cari le-am
arătat mai sus, vorbind.de agricultură. .
„ Lecţiile practice. sunt aplicarea: principiilor pe teren,
pentru care stirșit, aceste școli trebuesc să aibă, pământul .lor
propriă pentru lucru,
școli

“ Industria, comercială, are

publice sai private. Primele

sunt susținute de Stat saii, de comuni.

a

2» Şeoalele acestea aii de.scop a produce ingineri civili, şefi de
fabrică, directori de uzine, mecanici, architecți civili, metalurgişti, lucrări, grafice, turnători, fierari, justagii, Jăcătușerie,
lemnărie, țesătorie,ș. a.,de la pânza cea mai ordinară pâna

la. dantela. cea mai fiină şi mai elegantă.
și în care un
Comerciul pe lângă școalele sale clementarii
apoi trabue
bile,
indispensa
se pot învăţa, de cât, elementele
comersanţi,
producă
să
câre
e
superioar
școli.
.
.aibă
să
încă
.
bancheri 'şi funcţionari superiori comerciali.

Materiile necesare comerciului sunt : limbele străine, istoria,
eografia, matematica, fisiea, himia, mecanica aplicată, stuiul materielor : primitive, cunoştinţa : mărlurilor, dreptul — comercial și maritim, economia politică.
.

-

a...

-

.

oo.

y

Comerciii

Definiţie. — Legământul între agricultură, industrie şi comertiii, -—
„Balanța,

comerciului. — Restricţiuni aduse comerciului.

'

- Definiţie —Numele de comereiii pare a, veni de la cuventul latin

« Cum»,

care insemnează cu, şi din cuvântul clferz»

—

„_
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care insemnează marfă. Conbinând acest
e dou cuvinte cu și
marfă va se. zică schimbul mărfurilor
între ele, sai schimbul
unci valori pe altă valoare.
Persoanele date comerciului, se devid
în două clase: Comersanți en gros și

en detail.
Generalmente vorbind, comerciul unei naţiu
ni este
rarea, trans

portarea, schimbul productelor. ei indig
ene
străine, naturale și industriale.

cumpăcu cele

e aci avem comerciul interior, adică schimbul
productelor
între ele chiar in interiorul ţărei.
n
Comerciul esterior, este acela care se face
cu statele străine.
„. Ca consecință a acestei dividiuni, avem comer
produselor
străine aduse in ţară. Comerciul de esportaţie eiul
este,
transportul productelor, spre a se vinde atară din țară.
_ Degământul

între

agricultură, industrie şi comerciu.—
|
Pretutindeni găsim aceste trei lucruri legate intre
mând o trinitate, putându-se chiar dice că ele formele şi forși singură știință, şi cu toate astea ele sunt separate ează una,
intre ele.
Ast-lel că, aparenta confusiune nu vine de cât din
cursului ce 'ȘI dati intre ele spre a se susține la cauza conînălțimea,
chemărei lor, d'a satisface necesităţile pentru care
sunt create,
Căci, în adevăr, ce ar face agricultura cu produ
sele sule,
de n'ar

veni industria să le facă bune de utilisat ? Şi cu toată
produsele care nu s'ar
uma
pe loc, de n'ar fi comerciul spre a le transporta în cons
alte loreuşita industrieă, ce ar deveni

curi unde ar avea căutarea ; înlesnind schimbul
cător și consumator ?

între produ-

Faptul comerciului de a duce productele de la un loc la
altul îi-poate da încă, titlul de «agent al civilisațiunii omenire».
puind pe diferiţi membrii at societății în relaţiuni între el
cu vecinii lor, mărind și perlecţionândîn aceeași vreme

dusele lor, care trag după ele și mărirea, capitalurilor.
„Pe

lângă

acestea,

comerciul

indulcește

moravurile,

proleagă

amicie între diferiți membri at aceleeaşi societăți,precum şi. între
dileritele popoare, putându-se prin urmare dice comerciului fără
nici o linguşire, că este Busola civilisațiunii,
_
Balanța, Comerciului.— Balanța comerciului e mijlocul” de
a arăta, dilerinţa care esistă intre valoarea de esportaţiune a
unei țări. şi a valoarei de importaţiune a, acelecași ţări:
Să dice că balanța e favorabilă, când valoarea de esportaţie întrece pe cea de importaţie.
SR
Balanța e defuvoralilă când valoarea de importaţie intrece
pe cea de esportaţie.
e

|
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Restricţiuni aduse comerciului.— "Toate lucrurile pe lume
_să ajută între ele, ca să poată trăi și prospera.
Oamenii

încă nu

pot trăi

de cât

prin concursul

reciproce

ce "și daii.
Lucrurile esistente in natură încă aii nevoe de ajutor, pentru a avea, viață.
a
Ca, toate lucrurile dară și comereiul trebue ajutat ca să
poată realisa. înalta sa chemare, de agent civilisator.
Acest ajutor: dat comerciului se numește restricţiuni comerciale.
Aceste restricţiuni . consta, ca comerciul interior al unui.
stat să se bucure d'o absolută libertate, pe când cel esterior.
se fie cât se poate de limitat.
Limitarea comereiului esterior se operează generalmente,
„saii interdicând importaţia obiectelor străine, saii esportația a.
deosebitelor produse naţionale, oră supunend importaţia a deosebitelor produse străine la taxe vamale foarte ridicate
Acest fapt are de efec să ridice artificialmente preţul acestor din urmă, cea ce face pe consumator să cumpere de preferinţă produsele indigene similare.
“Cea d'ântciii din această măsură se numeşte « Prohibiţiune>
și cea de adoua
Fabrică.

—

« Protecțiune».
Manuiactură.

Necesitatea

|
existenţii fabricelor

Fabrici —Fabrica este stabilimentul in care se realisează industria Este stabilimentul în care materia brută estrasă din pământ, îi se dă o formă și calitatea d'a puteafi utilisată imediat.

Fabricile dar sunt mijloacele care daii viață și realitate manufacturii în aceeași vreme. Aşa avem manufacturi de stofe
de lână, de mătase, de pălării, fierării, olării ete.

Acestea tâte nu sunt decât produsele solului, fabricate de mâna
omului, care mai târdiă prin civilisaţie și înmulţirea necesităţilor, braţele devenind insuficiente, fură înlocuite sait se adau-

seră pe lângă ele mașinele.
|
|
Manutactură.—Din cele espuse, manufactura e produsul.
mâinilor omului.
Produsele brute extrase din sînul pământului care nu se

pot utilisa, pe dată, prin concursul mâinilor omului

această calitate, faptul
titlul de manufactură.
- Dintracestea, resultă
nufactură, şi cu toate
Cuventul fabrică se

acestei operaţiuni

dă actului

câştigând

în

sine
Si
o mare afinitate intre fabrică şi maastea se deosibesc între ele.
invărtește mai mult asupra obiectelor»
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care nu cer un număr mare de instrumente sait

un vast stabiliment, spre a le transforma în o producţie oare-c
are.
Cuvântul manufactură, se aplică asupra acelor obiect
rora fabricare nuse poate face de cât p'o scară mare e, a că-.
și prin
ajutorul unor mari capitaluri.
Fabrica, se reduce specialmente, la confecţionarea obiectelor.
Manufactura, la punerea obiectului în circulaţie, participând.
in acest sens şi din comerciii, fiind-că pune obiectele la disposi
ţia consumatorului prin schimbul intre ele, sati pe un preţ.
oare-care,
Femeea

la ţară care în modesta-i casă scarmănă lână,

lucrează in, saii il deapănă, îl toarce, apoi țese in antideloră:
uvianu-i r&sboiii făcând pânza necesară, familii sale, încă e o.
fabricantă, și micuța casă o fabrică.
Voind însă să facă o cantitate. mai mare de pânză ast-fel
că, modestele-i instrumente să-i fie insuficiente pentru satisfacerea necesităţilor ce simte, atunci femeea ar deveninu numai.

o mare

fabricantă, dară şi o manufacturieră,

Necesitatea

aci, se vede

esistenței

in mod

fabricelor. — Din spusele până.

indubitabil

lută necesitate.
|
Ele sunt culcușul civilisaţiunei
individului şi a avuţii.
Următorul

exemplu

ne

va

că, fabricele sunt d'o abso-.

și adăpostul independenţei:

convinge

cu

prisos,

de. acest.

adevăr.
- Marele Edison, în fabrica sa de electricitate 'și petrece” tim-.
pul aprolundându-se in cugetările bine-făcătoarei civilisaţiuni,

la care el lucrează cu sutele sale de fiinţe

adăpostesc

tenţii lor.

in

fabrica

sa,

lucrând

omenești,

pentru

câștigul

carise

exis—

-

- Reporterul. jurnalului american < Nescyor]- Herald», atras de
sgomotul ce Edison făcea prin lampa sa electrică, numită,
«Lampa-Edison», s'a dus şi el la sgomotoasa localitate nu-:
mită «J/enlo-Par;>.
=
„= Această mică localitate, dice numitul jurnal, este în satul
Newzersey, la dou&-deci mile departe de Newyork.
Treci fluviul Hudson pe una din marele plute, cu vaporul
Fersyboots care leagă orașul cu gările diferitelor drumuri defer ale lui Newyersey.
e
AI
„- Te urcă în trenul Pensylvanii, și peste o jumătate de oră.

„ești la Menlo-Park.

|

Acesta este un sat format de curând. -

,

El se compune, afară de atelierele și locuinţele lui Edison,

-din vro duzină de case.
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--Lui Edison ?i place foarte mult liniştea şi singurătatea,
“care pare a o fi câștigatla Menlo-Pari..
„ Această

depărtare

ânsă

a năvăli la Menlo-Park, de
Tatoriului lui Edison

de oraș, nu a putut

opri pe curioși

indată 'ce ati aflat

că uşile labo-

s'aîi deschis publicului.

„Compania, drumului de fer, ţinând compt de această
ență, a organisat, pe dată trenuri suplimentarii.
Sosind

la

Menlo-Parl,

dice

reporterul,

pe.

vădui

pa

aflutoată.

lumea venind.la Edison. M& iai după mulţime, și .după cinci
minute mă aflaiii pe o mică colină, ale căror coaste sunt în.
parte ocupate d'o ingrăditură și d'o grămădire de clădiri în
paiente.
,
„ Instalaţiunea ştiinţifică și industrială, a inventatorului se
compune din două mari ateliere, un laboratoriă și un mie
bastiment

de cărămidă, unde se ană biurourile.

Edison, saii mai bine compania care '] comanditează, usitează una, sută 'de lucrători.
|
Pentru aceasta, este stabilit o administraţie în ctagiul de

Jos, în etagiul de d'asupra se află. biblioteca, care Servă şi
drept sală de primire.
Ea
,
Edison este un om înalt, cu figura, palidă, fără barbă, ceea

ce face ca slăbiciunea sa să fie și mai mult văduti.
Ochii săi vit și adinci, sub nişte sprâncene, sub o formă de'
arcade, dă inventatorului Edison o presentare plăcută, cu
toată slăbiciunea feţei sale.
a.
- Adesea-ori Edison: și petrece nopţile fără a dormi, urmărind
vr'o_ descoperire importantă.
Biblioteca sa este legată prin

un telefon, cu o casă parti-

culară pe coasta opusă dealului, acol» locueşte familia neobo:
sitului Edison.
,
- Laboratoriul în care se face esperienţe, noei lumi electrice,
este impodobit cu un lustru cu opt lumini.
—.
„ Aci reporterul incepe a descri lampa Edison, în chipul.

următor :
|
Aaa
„La fie-care din opt becuri, este lipită o bulă de sticlă, măTimea

de

unui, că.

In interiorul

E

bule

potcoavă, produce

este “un fir

incandescent,

o lumină albăși dulce,

egală cu aceea, a gazului.

Ş

|

sub. formă,

d'o strălucire

ERE

Fie-care din aceste mici aparate, ard douăzeci de dile fără
întrerupere, ceea-ce repiesintă iluminatul. obișnuit al uner
iamilii în timp de șease luni, socotit a șease ore pe di.
Firul incandescendenţii, care servă de ardător, este o mică
bucată de carton subţire, bristol carbonat.

—
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bristol-carbonat,

aii fost din cele mat:

“strălucite, de sigur, fiind-că acest carton fiind compus din
sdrenţe și de Kaulin, produsul carbonisaţiunei este şi fibros,
și vitrificat.
Se taie cartonul în bucățele forma poteoavei, d'un polis ȘI
jumătate

de metru, le

închide intro cutie de fier,pe care o

incălzeşte până ce se roșeşte: şi se albeşte.
După dout-eci de minute fie-care bucată de bristol redusă
cu a treia parte prin acţiunea, locului, se presentează sub aspectul unui negru încovoiat, foarte fragil

Ambele estremităţi ale potcoavei sunt atunci legate cu nişte
fire de platin, d'un police de lungi, aceasta este preparaţiunea

ardătorului.
a
O bulă de sticlă, deschisă numarîn partea de sus, este pusă în

contact prin estremitatea

inferioară,

care e închisă

cu

flacărea

unei lămpi cu spirt de vin.
|
N
In momentul când sticla incepe a sc topi, lucrătorul confundă,
cele două fire care leagă, potcoava, ast-fel că firele rămân inchise, și ardătorul rămâne singur în interiorul bulei.: Apor se

lace gol

deschisă.

Edison

în această bulă, priu estemitatea superioară, ce este

|

usitează

-pentru

acest

scop, o

maşină pneumatică

sistem Geisler, prin care golul se 'obţine în dou&-dei minute.
După aceasta, închide orificiul superior al lămpii, și aparatul
este terminat. Terminând reporterul cu descrierea aparatului,
conchide:
Satul Menlo-Park, încă de la începutul visitelor ce a primit,

a devenit un

oraș, și suplimentarui

drum de fer făcut circum-

stanţial, numai. să aducă pe curioși s'a stabilit un drum de
ler regulat, care leagă Menlo-Park, cu toată America și cu
toată lumea trimiţend peste tot lumina sa electrică.
Descrierea, satului Menlo-Park, a figurei invățatului Edison,
a lămpet sale elecrice, a câştigului obţinut de acest sat, în urma,
inven;iei lămpei-ldison, afirmă în mod indubital, marele servicii ce fabricele industriale aduc omenirii.
să
Lipsesc cu deosebire a, noi atari stabilimente, .cari le putem.
numi altarele cultului libertăţii, unde trândăvia este strivită de
activitatea şi slugăritul de independență.
Fabrici, industrii, comerciii, acestea sunt elementele de viaţă.

ale: libertăţei și independenţei unui popul.

CAP.

VII

Despre finanţe sau deosebitele feluri de achisițiuni
Istoricul. —

Finanţe 'saii deosebitele feluri

zite. — Impozite
cepţie. — Despre

de achisiţiuni. — Impo-

directe. — Impozite indirecte.
credite. — Datoria publică.

—

Despre

per-

1. Istoricul. — Vorbind despre istoricul finanţelor la noi,
nu avem 'a dice alt-ceva, de cât a arăta starea finanţelor
noastre înaintea, anului 1860, de când ele a început a avea
-o soartă mai regulată.
”
Imprumutăm aceste noţiuni istorice de la Regulamentul Organic, care să pretinde a fi pus cel d'ântâiă o barieră marel
esordine financiarela noi, despre cari iată în ce mod le descrie vechea, legiuire:
|
,
«Intocmirea cârmuirii financelor urmată până, acum este
atât de încurcată, dice Regulamentul Organic, privindu-se ori

după mulţimea dăjdiilor, ori după chipul împărţirii și strin„gerii lor, sai după felurimea dărilor ce se lua din vândarea
huzmeturilor și a rusmeturilor în folosul unor dregători a
«deosebitelor aședări publice şi a, multor obraze privilegiate
prin hrisoave şi alte documente Domnești, în cât de multe
ori sai pricinuit întru aceasta numai abusuri și nesuferite nedreptiiţi;

ci încă

o simţitoare

scădere

rept aceea, comitetul chemat

a veniturilor Statului:

fiind a aşeza temeiurile noului

Regulament care trebue să cârmuiască de adi înainte în Principat, a socotit de datoria, sa să întrebuinţeze pentru finanţe
rinduiala următoare:
Această, rinduială constă în ficsarea felurilor de contribuțiuni și quantumul lor.
.
Numirea acestor contribuţiuni după vechea legiuire, erai
tot directe şi indirecte.
Contrihuţiunile directe erai:
.
1) Dajdia personală saii dajdia pe cap tab) asupra tutulor
sătenilor, industriașilor, meseriașilor,
' comercianților și muncitorilor, în sumă de 30 lei pe an de cap.
|
2) Capitaţia asupra ţiganilor:) Statului, dividaţi în două
») La 1818, toți ţiganii din toată ţara cari adi

sai

emancipat,

declarându-se

lor ce cra până la 1848.

compun

Statul Român

liberi de sub verl-ce putere tutelară asupra

Inainte

de revoluția

de la

1848

ţiganii eraă

consideraţi de lege chiar ca sclavi, şi proprietatea persoanei sub care se
aflaă, având drept a dispune de el prin vendare, donaţie, testament, sai

verl-cum alt-fel credea necesariă. Ca

toate

persoanele

private, şi Statul

—
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categorii ; eraii țiganii aurari cari plăte ai 50 lei pe an de cap,
şi cei-La-lţi câte 30 lei pe an de cap.
3) Dajdia pe orândueala mazililor câte lei 45 de cappe an.
+) Patentele plătite numai de neguţători, care crai împărțite în trei clase:

Clasa. ], eraii negustorii cari aveati dreptul să negustorească cu ardicata și amănuntul în ţară și în străinătate,
şi cari plăteaii o patentă de 240 lei pe an.
Clasa, II, Negustorii carinegustoreaii cu ardicata și amenun-

tul numai în ţară, şi cari plăteaa o patentă de 120 lei pe an.
Clasa, III, erait aceea cari neguţătoreai numai cu amănuntul în ţiră având prăvălia în oraşiă; și cari plăteaii pe

an 00 lei.

5) Oeritul și văcăritul străinilor, pentru dobitoacele cu care
veneau

în ţară spre pășunat.

6) Parte din veniturile avariilor nemișcătoare a Mitropoliei, episcopatelor și a tutulor monastirilor.
7). Darea diplomelor de boerii și înălțarea în graduri boe?

reștă !).
.
|
|
8)
Plata, pentru scoaterea peste hotar a boilor și a vacilor

Contribuţiuni indirecte.
1) Vămile;

2) Ocnele

de sare.

3) Pescăritul orașelor de. Dunăre și ancorarea corăbiilor.
“Toate aceste dări și pe atunci se plăteaii pe trimistru,
se stringeaă de nişte funcţionari numiţi pdârcălabi, .astădi
perceptori.

|

Acești pârcălabi

aveati

|

drept

de a lucra întrun cere de

loc care ţinea loc circomsceripţiilor. de adi, numite plăși, şi în
una din plăşi intra şi capitala, neavând serviciul săii propriii

ca adi de stringerea impositelor.
,
Pârcălabii eraii aleși de contribuabilii plășii unde aveaii
a luncţiona, şi garanţia acestor pârcălabi cra răspunderea so-

Jlidară a contribuabililor ce Vaii ales.
Pârcălabul avea o condică ce-i era dată de visterie, iscălită

de marele vistier şi sigilată

cu

sigiliul săi,

în care trecea

banii ce încasa, şi-din care libera, recipisa ce descărcare

con-

tribuabililor sai Dirnicilor.
avea, țigani! săi, şi .cari

compunea

unul

din veniturile

sale trecute în

budget, -Ţiganit aurari se numea ast-fel de la ocupaţia lor, căci se ocupa
cu găsirea, aurului pe diferitele ape ale țării, fără să . caute în munţi; ci

numa! ce puteai pescui prin apele riurilor, şi de accea aceştia plătea
DI
„
mai mult ca cet-l'alţi ţigani.
') AqI boeriile sunt înlocuite cu decoraţiile militare şi civile,

—
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_- La fie-care. trimestru pârcălabul trebuia să ducă la sub:
cânrmuire birurile încasate, sub-cârmuitorul le înainta. pe dată
la cârmuire și acesta la visterie, dând intre el acte de des-

căreare prin iscălirea în registru prin care se primia banii.
Dacă, trecea, trei dile de la implinirea, trimestrului, şi pârcălabul nu înainta banii, sub-cârmuitorul trimetea un dorobanţ
de-l esecuta să ducă banii.

|

Dacă birniculse opunea, asemeni să-și plătească, birul, pâr-

-călabul trimitea un dorobanţ 1) la contribuubil ca să/l esecute

a plăti. lisecutorul era pe socoteala contribuabilului. Banii
luaţi de dorobanţ de la contribuabil erai aduși pârcălabului,
care după

cum

am

vădut mai sus eraii înaintați la,

visterie.

Toate aceste contribuţiuni, felul lor de percepere. și esecu-

cutare aii priimit forme

cu totul noi și satisfăcătoare esisten-

“ţelor publice și private în aceeași vreme. Lăsăm dar trecutul
ca să vedem presintele.
Finanţe sai diferite mijloace de achisițiune. — Se-numesc mai ântâii finanțele mijloace de achisiţiune, fiind-că
prin ele Statul dobândește. banii necesari pentru intempinarea
necesităţilor sale.
|
Vorba finanțe pare a deriva de la Sacsonu «fine» care însemnează ca și în englezește coenit» o contribuţiune care trebuia,
să se plătească la o epocă fixă.
a
Alţii derivă finanţele de 'la cuvântul latin «finatio» substantivul format. din verbul fiare, care insemnează a lua, sfirșit,
fiind-că -transacţiile prin bani iati sfârşit.
i
Deci prin finanţe se mai înţelege «argent comptan, numerariii»,
mai înţelegându-se prin finanţe şi veniturile Statului.
|
Studiul finanţelor întrun sens larg cuprinde următoarele:
I. Studiul monedei, al creditului și al circulaţiunei ;
„IL. Studiul finanțelor. private;
"IL.

Studiul finanțelor industriale

a

IV. Studiul finanţelor publice sai finanţele proprii dise.
De acestea din urmă ne vom ocupa, în această lucrare, pri-

vindu-le mai cu seamă din punctul de vedere proprii dis administrativ.

-

|

Se numesc finance publice fiind-că sunt destinate -a

face plata servicielor numeroşilor

agenţi, și

satis-

necesitatea unet

mari cantități de lucruri; cari toate sunt in sarcina Statului.
4

,

1) Dorobanţul pârcălabului care esecuta împlinirea birurilor nu era do-

robanţul de aqi poroclit Curcan ci un alt funcţionar cu caracter militar,
corespundător cu călărașul de adi.
Pc
a
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Statul

pentru

intimpinarea

chieltuelilor “sale publice

nu-

are alte mijloace de cât o parte din bogăţia produsă de cetățeni, o parte din producţia activităţii lor, conferită de bună
voia lor Statului, pentru acest scop.

- Aceste finanţe” dar, prin care Statul, județul şi comuna, "și
întâmpină nevoile lor, se realisează prin forma contribuţiilor

saii impositelor.

Aceste contribuţiuni constitue resursele principule sai, ordi-

nare, precum şi cele accidentale sai extra-ordinare, şi acestea.
din .urmă sunt:
1) Imprumuturile propriii dis, cu bilete saii bonuri de tesaur,
care se convertiseuză în imposite, prin plata anuală a unui in-"
teres pe socoteala, contribuabilor. :
„_2) Imprumuturile forțate, anunţate tot-dW'a-una ca timporarii
şi cari adesea, devin împrumuturi definitive.
3) Produsul înstrăinăriă. domenielor Statului.
4) Imprumuturi dighisate.

,

Aceste leluri de venituri extra-ordinare le întrebuințează
Statul atunci când veniturile ordinare nu pot face față nece|

sităților sale.

Mijlocul d?a, recurge la venituri extra-ordiare,' este pentru
guvernele risipitoare și fără dor debunul public, căci Statele ecomomice sunt datoare a, avea în tesaurul lor economii adunate
timpii păci,

din

nomisire.

singura,

-

care permite eco-

de lucruri

stare

a

Bani albi pentru dile negre, e dicătoarea populului român.
Enric al IV-lea, a, lăsat la moartea sa,. peste 30,000,000
Cuza-Vodă,

Se

|

lei în tesaurul public.

usemenea

la

şi .el

a lăsat

detronarea

sa,

“mat multe inilioane în tesaurul public, precum și secularisarea :
Si
averilor monastirilor de la Greci.
Din: punctul de vedere al dreptului

administrativ, și de care

azerci
ne ocupăm aci, prin finanţe înţelegem administraţiunea
ministeorganisarea
este
naționule, și această, administrațiune
ruluide finanţe, unde fie-care ramură de venit are și servi—
ciul săi particular, și care toate unite la un loc formează
!
a
Aaa
gardionul, tesaurului. naţional, |
fiel
în
coprinde
impositul
espuse,
cele
Din
Imposite. —
fiindnanțele Statii, dând acestorași titlul de aquisiţiuni,
veniturile
la
adaogă
şi
mărește
că prin ele Statul "și crează,
sale, .pe

care le usitează

la menţinerea

Impositul sai contribuțiunea,

din patrimoniul săi,
- pentru

1

sa.

a

e o dare a fie-cărui cetăţean

făcută Statului, judeţului ori

susţinerea necesităţilor lor.

comunei,
19

— 290 —
Intun mod ştiinţific, impositul este partea ce fie-care pune
în casa comună, spra a *ș asigura juisența bunurilor sale și
respectul persoanei sale.
Emile de Girardin a dis:
«Impositul . e o primă de asigurare plătită de toţi membrii
unei societăţi numită «naţiune», în scop da și asigura deplina juisenţă a, drepturilor lor, eficacea protecțiune a intereselor. ior, şi liberul eserciţiii al facultăţilor lor. .
Spre îndeplinirea acestui scop,:el pun în comun 0 porţiune
determinată din forţa lor, ceea-ce compune forța colectivă.
Impositul este de două feluri: direct şi indirect.

Imposite directe. — Se numeşte ast-fel fiind că se ia cetăţeanului direct o parte din folosul stă, pentru susţinerea
necesităţilor publice. Caracterul impositului direct trebue să fie bine determinat
şi puţin costisitor cu strângerea sa. Contribuabilii cari plătesc
această contribuţie pot să 'și dea seama despre întinderea sarcinilor. care trebue să le garanteze ordinea. publică; siguranţa
averii şi a. persoanei, precum şi tot confortul societăților civilisate.
“Contribuţia,

|

|
directă

are

bunul

dar

contribuabil să și poată, da ușor cont
"Financiari însă nu se preocupă de
tăţeanului, ei nu se gândesc de cât
dă mări veniturile și lăsând la o
abililor. -

esact de lucru. această înlesnire a cela necesităţile fiscului
parte iluziile contribu|

,

|

vitul să, poată a'și da, socoteala.
urmă

A
că face pe

indirect, el loveşte fără ca lo-:

Este din contră cu impositul

Acesta din

fiind

săi,

este mai greii de suferit,şi mai costisiE

tor în strângerea sa.

o

.

Cele dântsiii imposite sunt scutite prin simplicitatea. lor
de o sumă de abusuri, exagerări şi fraude la cari sunt expuse
impositele indirecte. -

“ Contribuţia

directă

”

coprinde în

sine

iuni:
1) Se plăteşte la epoce fixe, ca să

ştie

următoarele
fie-ce

E

condi-

i
contribuabil

timpul când trebue să "Şi dea partea, sa trebuinţelor publice.
Aceste epoce sunt patru întrun an și plata se face pe trimestru,

plătindu-se fie-care trimestru înainte.

2) Quantumul sumii

de

ceastă ca să, se știe asemeni

plătit “este fix şi invariabil.

A-

cât are să plătească fie-care. con-

|
tribuabil.
3) Contribuabilului. se liberează de agent, care percepe con-

tribuţia, una

chitanţă coprindătoare de suma

ce

se

petcepe,
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felul pentru care se percepe, epoca saii trimestrul pentru care
se percepe, să fie datată, semnată, de -agentul perceptore și
”
pus pe ca. sigilul -autorităţii respective. -. avem:
așa
ieluri,
multe
mai
Contribuțiile directe sunt de
Foncieră.
pute
cimi

— Patentă. — Taxe de poduri şi şosele. — Taxele perce-

de 1a vitele păstorilor străini cari vin să păşuneze. — Dede percepţie. — Servitori. — Insignii. — Cai. — Trăsuri.—

Axrmorii.

—

— Coroane. — Apă

Scutiri.:— Penalităţă.

Foncieră. — Impositul fonciar este regulat pentru prima
oară prin legea de la, 1860 Octombrie 19, care a trecut prin
diferite “modificări până la. modificarea, ei din 1885, promulgată la 27 Martie același an, care e în vigoare adi.
proFonciara este o dare anuală aședată pe venitul curat al
numește
se
aceasta
atea
propriet
aci
de
prietăţii imobiliare,
Venitul brut

o deducție

trei
a

feluri : va-

coprinde toate produsele unui fond, fără nici

a cheltuelilor! şi

costul

culturii.

-

fonciară. Acest venit este:de
și proprietate
o.
nit brut, net şi împosabil.

Venitul net din

chel' contra se compune din produsele fondului deducându-se
coprinde
l
imposabi
Venitul
iunea.
producţ
cu
te
ocaziona
tuelile
ani din
o perioadă de un număr oare cari de ani s. e: 15 și doi din
vi
producti
mai
dei
din
ant
doi
aceasta se deduce
ese impucei mai neproductiv și din comparaţia acestor ani
Na
nerea. impositului.
înţelege foloPrin venitul curat al proprietăţii fonciere sedupă ce se va
sul rămas din produsul .acestei proprietăţi
scădea toate cheltuelile
rămas proCătăţimea, fonciară percepută de stat din folosul
se
clădirile
toate
pentru
prietăţii variază, așa s. e: general
j
plăteşte 600.
proprietarul
Pentru proprietatea rurală, esploatată de insuși
NE
,
509.
și care domiciliază în ţară, se plătește
domicial cărui proprietar
Proprietatea rurală arendată şi
,
,
Go.
plătește
liază în ţară,
ar nu domiProprietatea rurală arendată

ciliază în ţară, plăteşte 120lo-

al cărui

propriet

>

lor aflate în străinăBunurile imobiliare ravale ale persoane
ari: ori insăreifuncţion
de
calitate
ate pentru studii, sait în
Goo.
saii
5
l de
naţi ai guvernului, vor. plăti impositu
pentru proprietăţile
se face :.
Calculul, asupra venitului net
preţurile
basă
de
vurale arendate se'va lua

de

arendare

sti-

mulate prin contractele în vigoare. la facerea constatării, fie
egalisate sati numai sub-semnătură privată.
La. clădiri se ia de basă preţul chiriei curgătoare când ar:
fi închiriate, sati venitul ce sar constata că produce, când nu
vor fi închiriate. In ambele

aceste

cazuri,

se scade

a patra

parte pentru cheltuelile de întretinere și reparaţiuni.
Când prin contracte s'ar pune în. sarcina, arendașului saiă
chiriașului pe lângă preţul bănese anual și dări în natură,
estimaţia. acestora, se va adăoga, la valoarea venitului net,
Proprietăţile imobiliare nearendate

saii neînchiriate, venitul

Fabricele de veri-ce natură, morile,

velniţele, zalhanalele în

lor se va. calcula după preţul
renda saă închiria.

anual

cu
E

care

sar putea a|

genere și cu un cuvânt toate clădirile cari servesc la.0 întreprindere industrială se vor bucura în calcularea venitului
„met de un scădământ 'de a treia parte din preţul cu care

-

-

sunt inchiriate, fie

aceste clădiri

închiriate

separat,

fie co-

prinse în preţul arendii proprietăţilor rurale -unde sunt situate.
„Proprietăţilor posedate: in individiuune li se vor calcula venitul asupra, întregei proprietăţi, iar fonciera se va răspunde
de fie-care din răzași după ce'se va fi repartisat între dânșii
quota ce trehue să'răspundă fie-care în proporţie cu venitul!
părţii posedate. .
Pădurile în general nu sunt supuse la foncieră, cât timp
nu

sunt

supuse

esploatării.

|

|

Cele puse în esploatare plătește fonciera în proporţie cu că-

timea tăiată pe fie-care an, după distincţiile de mal sus, adică, dacă o esploateză ei, de şed ori nu în țară etc,, scă- dându-li-se mai ântâiii o decime drept cheltuelile de pază şi intreţinere, atunci chiar când sunt esploatate de proprietar chiar.
Basa evaluării pădurilor puse în esploatare va fi preţul contractelor de arendare.
|
Pentru. cele esploatate

de

proprietari,

chiar

evaluarea se

face avându-se în vedere
preţurile din diterite localităţi şi
condiţiile particulare ale pădurii.
|
Venitul pădurilor arendate împreună cu proprietăţile rurale
de care uparţin, se va calcula numai după preţul contractului de arendare.
Viile in general cu sai fără otașniță cu sati fără embatic,
vor plăti de fie-care hectar lucrător 4 Iei.
Pămentul sterp, obraţie, livedi, feneţe, crâng, saii
pendinte de vii, va plăti un leii de hectar.

altele

Vitele de esploatare rurală, de reproducere, şi acelea puse
la îngrăşat nu intră în- evaluaţia venitului fonciar.
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Scutiri.— Sunt scutite de aceste dări următoarele:
a) Veri-ce lemne tăiate pentru trebuinţa casnică sati rurală
proprietarului. chiar;
o
:
b) Locurile de baltă scurse artificial, pe termen de dece ani,

după ce se vor pune în stare de cultură;
|
- €), Locurile pe cari se vor -sădi pomi roditoii, dudi, precum

Și viile din noii plantate, pe termen de ciuci-ani
sădirilor ;

|

|

d), (construcţiile noi pe termen de trei ani

locuibile ;

|

de

de la

când
”

datu
devin

€) Incăperile rurale ne producătoare.de venit, spre esemplu :
case de locuit, hambare, coşiare, grajduri, șuri și altele asemenea cu îngrădirile lor;
[) Incăperile menite pentru eserciţiii deosebitelor culte recunoscute, cu locurile, zidirile coprinse în ingrăditurile lor
precum și locuinţele clerului de mir și ale servitorilor bisericei
de veri-ce religiune, fără insă a se coprinde în această escepţiune casele ce aseinenea fețe sait stabilimente ar avea penu închiriere şi speculație;

|

9) Moșiile şi încăperile ce sunt proprietatea Statului, epis„ copiilor şi seminarele cu îngrăditurile lor, spitalurile, aşedăminutele publice şi de bine-facere. Stabilimentele publice de învățătură, casele judeţeneşti și comunale, casele de locuinţă saii
de cancelarii ale representanţilor sai puterilor străine pe cât
ar fi proprii ale lor saii ale guvernului lor. Casămnile, inchisorile, casa societăţii de medici și naturalişti ;

- h) Drumurile și pieţele publice producătoare de venit precum şi casele a cărora chirie anuală nu ar trece peste 100 lei;
î) "Toate edificiile aparţinend Statului și ocupate d'un ser“vicii public, spre esemplu : școli, administrații, casărmi inchiriate, sunt, scutite de veri-ce dare către Stat, judeţ, comună
sai cameră de comerciii.
Penalităţi. — 'Loţi contribuabilii cari în scop da păgubi
fiscul se vor dovedi că, prin contracte iconomicoase a arătat
un venit mai mic de cât cel adevărat saii s'a clasat întro.
categorie alta de cât aceea în care. trebuia să fic, va fi supus la plata intreită a impositului pentru tot timpul in: care
fiscul a fost fraudat.
Patentă.:— Scutiri. — Revizuirea listelor patentarilor. — Judecătorii
contestaţiunilor patentarilor. — Penalităţi.

” Patentă. — Legea, din 1863, Martie 27, modificată,în parte
prin legea din 1877, regulează plata, acestul imposit care este
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fix, anual și personal, și este dator a-l plăti veri-ce Român
șaii străin care esercită pe teritoriul român un comerciă, o
industrie sait o profesiune.
Basele pe care se reazemă impositul patentei, sunt. niște
constatări administrative de numărul populaţiei, al industri-

așilor, comersanţilor, profesiunilor libere, care se fac pe fiecare an.
E
Putenta este divisată în opt clase, avend fie-care clasă mat
multe feluri de. meseriași, industriaşi sati comersanţi.
Quantumul taxei patentei ce trebue să plătească fie-care
meseriași, profesie liberă, comersanţi, etc., din cele opt clase
de patentă, variază intre ele, așa spre esemplu: aceste taxesunt 20[9, 50), şi 100, taxa cea mai urcată de 10"|,-0 plătese banchierii și prolesiunile libere
“ Patenta se plăteşte «după chiria localului in care se eserci-:
tează profesia, industria sai. comerciul.
Patentarul

care: va esercita

comerciuri,

industrii,

ete.,

același loc, va fi supus numal la o singură taxă şi care

în

va.

fi cea mai ridicată din industrie, meserie sait comerciul ce va,

esercita.
.
e
De va esereita acesta mai multe industrii şi comereiuri în

una şi aceeași comună, dar în. diferite prăvălii, va, plăti dreptul de patentă intreg pentru comerciurile şi industria sa cea

mai ridicată, și osebit jumătate pentru fie-care prăvălie, după
categoria acelui comereiii saii industrie.
Dacă comerciul și industriile sunt esercitate în diferite comune sai orașe, vor fi supuse ia atâtea drepturi principale
câte stabilimente separate are.
|
ME
In urbele și comunele unde populaţia e mai mică de 3000
locuitori, patentarii de clasa VII și: VIII vor fi supuși la acel
drept al patentei . pentru prolesiunile supuse la impusitul patentelor după populaţie.
. Comersanţii, ambulanți, et pot fi din toate comereiurile,

ef se

taxează cu taxa, întreagă de patentă, fie că ar purta mărfurile „în mâini, pe braţe ori spinare, fie că le-ar transporta în căruţe
trase de unu saii doul cai, saii că ar vinde în maghierniţe,
pe tarabe în fața, stradelor sait sub ganguri.
Societăților în nume

colectiv patenta. se impnne

şefului

ce:

vepresintă societatea, cel-Valţi societari
vor fi puşi la patentă
cu taxa pe jnmătate

a taxei impusă șefului societăţii. .

Scutiri. — Sunt scutiţi de patentă:

„1) Pictorii, desenatorii, sculptorii, gravorii, musicanţii,
sideraţi ca artişti; -

con-

—
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2) Profesorii de bele-arte, ştiinţe, litere,
particulare,

şefii de

institute

editorii de foi periodice şi artiştii dramatici;

3) Proprietarii cultivatori de păment numai pentru vân-—
darea şi manipulaţia recoltelor şi roadelor produse din - proprietăţile lor şi pentru vitele ce cresc şi, îngraşe;
4) Comiţii și toate persoanele, lucrătorii cu simbrie sait cu
- diua în casele, prăvăliile, atelierile ori magasinele persoanelor
de profesiunea lor, precum și lucrătorii cari lucrează în casele
lor saii particulare fără, ucenici și fără prăvălie.
-Nu consideră legea ca calfe sai ucenici pe femeca ce lucrează cu soţul e, pe copii neînsuraţi cari concură

părinţilor lor, şi simplul sulaor cu mâinele al cărui
este indispensabil în esersițiul unei profesiuni.
Revizuirea, listelor patentarilor. —

rilor se face

Recensarea

pe fie-care an de o comisie compusă

la

lucrul

concurs

patenta-

d» un. de-

legat al fiscului, un delegat al prefecturii și un altul
|
merciului.

al

:

co-

Aceste liste trebuesc să stea depuse 20 dile la primărie, ca
in acest timp părțile interesate să poată lua cunoştinţă.de
dânsele

și să-şi facă reclimările

ce le

Judecătorii contestaţiunilor
țiunile patontarilor asupra, listelor
decă inai ântâiii de prefect, şi de
.de finanțe, care
sează la ministru
compusă

de ministru

vor crede de cuviinţă,

patentarilor. — Reclamain care sunt trecuţi se juaci cel nemulţumit se adrei
prin. ajutorul uriei comisi-

ca preşedinte, secretarul săi general, şe-

ful serviciului contribuţiunelor directe, un membru al comunei şi doi representanţi ai comereiului trimiși prin alegere,
i
judecă contestaţia. patentarului definitiv.
patentala
preinoi
ași
dator
e
Patentarul
—
Penalităţi.
fic-care an și să o ecsibe de câte ori i se va cere-de autorităţi; cei cari.ar contraveni acestei măsuri
la o amendă de 100—500 lei de ministru

sunt: condamnaţi
de finanţe.

Tacse de poduri şi şosele. — Aceste tacse sunt impuse
de diferite regulamente şi variază între ele, percependu:se la,
tmecerea, peste podurile diferitelor ape și cari servesc mai mult
pentru întreţinerea pădurilor pentru care se percep.
Tacsa

percepută

de

la vitele: păstorilor

străini

cari

vin să păşiune.— Aceste tacse care e un venit al Statului,şi
fixate
sunt trecute între veniturile directe şi sunt regulate,
A
28.
Maiă
1865,
din
determinate prin legea
care
pentru
Acestea variază în quantumul după felul vitei
- conta
se face plata, şi este un venit sigur-pe care se poate
tot-d'a-una.
„
iouţie- fă ui ,
prin
Zecimea de percepţie. — Liste o .contribuţie! făcută
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dilegea din 1882, și care se prelevă asupra contribuţiilor
recte şi licenţelor băuturilor spirtoase.
Această zecime servă mai mult ca să îndemniseze pe Stat
“de percepție ce i s'a pus în sarcină prin (isa
de cheltuelile
lege din 1882, căci până aci acest serviciii era în sarcina comunelor.
Apă, servitori, trăsuri, blasoane,

cai, insignii

etc.,

acestea:

încă, intră în contribuţiile directe şi al cărora venitil încasează
comuna ; sunt prin urmare imposite comunale.
Despre

percepţie

rea
contribuabililor. — Privilegiul tesaurului. — Urmări aDatoriile
— Contest
contribuabililor. — Punerea impositelor directe.
— Modificăţiile la punerea impositelor directe și judecata lor.
de percepAzenţii
—
lui.
periodu
cursel
în
urmate
r
rile rolurilo
,
”
e.
comunal
e
Imposit
—
e.
judeţen
e
Imposit
ţiune. —

Despre

percepție.— În general, prin percepţie

înţelegem

drepturile reciproce și datoriile atât ale contribuabililor cât și
ale Statului în darea contribuţiilor și incasarea lor de Stat,
recum și modul d'a nu abandona datoriile celor îndărătnici
a plată,
Datoriile contribuabilului. —

Toţi cei capabili a.fi impuși

opunere contribuţiile
sunt 'datori a plăti fără cea mai
puse de lege.
Aceste contribuţii se plătesc la biroul perceptorului, pe trimestru, și tot-d'a-una în primele dile ale lunei cu care incepe
.
trimestrul.
mică

Contribuabilul care face plata: i se liberează de

perceptore

sati de acela care lucrează în locul și numele lut o chitanţă,
dintrun registru &-souche dat perceptorului pentru acest scop

_de ministru

finanţelor.

Su

Registrul acesta trebue să fie parafat, sigilat și semnat de
ministrul de finanţe și de directorul contribuţiilor directe.
Recipisa liberată, de perceptord trebue să coprindă numărul
rolului unde e trecut contribuabilul, suma ce primeşte perceptorul, titlul pentru :care se percepe, trimestrul ce se achită,

anul, luna, diua și domiciliul contribuabilului, să fie semnată
de perceptore și cu sigiliul percepţiei. Numai cu modul acesta.
contribuabilul se descarcă regulat de obligația sa impusă”
”
de lege.
Dacă un contribuabil ar avea de gând să lipsească mai
mult timp de la. domiciliul săi unde își plătește contribuţiile
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este dator mat?nainte d'a se absenta să

achite

sumele

Dacă

datorite până la întoarcerea

sa.

la percepţie
contribuabilul

se va, absenta, mai mult -d'o lună, fără să se achite și fără să

știe nimeni

nimica

de el. In tot

casul contribuabilul

trebue

să se reguleze cu perceptorul.
Privilegiul tesaurului. — Acest privilegii acordat de lege
tesaurului public .este dreptul ce are Statul în materie de
contribuţiuni a se despăgubi de impositele datorite, de contribuabilii săi cu prioritate, saii mai

bine înaintea

veri-căror

alte datorii de veri-ce natură ale contribuabililor.
__Veri-ce alte privilegiuri acordate de contribuabilii

diferi-

ţilor să creditori particulari, tot nu pot trece inaintea” privi-

legiului tesaurului public acordat prin lege. Toate privilegiu.
rile dar care sar găsi pe averea unei persoane, ele cedează
privilegiului Statului pentru plata impositelor sale datorite și
ne-achitate.
Această favoare acordată de lege tesaurului public este
„făcută în scop ca să poată să facă faţă tutulor obligaţillor ce
Statului îl sunt impuse ca persoană, morală, obligaţi, cară de
n'ar putee fi satislăcute ar suferi însăși ordinea publică.
“Pentru

această mare

consideraţiune,

Statul

are

dreptul a

urmări veri-ce avere ar descoperi că esistă a debitorelui stii,
ti
|
pentru acoperirea impositelor.
La, această, rigoare, legea adaogă o înduleire, scoțândde
sub urmărire lucrurile numite mecesarii,
ca necesarii, următoarele:

și
|

sunt
”

considerate

1) Paturile și îmbrăcămintea necesarie a debit melui şi a
|
|
fomiliei sale.
2) Doui trăgători de muncă, una vacă cu lapte sai patru
cu nutreţul
caj re, ori şease oi, sail doui, rimâtori dinpreună
arăpentru
necesarii
seminţele
şi
luni
necesariă pentru două
debitorului.
lăsată
e
vitelor
a
alegere
Această
tura, sa,
'3) Car saii căruţă, sacaoa, plugul şi alte asemenea trăsuri
„
„
Aa
de muncă sai de transport.
4) Cărţile necesarii unui comerciant,

induștriaș, artist, pro-

tot după
fesor și altele până la concurenţa, de 300 lei și
alegerea debitorului. .
,
1
ana
necesarii la învaţă__5) Mașinele şi tot felul de instrumenteartelor,
până la. valoatura. practică sai la eserciţiul științelor,
alt meşpentru
iar
debitorelui,
alegerea
după
rea de 600 lei,
debitorelul.
alegerea
după
tot
“teşug până la valoarea de 200 lei,
fie-căruia. A
6) Echipamentele militarilor, după gradul frunza de dudi pe
7) Stupii de miere, gândacii de mătase,
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timpul creşterii lor, ca să nu întrerupă înmnlţirea lor. Arendaşii şi chiriași plătesc pentru proprietarii lor.
Ii
Urmărirea contribuțiilor.— Aceasta este constringere contribuabilului întârdiat, ași plăti datoria. sa către fisc.

Nu se face us de constringere, mai înainte
fie înștiințat de suma ce datorează, printrun
avertisment şi care se dă gratis.
Vestirea aceasta se lipește pe ușa datorului,
primească, și care în termen de dece dile de
tismentului e dator să achite datoria.
Dacă

dutoria

e pentru imobile,

ca debitorul să
act seris numit

dică relusă să.
la darea aver-

avertismentul se lipește și

se lasă chiriașului sait arendașului.
Trecând acele dece dile de la darea avertismentului și persistând debitorul în neachitare, se procede la constringere,
care constă în urmărirea averii. datorului.
Urmărirea

se divide în trei grade.

1 grad. Este: o ordonanţă scrisă a perceptorului trimisă, debitorului, cu următoarea coprindere: De nu va plăti în dace
dile ce datorează,

i se va secfestra toată -averea mobilă şi îmo-

Dl...
* II Grad. 'Trecend cele dece dile ale ordonanţei urmăririi de
1 grad și ne achitându-se debitorul, se procede la inventa'vierea averii debitorului, punerea, ci sub secfestru și sub sigilii, încuind?o intro cameră sigilată la uși și ferestre spre
a fi garantat de indrăsneala celor netemători de lege.
Il Grad. Dacă nică. după secfestru nu se achită, atunci se
procede la vândarea lucrurilor secfestrate până in concurenţa,
sumei datorată fisculul.
Sa

Vondarea trebue să fie aprobată de ministru finanţelor, şi:
după aprobare se publică prin monitor vendarea diua, ora

și locul destinat pentru vendare.
Urmărirea, se execută de perceptori, casieri generali de
judeţe sait agenţii acestora, delegaţi de ei şi cari lucrează în
numele lor.
|
Punerea impositelor directe.
— Intregul mecanism până
să, ajungă a se pune şi a se stabili impositul direct, se numeşte recensămtut financiar, adică, se recrutează fie-care individ care compune populaţia Statului, supunendu-l ași da tributul săi din produsul activităţii sale pentru susținerea tu-

tor intereselor generale ale statutului, judeţului și comunei ;
întocmai cu și recensământul militar care impune individului
tributul săi de sânge pentru apărarea ţări.
Acest mecanism al recensământului se pune în activitate

—

299 —

prin concursul a două comisiuni, una numită comisia
nală

şi alta

comisia

de apel.

conuu-

„Prima se ocupă esclusiv cu stabilirea și fixarea impositului.
Secunda cu judecarea contestaţiilor ridicate de cet
cari se.
cred vătămaţi cu impunerea. comisiei comunale.
Comisia comunală se compune:
1) In comunele

rurale, ast-tel:

Un delegat al consiliului comunal.
“Un delegat al fiscului.
"Un contribuabil.
2) In comunele urbane.
Doui delegaţi ai consiliului comunal. Un delegat al fiscului.
Un aginte al administraţiei.
Un comerciant.
In comunele rurale se institue câte o comisie
'de fie-care

comună, iar in cele urbane
după necesitate.

se pot face mai multe

comisiuni,.
|

Contribuabilii și comersanţii chiemaţi a participa in comisiile de recensământ, se aleg prin tragere la sorți de consilii

comunal in presența delegatului fiscului dintre cei d'ântâii
două-deci contribuabili mai impuși în comunele „urbane ; şi

dintre cei dântâii şeapte contribuabili mar
comunele

rurale.:

grei

impuşi

în

„Alegerea se constată prin facerea unui proces-verbal. Mem. brii acestor comisiuni care ar relusa să ia parte sunt condamnaţi la o amendă de la 50 lei până la, 300 lei în folosul

comunei.

|

Cel condamnat are dreptul să se plângă la, comisia de apel

in termen

damnare.

Comisia

de 15 dile de la primirea. procesului verbal de conde recensământ

începe

lucrările

al anului al cincilea din fie-care period și
lui August

sale la 1 Maii

termină

o perioadă de cinci ani.

„_ Rlementele

la finele

același an ; căci recensământul se face numai
din

cari

trebuie

în fixarea impositului sunt:

NI

să se

pe

inspire această comisiune

- Chiria sai arenda curgătoare şi statistica ce fie care comuni
e datoare să facă pentru ea cu şease luni mai "nainte, de

toate bunurile aflate intr'ensa și de toată populaţia
Această constatare ce trebue să, se facă pentru
parte constă în dresarea unui proces-verbal care
coprindă judeţul, plasa saii plaiul, comuna, anul,

când

a descins, când a venit

sa.
fie-care in
trebue să
luna, diua

comisia la casa contribuabilului
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felul impositului ce impune și descrierea imobilului asupra, căruia se impune şi contribuţia. Acest proces-verbal trebue. să fie
semnat de toți membrii: comisiunil.: Procesul ucesta este scris -:
direct într'o condică cu matcă,

de unde se taie o parte şi se

lasă contribuabilului. Comisia comunală poate să: lucreze și
în lipsa contribuabilului.
|
Dacă contribuabilul nu e acasă, saii refusă de a primi procesul verbal ul comisiei de recensământ

financiar, atunci

el se

lipeşte pe ușa casei contribuabilului, făcându-se menţiune de
“acest fapt în procesul verbal.
a
După terminarea, acestor lucrări, comisia e datoare să formeze matricole de numele contribuabililor indicând basele și
dările la care aă fost impuși.

|

Toate scutirile și apărările cai se vor fi făcut, se vor
inseri întwun registru de scutiri prin îngrijirea agenţilor
fiscului.
Membrii acestor comisiuni' pe tot timpul lucrărilor, vor
primi în comunele rurale de la 3— 5 lei, și în cele urbane
de la 5 — 10 le.
Contestaţiile la punerea impositelor directe, şi judecata lor. — Mai înainte de a vedea ce sunt aceste contestaţiuni, trebue să înființim o instanță judecătorească, care
are să judece aceste contestaţiuni.' Această instanță de judecată e numită de legea fonciură «comisia de apeh.
Această, comisie coprinde în sine două elemente, elementul

administrativ și cel judecătoresc, și de aceea am putea numi

această, comisie

de apel, un fel de

tribunal

mizt,

fiind-că se

compune din următoarele persoane:
1) Un
Dunal.

membru

al tribunalului

|

judeţului, desemnat de tri-.
'

2) Doi membrii ai consiliului judeţean aleşi de acesta,în
prima sesiune a sa eare precede recensiimântul.
3) Un membru ales din sinul consiliului comunal. .:

4) Un representante al fiscului, care: poate
financiar, sai casierul general al judeţului.

fi un inspectore

5) Un secretar, care e unul din controlorii fiscului.

Președinția, o are de drept membru tribunalului, și fără prasenţa căruia, comisia de apel nu poate judeca. Această comisie de apel se formează pentru fie-care judeţ în

sidă, în capitala, judeţului.

Cex cari ar relusa să, vie a compune această

purte

și re-

.

comisie, şi a. -

lucra, se pedepsesc cu amendă de la 50—200 lei.
Amenda e fixată în folosul statului, dacă relusul

vine

din
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partea celor cari represintă pe

trimişi de comună, judeţ ete.
, Contra acestor condamnări

stat, al

.

comunei de sunt cei

|

se poate face apel la tribunalul

judeţului în termen de 15 dile de la primirea procesului verbal de condamnare.
|
Hotărirea tribunalului e definitivă, Și procedura, gratuită,

Contestaţiile de care are să se ocupe comisia, de apel, sunt

acelea lăcute contra lucrărilor comisiunilor comunale atât de
către contribuabili cât și de către fisc, când se vor crede năpăstuiţi pe impunerile disei comisiunt comunale.

Aceste contestaţii se pot face. în tot timpul de la ântâiti
Septembrie până la 31 Octombrie, şi judecata lor. începe de
la prima Septembrie, și trebue să fie terminate toate la finele
lui Decembrie.
|
|
|
Petiţiile de contestaţiuni se dati în toate dilele de lucru
preşedintelui comisii, care e dator a fixa pe dată diua înfățişării, punând pe contestatore a iscăli pe suplica, sa căa, luat,
cunoştinţă, de diua înfățișării. Pentru cei care nu ştiii carte,
presidentul e dator a le da o ţedulă la mână cu diua de înlăţișare. “Iar pentru apelurile cari se fac prin poştă, diua, de
înfățișare se comunică prin administraţie.
Comisiile de apel ai dreptul a ordona descinderi locale.
Decidiile comisiei de apel se iaii cu majoritate de voturi şi
|

-

sunt definitive.

Dacă, comisia de apel modifică lucrările comisiei comunale,
atunci casieria judeţului face a se. inseri în. rol contribuabi.
lul după cum sa hotărit de către comisia de apel.
Modificările

urmate

rolurilor în cursul periodului. —

Rolurile se pot modifica în cursul periodului, prin . adaose şi
scăderi in cazurile prevădute de lege.
Prefacerile în cursul periodului de cinci ani se vor face în
comunele

rurale de delegatul

buabil și delegatul fiscului.
In comunele

consiliului

urbane se face de o

comunal,

comisie

un contri-

compusă

de un

delegat al consiliului comunal, un delegat al fiscului și un
agent administrativ. Inscrierile din: noii şi ştergerile se fac pe

trimestru, rectificările insă, adică adăogiri sai, reduceri nu se
fac de cât. o “dată pe an, în cursul Ivnil Aprilie.

Cererile de modificări trebuesc adresate în primele dile alo .

fie-cărul trimestru,

la

comisiile

comunale,

și comisiile sunt

datoare să se pronunţe, cel mult in cele dece dile următoare
notificend.în urmă hotăririle sale părţilor interesate.
Contestaţiile ce s'ar. ridica contra, lucrărilor acestor comisii
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se vor adresa casierului general de judeţ cel mult până la
finele primei luni a trimestrului.
Casierul primind. contestaţiile. le înainteză comisiei de apel
compusă, de astă dată numai Gun membru al tribunalului,
unul al comitetului permanet și un delegat al fiscului, și aceste contestaţii trebuesc judecate maximum până la finele celor
dece qile din a doua lună a trimestrului, fără chiemarea păr-

a
_
ţilor..
- Contribuabilul nu e primit a face contestaţiune, dacă nu a
|

achitat ultimul trimestru espirat.

Noile înserienă şi ştergeri admise de comisiile comunale.se
operează prin roluri pe diua ântâia a trimestrului ce ur—.
„mează, după acela în care s'a făcut cererea.
comunale
comisiile
la,
ridicate
lor
contestaţii
Apoi pe basa
şi a comisiilor de apel se va forma în cele din urmă douădeci de dile, din a doua lună, de către serviciul de constatare

al judeţului, rolurile suplimentare de adaose şi scăderi. spre
a le opera, prin scripte și a le distribui perceptorilor respectivi.
La! finele fie-cărui trimestru prelectul va comunica ministrului de finanţe resumat după rolurile suplimentare. Agenţii
însărcinaţi cu formarea rolurilor se vor pedepsi cu amendă

de la 50—200

lurilor.

lei pentru veri-ce întârdiere în espedierea ro-

|

”

-

Primarii în comunele rurale și agenţii polițienești în cele
urbane, sunt datori a comunica perceptorilor în primele dece
dile ale primei luni ale triinistrului liste de toţi locuitorii
stabiliți din noii în comună precum și de toate persoanele devenite capabile de a fi impuse, asemeni de toate stabilimen“tele comerciale deschise din. noi. .
Aceste liste servese comisiunelor comunale la formarea. statelor de adaose

şi scăderi.

sunt perceptorii, cu
e.
— Aceştia
Agenţii de percepţiun
:atribuţiuni de a implini impositele directe, a, celor-lalte taxe
şi venituri ale Statului încă, precum şi a decimelor adiţionale,
a căilor de comunicaţie ale judeţelor,

„a taxelor camerilor de comereiii.
Impositele fiind în sarcina Statului

comunelor,

precum

şi

însărcinaţi

perceptoril

„cu aceste încasări se numesc de ministrul de finanţe, conform
„xegulilor numirilor luncţionarilor pablică .ai Statului.

„Pentru,

acoperirea cheltuelilor

ocasionate

cu. constatarea

şi împlinirea impositelor, Statul percepe o Qecime

lor de comunicaţie,

patentei, foncierei

asupra căi-

și licenţelor.

Ipecimea

—
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.!
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aceasta, se va prevedea, prin role şi se va implini odată cu
contribuţiile principale.
Intrebuinţarea acestor decimi, e următoarea:
De la 3—9 deci
lecimi pentru plata perceptorilor, pentru împlinirea contribuţiilor. Restul se va vărsa la tesaurul public
pentru formarea fondului necesar la cheltuelile necesitate ser-

viciului de constatare, percepere şi urmărire.
Perceptorii sunt răspundători

de neimplinirile

cauzate

de

negligenţa lor. de aceea, ei trebue să depue la intrarea lor în
funcțiune o cauţie echivalentă încasărilor ce pot face. Pentru esercitarea funcțiunii lor, perceptorii sunt obligaţi
să aibă următoarele registre:
1) Un registru de chitanţe cu matcă;
2) Un registru capitulativ;
3) Un registru de urmărire.
Aceste registre se liberează de ministrul de finanţe şi trebuesc să fie învestite cu toate formele prevădute de lege pentru registrele

cari aiia servi ca acte publice.

Imposite “judeţene. — Acestea
ati dreptul să perceapă pentru a le
nica,ie şi cari sunt o decime până
cimi, impuse asupra, dărilor. directe
comunicare.

sunt taxele ce judeţele
usita la căile de comula maximumde două de-.
în favorul diselor căi de

Imposite comunale. — Ca și judeţul comuna are dreptul
să perceapă până la maximum de două decimi din dările directe |

ale fie-cărui contribuabil, spre ale usita, la. căile de comunicare, aceste numal în cazul când fondurile ad-hoc la eco|
muneă, pentru aceasta nu le-ar fi suficiente.
directe
contribuţiilor
asupra
impuse
Pe lângă aceste taxe
ale contribuabililor către Stat, pe cari comunu le percepe cum
am vădut numai pentru căile de comunicare, ea mai are
dreptul să impue și alte imposite în interiorul să care fac
parte din contribuţiile directe și: care servă intr un mod

ge-

nerul la, acoperirea tutor necesităţilor comunale.
Așa, legea din 1875 promulgată, la 25 Noembrie același an,
permite comunei a pune taxe pe lucrurile de consumare, când
sle se introduc în comuna: unde

aii săfie consumate. Asemeni

comuna mui-âre legea maximului făcută în 1893.

trăsuri înMai pune comuna, taxe în virtutea disei legi pe
or»,
Dirjaril
«taxa
numită
piaţă
de
cărcate cu poveri, pe trăsuri

pe omnibuse, pe câini, pe cai, pe livrele,

pe

representaţiile |

etc. —
teatrale, concerte, servitori, insignii, biletele de vite,
să fie
percepe
d'a.se
nainte
mal
aceste taxe trebuesc

“hoate

i

Să

o
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aprobate:d6 comitetul permanent pentru comunele rurale și |
“de ministerul de interne pentru comunele urbane.
Toate aceste feluri de taxe intră în categoria impositelor
divecte, fiind-că se percep direct'şi se liberează chitanţă de
suna percepută în categoria, titlului pentru care se: percepe:
ă Contribuţiuni indirecte
Timbre. — Vămi. — Tutun. — Tabac. — Sare. — Chibrituri. — Cărţi
“ de joc. — Spirtoase.— Poştă

şi telegraf,

ae

— Aceste contribuţiuni se numesc
Contribuţiuni indirecte.

ast-fel, fiind-că după cum s'a dis, contribuabilul le plătește cu
ae
|
totul indirect.

Caracterul general al acestor 'contribuţiuni -este, ' lovirea
cu diverse taxe a deosebitelor produse agricole saii: manufacturiele fie pe locul producţiunei lor, saii în timpul circulirei produselor, saii în timpul vândărei lor la, comersanţă ori
în detalii, saii la, intrarea produselor în orașe, la intrarea, ori
A
„la eşirea lor din stat.
_Se pot împărţi în patru grupe, impositele indirecte:
1) Împositele puse asupra consumărei produselor din ţară.
- 2). Aceleaşi contribuţiuni sub formă de monopol saii regie.

3): Drepturile vămei asupra produselor străine la trecerea,
“lor prin frontieră, saii asupra produselor naţionale la eșirea. lor.
4) Drepturile taxelor de vamă la intrarea lor.
"Alţii împart

aceste imposite în două grupe: 1)

1) Imposite percepute asupra. produselor din țară, mai inainte d'a -fi: puse în 'consumaţie.
2) Imposite percepute la. trontieră, sai asupra produselor
„străine destinate a, fi vânduteîn interior, sai asupra produE
selor naţionale espediate afară din stat.
„Sunt incă mulţi alţii eminenţi specialiști, cari impart . în
diferite alte grupe impositele indirecte.
Dar cum aci nu facem un curs: de economie politică, lăsăm
toate aceste. diverse grupe de imposite indirecte la o parte,

oeupându-ne de dânsele numai din punct de vedere al dreptului administrativ care e scopul acestei lucrări.
Taxele asupra tutunului, tabacului, sării şi încă asupra
* multor alte lucruri de consumaţie și de lux le plătesc. regulat
1] Possy.
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contribuabili de atâtea ori, de câte ori ai trebuin
lucruri lovite cu taxe, pe cari le cumpără de] ță de aceste
a, -vendătorii
N
„
.
lucrurilor.
Cel dântâiii care -plăteşte

Statului taxele la care sunt

. supuse lucrurile, este comerciantul care le vinde, și în al doilea

rend sunt consumatorii care
cumpărărei acestor lucruri.
"la, cumpărători taxele plătite
în sarcina consumatorilor,

plătesc vendătorilor în momentul
Ast-fel că vândătorii îşi iîntore de:
de ei Statulut Şi ele rămân: deci,
care sunt prin urmare şi contri-

buabilii impositelor: ndirecte.
Din statele mari,

|

i

Francia a cunoscut

mult aceste imposite în mod mai regulat.

Și practică

mai

Ast-iel, în Francia aceste imposite se practicat încă,

de

de

la

nu

în

1350, la această, dată ele fură adoptate ca, venit al Statului,
căci altminterea incă ma! inainte erai cunoscute aceste i Mpo-

site, insă

numai -prin câte-va, provincii ale Franciei,
ci-

DE

,

_

întregul Stat.

La noi deveniră aceste venituri mai accentuate cu ocazia,
introducerei Regulamentulu Organic, fără insă să poarte nu-

o

mirile de azi.

Mn

- Așa, sub Regulamentul Organic se practicaiica, venituri ale
Statului .pe cari azi le numim indirecte, următoarele :

“1. Vendarea prin contract a ocnelor..
WI. Vendarea prin contract sai cârnuirea vămilor.

"TU. Plata pentru scoaterea. peste hotar a boilor și vacilor.
Astă-di impositele. indirecte sunt anume determinate, avându-şi fie-care din
specială întrunite

ele: legea lor creatrice, și administraţia lor
toate în direcţia contribuţiilor indirecte, care

face parte din complexul organism al ministerului de Finanţe
ca.şi contribuţiile directe..

actele

I. Timbru. — Este'o taxă care se percepe la toate

judecătorești când se fac, fie lu cele civile, comerciale sati penale, precum şi de la toate actele ale tutor ramurilor aetivităței noastre sociale. Aceste. taxe sunt diverse in felul lor,
căt și în quantumul

sumei

ce se percepe.

,

,

Pentru a cunoaște toate aceste felurite taxe și „varietatea
lor de quantum, trebue să cunoaștem următoarele . dividiunt:
- 1) Cu toată vechimea în care se pierde la alte popoare taxele de timbre, noi n'am făcnt cunoștința lor de cât la, 1875.
Vechimea. acestui imposit să

Justinian,

găsește incă sub imperiul lui

o

nuvela sa XLIV. In. această nuvelă .nu găsim

„lege complectă a timbrelor ci'.numai niște protocoale sati formulave, tără insă să fie vorba de dreptul de inregistrare. .

Sub Imperatorele

August însă,

găsim mai desvoltat

acest
2
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împosit sub numire * de « Picesima „hereditalem» numit ast-fel
ae
|
'se aplică la moșteniri.: fiind-că
cu dreptul
asemănare
are
Rome,
bătrânei
al
imposit
Acest
în materie:de succesiune la noi. .
de- mutaţiune
Sa
:. .
- Atâta găsim.la Romani.:
În Francia găsim acest imposit pe la 1581 intrun edict al
Regelui Enric II, şi mai în urmă pe la 1675 sub Ludovic
XIV, care legiferă şi mai accentuat taxele timbrului și înm
or
vegistrării.
-De atunci ' încoace. tâte legislaţiunile - francese confirmară
o
m
aceste taxe.
-

Vămi

Generalităţi. — Utilitatea sai inconvenientele sistemului vamal

Vămi.— Cuventul vamă are diferite înţelesuri.
Așa, vamă însemnează saii sistemul de prohibiţiuniși de
taxe la cari sunt supuse mărlurile la intrarea, saii eșirea, dintun. teritorii

— saii locul unde să plătesc taxele, ori admi-

nistraţia însărcinată cu perceperea, taxelor şi surveghierea, geo
|
: nerală a tutor intereselor vamale.
Wămile pot fi privite din punctul de vedere fiscal saii curat financiar, şi din “punctul de vedere economic. Privite din
punctul de': vedere financiar, vămile: aii de obiect să procure
tesaurului un. venit oare-care, percepend drepturi de intrare
şi de eşire pentru mărfurile ţării.
|
-

Privite vămile din punctul de vedere economic, ele trebuesc

să incuragieze industria naţională, oprind introducerea mărfurilor străine interdicend esportul unor materii prime și uneor chiar a unor producte şi în fine favorisând. diverse esportaţiuni prin diferite prime..
a
.Origina taxelor de vamă să ridică 'la,.0 antichitate foarte
depărtată, însă la popoarele vechi ele aveaii un caracter numai fiscal. La: Athenieni drepturile de vamă să percepeait in
Emporium,

adică în locul unde să făcea comercinl

maritim cu

ridicata, (en gros) ; şi erat 2, pentru toate mărfurile fie:importante fie esportate.
|
Si
". “Drepturi analoage .esistaii şi în alte oraşe mici ale Greciei,
şi toate erait foarte moderate. ..
La Roma . perceperea taxelor vamale datează aproape din
primele
țiunile

timpuri ale cetăţii. eterne, după cum .reese din naralui Plutare

din: Olicarnas,. Titu Liviu

și alții.
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Această măsură însă.lu t mporarie căci se găseşte către anul

179 Ante-Chr. pe censori M. Emili uşi N. Floviu Nobilor staDilind mai multe imposite noişi drepturi.de intrare...
»

Această

ramură. a venturilor „publice priimi însă la diferite

" epoce.. diferite
Statului

modificaţiuni
-

. „Generalităţi.

şi de. ordinar
.

să:

vărsaii
Aa

în casa
a

. „Drepturile vimilor, după cum vedem,

con-

stai: în perceperea unor tixe de către agenţii. vamali. .
„Aceste tacse vamale aii un'dublu caracter.
Mai ântâiii ele

«onstituese un, imposit, apoi o măsură care în oare-care casuri
are de obiect a protege industria: naţională. depărtând - după
pieţele Statului produsele străine; sai nepermiţând

introducerea

.. .
-lor de cât în condițiuni de egală concurenţă.
Măsurile du, depărta produsele străine protegiând pe cele
naţionale, se numesc « Drepturi Prohibitive». Este o deosebire i
între dreptul prohibitiv şi prohibiţiune.
„.. Dreptul prohibitiv scumpeşte introducerea produselor străine,
e când prohibiţiunea, face cu totul imposibi ă.. introducerea.
Mărfurile lovite de taxe prohibitive sunt, presupuse

achitat

drepturile

când

ai

A

pus taxele...

atins frontiera Statului

SE

că aii

care a im-

Ma

-. Pe câtă vreme măriurile prohibite nu sunt supuse unei atari
"presupuneri, ele pot fi poprite veri-unde sar găsi, şi. intrarea
|
i
lor este o espresă contrabandă. .
„- Sistemul

vamal mai coprinde. în. el şi drepturi. protectoare,

care aii de scop a stabili
produsele

selor

de

condiţii egale ale concurenţei intre

fabricate de două ţări ; ast-lel ca, invasiunea, produ-

afară

să nu .poată restringe industria celei-P-alte ţări.

Printre aceste drepturi, ; unele sunt ad zaloren,. adică, sunt

stabilite pe valoarea, obiectelor.

Estimarea

obiectelor

se. face

fatal,

căci de

Aa
A
după derlaraţia părţilor.
Dacă, insă agenţii vamal. bănuese că declaraţia este frauduloasă,, ai dreptul să ia mărturile după preţul indicat.
„Acest drept al agenţilor trebue esercitat intr un termen de
tei dile pentru un fel de lucrări, și de 15, dile pentru, alte
luerări. Acest termen

va eserciti

în

se poate

numi termenul

marginile

arătate

de 4 şi de 15 dile,

nu se
de cât după
“perceperea tacselor atunci nu se mai poate tace,
a
valoarea declarată.
chiar partiSunt legi vamale care acordă agenţilor săi şi
perbeneficiul
eularilor carl-ar denunța fraudele, o parte din
şi în aceași
ceput,. aceasta

în scop

a încuragia

pe denunţători

a
Da
vreme a stâipi fraudele. - multe
mat
cele
alorem,
ad
stabilite
sunt
Nu toate drepturile

—
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sunt stabilite pe cantităţi, altele pe greutăţi. Acesta din urmă,

Da
i
e prâcticat adi de noi.
Animalele plătesc un drept pe cap, ori-cate ar fi greui
=
tatea şi preţul “lor, după specia ce ajarţin.,
unde
vărmel,
biuroul
la
declarate
trebuesc
importate
Mărturile
E
|
|
sunt verificate.
"După verificare, “conductorul obiectelor. plătind drepturile
vamale, primește '0 chitanță cu care miărturile pot voiaja liber,
însă“ recipisa, la Diuroul vămel Statu ul in care mărpresentând
acest
jurile se introduc spre a fi visate și liberate. Pentruvamale,
legile
la
frauda
posibil
e
cât
pe
evita
ă
sfirșit spre
care trelegea, e datoare să determineo zonă dun teritorii care
măr-"
în.
ui
Statul
ra:
lrontie
cu
Due să se întindă paralel
.
Vamă»
«
e
numeșt
se
care
și
intră,
furile
Această parte de teritoriii este supusă la mal multe reguli
E
,
SC
speciale :
ecs-.
sai
aţiune
import
Aşia nici o marfă trecută “pe taritul de
o'perfără
l,
interva
acest
în
ze
portaţiune nu poate să civeule
misie liberată de .către agenţii vamali:
Când obiectele tarifate circulează în acest raion cu o desse dă
_tinaţie asupra, unei localităţi situată, s. e. în România.
treliberă
de
seris
act
un
lor
mărturi
i
torulu
atunei conduc
plăti
a
fără
te,
destina
cere pentru locul unde mărlurile sunt
drepturile sale. . .
“Când mărfurile voiajează, pe Mare, acest raion se numește
iu
IN
_
< Raionul Maritim.
de
departe
re
oare-ca
măsură
o
la
Această zonă se intinde
port, începând de la marginea mării, suficient pentru necesi- |
tățile pentru care S'a creat această zonă. Frâneezii are aceasta la 16,666”. metri departe de ţărmul
mării,

începend

de la țărm.

.

In 'acest interval agenţii aii drept a. se

NI

urca

în

vapor şi

a cere căpitanului vasului, producţia ce el transportă.
Utilitatea, sait inconvenientele sistemului vamal.— Nu

ne putem ocupa aci pe larg despre lupta, dintre protecționişti
şi, liberi schimbişti sa apărători liberului schimb ; vom aminti
insă pe scurt sistemele fie-căroră de apărare, spre a nu fi
străini la trebuinţă de densele, știind de ce trebue ferit, spre
a face o.bună administrare a acestor imposite.
Pratecţiunea se dice, violează dreptul public fiind că crează
privilegiuri, monopol, în profitul industriilor care le-a obţinut.

Mai mult încă de cât atâta, constitue

diţiuni între industriile care o reclamă,
nu este necesar.

o

inegalitate de con-

și acelea

cărora “ea

i

—
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Prot

ecţia face să se abată munca din
căile sale „naturale,
aruncându-se pe că! înșelătoare, arţit
iciale.
o
Ea face capitalul să
numai

devie esclusivist făcendu-la se îndrepta

către industriile protejate.

Densa lasă inteligenţa și. activitatea A să E RI
pulsiune, dispensând-o de emulaţiune și sforț rămâie fără imăni,
|
Privat de stimulentul concurenţei străine,
indus
trial
ul
nu
simte nică de necesitatea Progresului,
nici de dorințu de comparație saii de îmitare.
El profită r&ă de esperiențele sait de invenţiu
nele ce se fac
Ja naţiunile rivale, el adoarme în increder
ea
benef
icielor regulate ce-i asigură protecţiunea.
a
a
- Protecţiunea, ardică artiticial preţul tutor
obiec

sumaţie, alterează cu modul acesta cousumaţia telor de congenerală, şi
cu densa reproducţiunea.
.
„Ea paralisează comerciul esterior:, căci pentru a vinde
trebue a cumpăra, şi protecţia, se basează
“pe principiulcă «cste

în interesul popoarelor să producă totul, și să
plin
A
Aa

cumpere cât maj
|
E

In fine protecţia provoacă, represaliile, încurajează
bandele și sărăcește tesaurul.
i

-.» La toate aceste rele, adaogă

contra-

unit, nu este de cât un reme-

diii ; adică a nu aplica capitalurile și munca, de cât la aceea
ce ştim

alte
mai

şi putem

produce

mai

bine

şi mai

eltin

La, toate aceste acusaţiuni se răspunde : ,

Protecţinnea nu e un privilegiii nici monopol.

Privilegiul este dreptul individual
oprit altuia.
|

„

de cât cele

popoare, în schimb de ceea ce ele ştiii şi pot să producă
bine și mal eltin de cât nor.
“
|

de a face, accea
|

|
ce este
_

Monopolul. e facultatea individuală de a esploata un profit,
ce este oprit altuia a-l pretinde.
. N
PRI
,

Acest monopol insă, acest privilegii nu esistă în legile
noastre, ie-cure se bucură, sai se „poate bucura de protec-

fane

«Cât
„voacă

a

pentru inegalitatea de condiț
intreiun
industriile
ce ini
protecţiunea, și acelea căror. ea nu le e necesare, a-

„ceastă inegalitate e numai himerică.
DEE
|
Asemeni motivul că protecţiunea depărteazi munca. din
„căile sale naturale aruncând'o pe căi artificiale, nu e serios.

Anglia desigur ar rămânea pe căile sale naturale, când
„Sar ocupa de lucrul lânei, bumbacului, cânepei și inului.
Francia

nu

ar putea

-pe căl artificiale.

lucra

-

aceste

materii,

de

cât puindu-se

—
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un popul ar

Cu alte vorbe

lucrurilor ori

natura

violenta

de câte ori s'ar incerca la - un lucru în care a lost intrecut
de altul. |.
|
i
Capitalurile. merg cu incredere la industriile protegiate, fiind
că fără protecţie ele ar rămânea sterile.

:

IE

“Fără concurenţa străină, nu poate esista emulaţiune, nici
_slorțări, nici progres.
,
o
Aceasta nu este adevărat:
Progresul în fineţa mărfurilor de tot felul și a eltinătăţii
preţurilor, înflorirea

orașelor, se datorește protecţiunii, absen-

ței de concurenţă. străină; concurenţa interioară este destul u
escita emulaţiunea.

“Sa presupunem însă porturile unui

schimb.

Marele sale manulacturi devin

i

deschise liberului

Stat

deşerte. acelea

atunci

care fie. prin numsrul braţelor ce. întrebuinţează, - fie prin
toate artele ce pun ele în ucţiune, represintă poate u treia,
parte din lucrătorii industriali ai țării, ele sunt lăsate în voia
unei lupte inegale constrise să concedieze mase întregi de lucrători, impunând micului numărce le mat rămâne, reducere
enorme de salarii.

|

"Ce ar fi câştigat dar consumaţiunile Statului
-bist atunci când milioanele sale de lucrători ar
pându-e această laboare, singura prin care își
sumaţia lor?
Aceasta ar fi semnalul aci sărăcii universale

liber-schimfi vădut scă-câştigă conAa
care pretu-

nu e lucru, acolo este dlesordineu, perturbiţiuni

sociule și po-

tindinea vine acolo, unde e părăsirea lucrului. Şi acolo: unde

litice.

”

'

Este adevărat că abandonând sistemul protecţionist, dobân-

dim creşterea, esportaţiunii.

in afară, ar fi de' puţină
consumaţiunilor

Insă

această

importanță

din uăuntru.

veudare

relativ

mai

mult

cu alterațiunea

„i

Din toate acestea este de dorit ca, să se păstreze o justă

măsură între libertateu indefinită şi restricțiuneu ilimitută.

aste înţelept a se.recunoaşte că trebuesc admise productele străine în cele mai bune condiţii posibile, pe cât timp
usul lor imediat saii transtormarea lor prin artele industriale,

poate mări munca și: schimbările -utile și prin urmare avuțiile ţărel.!
|
i
Trebue însă a restringe această admisiune avend efecte
contrarii, când adică ea poate nimici sait turbura în mod
vădit, munea saii intreprinderile unei numeroase clase de ce„tățeni.

:

.

.

Concurența străină găsindu-se limitată ast-fel, nu

avem

a

—
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ne teme.că vom vedea născându-se monop
oluri, fiind-că educurența, interioâră esercitată, liber dun
mare număr de lucrători, vu impedica și va distruge îndată
monopolurile ; -silind:
pe industriuli să perlecţioneze fabricatel
e lor, scădând Şi prețul lor.
|
e
P> lângă aceasta, eşistența unui regim: protec
tor
având
ca
mijloace fie drepturi inălţate suit diferenţia
le nu poate suferi
nici o reprobaţiune, când nu e menţinut de
cât pentru timpul ce cere

interesul general al ţărei, când nu
dincolo
de scopul săă saii nu se perpetuiază după ce trece
"și-a ajunsacest scop, nici când causele accidentali care Pa produs, a
incetat.
Cu toate ustea, este iniportant' pentru implinirea. veder
care determină. o țară să 'și impuie pedicile unur regiin ilor
pro-

tector.

E

Este important 'dicem ca oamenii chemaţi să se bucure de
acest regim, să obție garanţia că cl va avea o durată indes
.

tulă, spre a putea

da

industriilor

mijlocul

densele capitalurile de care aii necesitate
poca încercărilor și deceptiunilor.
Ar fi.în adevăr a nu voi cine-va

câ

de

a.. atrage la

să percurgă e-

i]
să -profite de sacrificiile

sale proprii şi. a voi să strice cu o mână cea făcut cea:Paltă,
mână,

dacă s'ar pune neincetat

în chestiune

menţinerea ta-

rifelor, fiind-că pe cât timp sinceritatea nu esistă în industriile lor, ele "și opresc tentativele lor de perfecţionare.
|
E imposibil în fine a nu vedea, în legislaţiunea văniilor de

cât un singur scop urmărit, acela d'a eltini efectele.
Obiectul cel mai important trebue să fie acela, d'a asigula
viaţa şi înlesnirile populaţiunii, împărțindu-le în toate punc-

tele teritoriului...

Monopolul tutunului, sării, chibriturilor, cărților de joc,
băuturilor

spirtoase.

Monopoluleste
. un privilegiii acordat unei.
sait

morale

asupra

unei

întreprinderi

persoane

fisice

spre

trage

oare-care

un beneficii dint”ensa, .și care este prohibit altora.

,

u

|

Ast-fel dar, tutunul, sarea, chibriturile și cărţile de joc, sunt

niște privilegiuri acordate Statului prin legea din „1 Aprilie
1881, ca singur să aibă dreptul a vinde tutun, ţigări de veri-ce
fel, tabac.și sare, .irăgend

foloasele ce va putea

din

această

vindere acordată esclusiv prin lege numai Statului.
.
Sarea în tot-d'a-una a fost reservată in întreagă România,
numai

Statului

vendarea

ei, sub cuvântul

nu de monopol

ca

:

i
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ai, ci de darea, în antrepriză a ocnelor de sare, după cum
am vădut: de la început vorbind de imposite indirecte. Astădi atât sarea cât şi

tabacul,

tutunul,

cte.,

fac. parte

dintr'o singură administraţie a Statului, numită monopolul
tutunului şi sării, cte., şi lăsat esclusiv numai Statului dreptul :de a vinde aceste necesarii și a trage venit din vendarea lor.
-La 1864, Decembrie 10, se înfiinţă pentru prima oară în
România; monopolul. Această lege lu modificată Ja 1867 Feri
De
bruarie 1. .
Modificarea aceasta nu se opri aci, și in.doi ani d'a rândul
în 1868, lulie 12 și 1872,

diferite

7, primi

Februarie

alte

“ modificări..In acești ani de modificări, monopolul era dat in
antrepriză cu contract pe un termen indelungat unei societăți
străine.

"La 1872 monopolul tutunului: se ia din mâna societăţii
spre a/l specula numai Statul.
- Astădi dar, în tot regatul României, nimeni nu are dreptul

a vinde tutun, țigtui, tabac, după
|
cât Statul.

cum

sa dis

mai sus, de
Ma

"Nimeni nu poate cultiva tutunde nici un fel, de cât pentru: Stat şi după formele stabilite de Stat pentru acest scop.
Sarea încă şi ea a trecut prin diferite peripeții. până să
ajungă.la legea din 1881, Aprilie 1, care o unește cu..tutunul, făcend o singură administraţie și fixând în aceeași vreme
preţurile de vândarea sării.
Aşa, vândarea sării se face.la depositele Statului. ce e
obligat să aibă în capitalele de judeţe și in alte centruri ale ţărei. Vândarea sărei cu amănuntul însă, rămâne liberă tutulor.
Pentru consumarea internă sarea se vinde,.de la gura -salinelor cu următoarele preţuri :

,

_ Sarea de Slănic din Prahova cu S lei suta de

kilograme.

de

kilograme.

Cea

de

la Telega

și 'Târgu-Ocna,

7 lei suta

De la Ocnele-Mari, 7 lci suta de kilograme.

Vendarea, la, deposite,cu următoarele prețuri:

Sarea de Slănic 11 lei și 50 bani suta de kilograme
a lei și 50 bani suta
Sarea de Telega, şi Tergu-Ocn10

kilograme.

E

a

de

a

Sarea de la, Ocnele-Mari 10 lei şi 30 bani suta de kilograme „Pentru esport se ia numai de la depositele-cele mai.apropiate de fruntarii şi cu preţurile stabilite de consiliul de administraţie al monopolului

tutunului și sărei.

|

Monopolul chibriturilor și cărţilor.de joc. — Tot numai Statului legea din 1886 acordă: privilegiul să aibă dreptul
esclusiv să fabrice și să. vândă chibrituri şi cărți de joc.

:

—
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- Cărţile de joc ele'mat nicI odată nu sa bucurat:de libertatea vendărei şi mai tot-d'a-una a făcut parte din proprietate
esclusivă a cut-va; ast-fel până la legea din 1886, care

cu administraţia: chibriturilor,

munelor,

ele

le uni

erai -un monopol -al com

Chibriturile însă până la 1886 s'a bucur at d'o complectă
libertate a, circuluţiunei comerciale.
Astădi de la înfiinţarea disei legi, nimeni în tot teritoriul
xomânesc nu poate fabrica nici vinde chibrituri și “cărți - de
joc de cât Statul.
|
|
„ „Acest monopol al chibriturilor şi cărților de joc'are administraţia sa separată cu personalul să privat care face parte
din marea, direcţie a contribuţiilor indirecte.
Cu această ocazie a înfiinţării acestui monopol, cărțile de
joc primiră și ele iimpământenirea, românească, se naţionaisară și ele.
Aşa toate acele bucăţi . care :represintă diferite. figuni de
Dărbaţi şi femei, erai. imagini străine ale localităţilor unde
ele sa fabricaii și de unde veneau în Statul român.
Astădi toate aceste figuri represintă pe diferiţi suverani și
.

române. *

suverane

* Băuturi spirtoase.— Acestea sunt încă nişte imposite indirecte ale Statului, ele aii fost administracând
te de comună
ca proprietate a sa, când de Stat. Astădi aceste venituri sunt

e
|
proprietatea Statului.
- Modul lor de administraţie şi: personalul întrebuințat
"această administraţie sunt

tor venituri.

i
.

anume

CAP.
Despre
Credite

la

ar&tate de legea creărei aces-

a
VIII
credit.

ordinare.— Credite suplimentare.—

Credite estra-ordinare.—

Credite complimentare. — Credite publice.

- Despre

credit. — In limbagiul

comptabilităţii,

prin credit

se inţelege sumele -alocate de autorităţile competinte
întrebuințare

oare-care

bine determinată.

pentruo

Asemenea alocaţiuni

de ordinar, se fac pe 'calea budgetalui.
Ă
Cand spesele cărora creditele aii:
de: obiect să
„mijloacele necesarii sunt fixeși determinate mai
-portanţa creditului de alocat este atunci regulată
- importanţa, speciei. Așa spre esemplu : în budgete,

le procure
inainte, imprin insăși
lie ale Sta-

o
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tului, fie ale stabilimentelor. publice în ce priveşte lefile funcţionarilor.
a
Suma necesară pentru achitarea acestor lefuri fiind cunoscută de mai "nainte, creditele cari corespund acestei sume,

trebuesc să coprindă o sumă egală.

.

Așa avem:

a) Secţia vănmilor ;

b) Secţia

timbrelor ;

“ Secţia Vtuturilor spirtoase.

in contră, une-ori este necesitate a se procura mijlâce pentru un sevviciii noă.. Cheltuelile la care ar. da loc acest nou,

serviciii, nu

poate fi apreciate ma! dinainte cu inlesnire, sâii

a se determina

cu prudență

sai, cutare mazinuun.

că, ea nu:va trece cutare

linută

!

Creditul care este atunci deschis nu implică intrebuințarea

intregei sume, pe care creditul o pune la disposiţia administratorului, dară determină limita, in cure va trebui să fie

menţinută cheltuiala ce are să se facă. Așa d, e: e vorba să
„se reinoiască un stabiliment public în tot sai în parte. In
acest cas se lac diverse studii, aprecieri preparatorii, remâne
insă imposibil de: precisat intrun mod cert, ţilra cheltuelelor.

Poate să. se prevadă d. e:

că această ţifră a. cheltuelelor

va fi de 25.ori 30,000 lei.
Ce face autoritatea. în atari.casuri, ca să deschidă

Ea deschide acest credit

.
credit?

de 30,000 lei, adică autorisă

administratore să cheltuiuscă această sumă

pe

de 30,000 lei, in-

terdicend insă a, cheltui mat mult peste această sumă.
Credite ordinare.—Creditul în sine are mai multe împărțiri, sai este de mai multe feluri, și prin creditul ordinar începem

a vedea aceste diverse credite.

„Legea, anuală a finanţelor deschide creditele necesarii pentru cheltuelile presumate ale fie-cărui eserciţiă.
Miniștrii nu pot sub răspunderea lor să cheltuească mai
mult peste creditele deschise fie-căruia din ci; şi ministru de
Finanţe nu poate sub a. sa răspundere să autorise plăţile cari
esced. creditele deschise pentru fie-care ministru..
Miniștrii nu pot pe de:altă parte să mărească prin niciun
mijloc particular, suma creditelor. afectate pentru cheltuelile
servicielor lor respective.
Credite suplimentare—Aceste.
credite caute de miniștri
ca să preintempine insuficiența, de drept justificată fondu-

rilor, afectate

pentru

vr'un servicii

limitele prevădute de lege,

inscris în budget

şi

trebuese.să fie autorisate d'o

in

or-

|
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donanță regală, care e transformată
„piată sesiunea Camerei.
.

în lege de cea mat apro.
o

Ordonanţele Regale care în lipsa Camerei deschid miniştrilor credite, fie ele sub veri ce. titlu, nu sunt esecutorii pentru ministru de Finanţe dacă nu sunt date în urma 'unul
avis de li Consiliul de miniștrii. Aceste ordonanţe sunt semnate și de ministru: ordonanţator, şi publicate în «Monitorul
Oficial» ..
a
|
“Toate ordonanţele deasemenea natură sunt adunate

la un

loc de ministru de Finanţe, in “formă.
'de proect de lege şi supus, după cum s'a zis -inat sus, celei mai apropiate sesiuni a
Camerei și chiar mai "nainte de presentarea budgetului.
Facultatea d'u deschide credite suplimentare prin ordonanţe
Regale, nu e aplicabilă de cât la cheltuelile privitoare la un .
serviciii votat, și a cărui: nomenclatură e inserată. pentru fiecare eserciţiii în legea unuală relativ la budgetul cheltuelilor.
Când e vorba dun serviciii care nu e copiins în nomen-

clatura disă mai sus, ministrul constată cheltuiala în comptabilitatea. lor, dar aceasta nu. dă loc deschiderii unui. credit *

prin ordonanța Regală; şi.ea nu trebue plătită de cât după
alocarea creditului de către Cameră.
|
-- Suplimentele de această natură în 'cas de urgenţă snnt prev&dute de legea regularisătoare creditelor suplimentare.
Ureditele suplimentare sunt votate şi justificate pe articole.
Justificarea întrebuinţărilor pe articole este reprodusă în compturile fie-cărui minister.
Credite extra.-ordinare.—Serviciile

extra-ordinare şi

ur-

gente u cărora cheltuială nu a fost coprinsă în suma creditelor speciale deschise fie-cărui minister, nu pot fi luate de
cât în urma unei prealabile uutorisări i ordonanţei Regale;
dată în formă.de lege.
Facultatea, d'u deschide =redite prin ordonanța Regală pentru servicii extra-ordinare şi urgente, este aplicabilă numai
servicielor care nai lost prevădute și regulate prin budget.

Veri-ce credit extra-ordinar deschis unui ministru, pentru un
serviciii, ne-prevădut ministerului săi, formează un capitol

articular al comptului general al eserciţiului pentru care ereA
N
ditul a fost deschis. - - Credite complimentare.—Suplimentele necesari pentru

acoperi insuficienţele creditelor recunoscute în epoca stabilirei

conptului definitiv al unui eserciţii asupra servicielorîn nomenclatura zisă mai sus, sunt deschise provisoriii miniștrilor
prin ordonanţe -Regale, u:cărora regulare e propusă Camerilor print”un

proect de lege pentru regularea acestui servicii.

— 316 —

|

- In privinţa escedentelor de cheltueli constatate în regularea
eserciţiului

asupra servicielor

chise pentru

fie-care

ne-prevădute-în

nomenclatură,

creditul 'riu e deschis prealabil prin ordonanţă legală. Cererea pentru acest credit este supusă direct Camerei, şi plăţile
nu aii loc de cât-cu imputaţiune asupra resturilor de plătit,
decisă prin legea de regularea, creditelor.
i
Creditele deschise - prin legea anuală a finanțelor. pentru
cheltuelile fie-cărui eserciții, nu se pot întrebuința, -pentru
cheltuelile altui eserciţiii.
Ca
Mai nainte d'a face vr'o disposiţie asupra, creditelor deseserciţiii, miniştrii

distribuese

când

e lo-

cul între diversele articole ale budoetului lor creditele legislative, care le-ai fost alocate prin capitol:
Această, distribuire, este supusă aprobărer Regale. Ia nu
stabileşte de altă parte, de cât sub diviziuni administrative,
fără ca pentru uceasta, specialitatea creditelor să inceteze du

fi eselusiv coprinsă în limitele capitolelor legislative.
Creditul,

sai

avutul

unui

compt

este. partea

acestui compt

" unde sunt înscrise vărsările fie in speciă, fie in natură,

ope-

rate de persoana, de stabilimentul,
saii de serviciul titular al

comptului.

|

Creditul trebue să figureze in față

cu debitul, unde

sunt

|

înscrise toate vărsările făcute persoanei, stabilimentului saii
serviciului tiţular al comptului.
Aci e în adevăr basa esenţială a fie-cărui compt, că individul, stabiliment, su

serviciul în numele

căruia s'a deschis

comptul,. este considerat ca luând in sarcina sa toate sumele
vărsate lui, ca cum Sar fi constituit debitor.

Fie-care plată făcută cu ajutorul acestor sume, vine atunci
în descărcarea comptului; și trebuesc astfel să figureze la
creditul stă.
a
Dacă debitul unui compt este inferior creditului, atunci sta:
bilimentul e debitore cu incă atâta. Dacă din contră, debitul
este egal creditului, atunci stabilimentul numai este dator

nici o sumă.
“Creditul public.
este pentru

un guvern

— Independinte

de

veniturile

publice

înțelepţeşte administrat încă o ramură

de sursă cu atât mai importantă, cu câţ încrederea în pute-

rea și înţelepciunea uuvernului este mai mare; aceasta. este
creditul public. Adică, sistema operaţiilor financiare prin care

guvernul care se bucură de încrederea publicului, care are cre«it; chiamă fondurile particulare în casa statului ; luând în pri“vinţa acelora cari fac vărsăminte, oare-cari obligaţiuni deter„minate.
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Două forme diferite se presintă la alegerea administraţiunii,
pentru a..suplini prin mijloace de credit, resursele impositului;

"Uneori

ea își procură londurile prin împrumuturi,

pe cari

se obligă a le restitui la -termeni: conveniţi, mai tot-d'a-una
„Jacili de reinoit; şi care constitue:0 datorie flotantă a. tesau:
ruluy, până la qiua' liberaţiunii sale definitive
a
„„Alte-orl ea primeşte vărsămintele imprumutătorilor, cu condiţiuni de obiceiii fixate print'o adjudecare publică, cu clausa
espresă de a nu achita, de cât: renta anuală a. acestor capitaluri,și de-a nu contracta pentru restituirea lor un angăjament formal, exigibil la o epocă determinată.
Se
Această a doua parte a

pasivului

statului,

u

priimit nu-

mele de Datorie înscrisă.
o
Cel mâi:admirabil atribut al creditului public, die marik financiară, nu este de cât încrederea generală.
|

Datorie publică

Datorie ilotantă. — Datorie înscrisă. — Datorie viageră.— Rentă.—
Rentă viageră. — Pensiuni. — Datorie fondată. — Amortisment.

Datorie

publică. —

După

cum

chiar vorba-arată, aceasta

e o datorie a Statului către public, în urma unui imprumut
N
,
lăcut de el.
Ea coprinde apoi alocările în bani saii pensiuni, ce.Statul
e
E
,
datoreşte vechilor sti servitori.
Datoria publică, se împarte mai ântâiit în două mari diDa
.
vidiuni :
Datorie [lotantă şi datorie. înscrisă.
Aceasta

sa

imparte

iarăşi.

rentele viagere şi pensiunile,
E
viageră,.
Cauţiunile vărsate in casele

„în:

datorie

viageră,

în datorie fondată

coprindând

sait

rentă

|
tesaurului sunt asemeni, unul

e
din elementele datoriei inscrise. : . .
Partea flotantă și viageră a datoriei publice găseşte. amortismentul săă. natural sai: n împlinirea obligaţiilor contracSe
tate de tesaur, saii în stingerea titlurilor.
* Pentru datoria neviageră, a trebuit să se recurgă la sistem
a.
*
noii de amortisment.
Datorie flotantă, — Această datorie este un imprumut
in termeni

stipulaţi.pentru restituirea sumei împrumutată, ter-

de reinoit ast-lel că datoria să se
meni mai: tot-d'a-una ușiori,
poată reînoi 'la implinirea termenilor, de unde și numirea, ei
de flotantă.

pi

a

—
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“Aceste termene trebuesc să fie foarte “apropiate și plata
stipulată in efecte publice, numite bonuri de;tesaur.;.
-egea; financelor care determină căile și. mijloacele fic-cărui
eserciţiăi, autorisă. pe ministru
viciul

tesaurului
şi. pentru.

tesaur purtând

financelor
:să creeze

pentru ser-

negocierile. cu . banca, .

bonuri "de.

intereseşi plătibile la scadenţă ;. și” ea, fixează

suma ce nu-pot scade, bonurile puse;în circulaţiune. :
„Peste limita acestui credit -nu. se

:poate .trece..

|

de cât în

cazul de neajuns al resurselor afectate „pentru necesităţile servi"ciului şi in virtutea unei ordonanţeRegale, de care -se dă. soco-

teală în cea mai apropiată intrunire a Camerii legiuitoare.
Aceeași lege fixează creditul necesari pentru::serviciul intereselor datoriei flotante a tesaurulur.
ae
|

Cheltuelile făcute asupra creditelor afectate pentru interesele

«latoriei ilotante şi pentru cheltuelile de negocieri și

de

ser-

vicii al tesaurului, sunt esaminate și verificate de o coimisie
specială.

_-

*

|

Comisia, constată resultatul verificării sale printr'un procâsverbal în dublu exemplar, unul trimeţându-se ministerului de
finanţe şi altul Curţii de compturi.
.
Datorie înscrisă. — Aceasta se sub-imparte în datorie
viageră. și datorie:fondată. - -.
ae
Datoria viageră “constă saii în rentă care trebue să:se
intindă în tot cursul imprumutătorului, saii în pensiuni

achitate de stat, spre recompensa. anilor de - servicii ai tuncţionarilor

săi,. şi care

titularului,

găsesc

asemeni

un

termen în anil vieţei

-

Renta. —

Di

Mai ântâii este de două feluri.

a

Rentă perpetuă şi rentă viageră, şi vorbind de

legem în aceeași vreme imprumuturile
aci datoriile sale de plătit.

ce

rente,

-inţe-

face Statul, şi de
Aa

Așa, renta perpelui este acea a cărei durată nu e fixată
nică la: moartea. ereditorului, nici la o altă epocă, şi ea durează

atâta până

când

guvarnul

stingă.
Rente viagere sunt

crede

necesar

că

trebue să se

acelea cari se sting odată

cu: moartea

creditorilor.
E
|
Rentele. viagere sunt înregistrate pe un mare registru, com pus din mai multe volume. Ele sunt dividate in patru serii

„saii clase,

după

num&rul

capetelor,

asupra

cărora

sunt

ren-

tele, și acest mare registru 'este. titlu fundamental al tutulor
creditorilor .viageri ai Statului.
"
i
Fie-cărui creditor viageri se di un estract de inscripţiune,
semnat de doi agenți comptabili și de acela al marelui registru,
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precum și. de

directorul datoriei inscrise şi pentr
acest estract să fie un titlu valabil la tesaur u câ în adevăr
trebue să fie
investit cu visa .controlor

ului.
i
A
- . Rămasele. îndărăt .ale datorier viagere să
plătese purtătorului
extractulu

i de inscripțiune şi în urma, unei chita
tătorului. .Fie care plată: se arată, pe dosul estra nţe a purctulu de iuscripţiune, enunţând termenul sau semestrul
pentru. care s'a
făcut plata și pentru :care s'a liberat chitanță de achit
In cas însă .de nereclumă a plăţilor rămase indărăt are.
în curs
de trei ani, rentele sunt scoase din acest
mare
al
datoriei viagere:la creditul -comptului. Statului. . registru
Sa
Aceste rente pot cu toate astea;să fie restabilite când
aă dreptul. asupra lor, justifică la tesaur existeţa, lor printcel-ce
i'un
certifica! la viaţă. .
a
e
“Restabilirile.
n'aii loc, de cât in virtutea unor

deciziuny mi-

nisteriale și cu concursul a' dou agenţi comptabili ai marelui
registru.

|

Pensiuni. Aci.nu voim'a, vorbi de importanța pensiunilor, ci
voim numai a spune că ele fac parte din datoria publică za
Statului; fiind înscrise în registrul datorier publice spre a se
plăti. creditorilor Statului.
Ast-fel că, nici un ministru nu poate să plătească - pensiunile din fondurile ministerului stii, afară de escepţiunile determinate de'lege.
|
N
|
- Pensiunile imputabile asupra fondurilor Statului, sunt pen-

siunile civile, eclisiastice, militare de ' retragere ori. reformă
i
şi cele cu titlul de recompensă, naţională,
Nici una, din cele alt> pensiuni nu trebuese să. fie înscrise
şi nu poate să fie imputate asupra creditelor legislative, de
cât în virtutea: unel ordonanţe
Regale. care să - autorise con-

cesiunea și imputaţiunea asupra creditelor de inscripţiune.

Veri-ce lichidare de. pensiune făcută de un alt ininistru
cât de al finanţelor, trebuie comunicată acestuia din urmă,
Agentul comptabil al pensiunilor dă socoteală, anuală Curţii
de compturi despre creşterile și diminuările operate îu cursul
de

anului! de pensiunile scrise asupra fondurilor generale.

Curtea”

de -comptu:i nu pronunţă liberarea, acestor contabili,

în ce priveşte

creşterile resultând

din

noile

inscripţiuni, de

ta
cât după cea constatat următoarele :
1) Că, aceste două inscripțiuni nu esced creditele legislative

„asupra

-:2)

cărora

.

a fost imputate.

Că ele a avut loc, asupra

unor acte regulate.

Ş

Certificatele de inscripţiuni liberate în urmarea concesiunei

—
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unei pensiuni sub veri-ce titlu ar fi, spre a fiadmisă la plată ;
trebue să fie investită cu .visa controlorului.

E

Datoria fondată numită.și consolidată . este aceea, care s'a
contractat cu clausa espresă de a.nu “achita de cât renta anuală a capitalurilor imprumutate, și de a nu se lega pentru
restituirea lor de cât: printr'o învoială formală și exigibilă la
o
epocă determinată.
E
.
-.
Nici o' rentă nu se poate crea de câtin virtutea unel legi.
Marele registru al datoriei publice neviageră e titlu fundamental al tutulor rentelor inscrise în profitul creditorilor Statului. “Toate rentele inscrise in marele registru, sunt devisate
intr'&nsul şi înregistrate pe numele fie-cărui creditor.
Nu se poate face nici o inseripţiune pe marele registru:
pentru o sumă inferioară de dece lei.

o

"Nici o inscripţie nu se.poate face pe marele registru pentru transferări și mutaţiuni, fără ca moi ânteiă titulile părții
să nu fi fost admise de agentul comptabii de transterări şi
mutaţiuni şi apoi se trece in marele registru de. agintele acestui registru.
„ez
Se deschide în marele registru al datoriei publice în numele
recepţiei generale a fie-cărui minister un compt colectiv, care
coprinde după cererea proprietarilor de rentă, : inscripţiunile
individuale a fie-cărui proprietar.de rentă.
.
Fie-care receptore general
prin urmare ţine ca registru auxiliar al marelui registru al tesaurului, un alt registru spe-

ciul, unde sunt înscrişi pe nume rentierii cari participă la
contul colectiv ţinut la Ministerulde Finanţe. Este dat fie-cărul
proprietar de rentă, înscris

în acest registru auxiliar un

tract de inscripţiune.

„Acest titlu echivalează cu. extractul de

inseripţiune liberat

de directorul datorici înscrise.
Rentă

prin

anuităţi

fel de imprumut

E

numită

se stinge.

ex-

și

întrun

rentă

termen

cu

termen.

de ani, cu

acest

plăţile

“calculate ast-lel, ca să coprindă interesele și o parte din capitalul

care

se amortisează,

Amortisment; —

Prin amoitisment

a

înțelegem plata unei

!

datorii publice cu epoce îndelungate, calculându-se plăţile astfel ca interesele să coprindă şi o parte din capital .și pentru
a cărei plată este necesar de' crearea altor; fonduri anume
pentru aceasta.

:

DI

Așa fondurile de amortisment,

"

se compun:.

-

i

1) Din acelea cari în 'esecuţia legii a fost impărţită proporțional cu capitalul nominal .al. fie-cărei specii de datorii.
2) Rente rescumpărate succesiv, şi al.căror produs rămâne
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alectat lu specia“ de. datorie, asupra” căria. a avut loc aceste

rescumpărări.

.-

e

Aaa

_3) Din dotaţiunea specială .care -trebue: să fie afectată la,
verl-ce imprumut în momentul creării lul, și care nu'poate

-h îmat jos de 10o 'din capitalul. nominal al ventelor create.
Pentru

acest scop. se înfiinţează o casă anume

cu operaţiile plăţiior de amortisment.
Aşa fondurile de. amortisment sunt

însărcinată,

Aa
vărsate în fie-care di

de casierul. tesaurului public, către. casierul. casei de amortisment. Ele sunt, întrebuințate pentru rescumpărarea rentelor,

al cărora curs nu e superior pariului (preţului creaţiunii lor).
Pariile se compun din capitalul nominal, adăogit:cu resturile de plătit ce a venit la scadenţă, în semestrul corent,
|
Fondul de amortisment

ar fi superior pariuhă,

care ţine de rentă al

este

pus

cărora

în reservă. Pentru

curs

acest scop

"porţiunea atât a datoriei cât și a rentelor răscumpărate,
cabile la răscumpărarea acestor rente, este achitată în
care di la casa de amortisment prin un bon de tesaur
„tând interese anuale până la epoca rambursării.
„ Rente câştigate de casă sunt imobilisate, şi nu pot

aplifiepurnici

intrun caz şi sub nici un pretest să fie vândute, nici -puse
in circulaţiune, sub pedeapsă de falș sati alte pedepse aplicate de lege contra ori-cărui vândător și cumpărător,
“Mai sus numitele rente sunt anulate la epocele şi pentru
cotitatea cari sunt determinate prin o lege.
|
„_ Casa de amortisment nu poate primi nici un deposit, nică
o consemnațiune, de veri-ce natură ar îi...
|
Nu

se

poate nică întrun

cas

şi

sub

tinge donația casel de amortisment.
Această

casă

a ămortismentului,

nici

e pusă

un
sub

pretest .a 'usiguranţa

au-

i
E
torităţii legislative.
Rentele din marele registru al datoriei publice câştigate de
causa, de amortisment sunt întrebuințate pentru răscumpăra:
rea rentelor cărora aparţine reserva, pe cât timp preţul 'lor

nu se ridică iarăși peste parii.
„Nu se. poate dispune de. suma
amortisment,

de

cat.pentru

bursarea 'd toriei consolidate.

reservei

răscumpărarea

aflate în casa de
sai

pentru

ram-

.

E

Rambursarea n'are loc,. de cât în virtutea unei legi speciale.
Cu toate astea,.în cazul unei negocieri de rentă asupra
Statului, bonurile tesaurului:a cărora proprietate: se găsește
în .casa

de amortisment,

sunt

convertite până

la. concurența

cuvenită a capitalului. și interesului, într”o porţiune . a, rentelor puse în adjudecaţie. .
21
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Aceste rente sunt unite cu fondul amortismentului afectat
la specia de datorie la care aparţine reserva și transferate
în numele casei de amortisment, cu prețul și condiţiile adjudecaţiune: imprumutului.
a
Ele sunt înscrise în marele -registru cu imputaţiune pe creditele legislative, deschise ministerului de. finanţe. Când

e vorba să se acopere cheltuelr: estra-ordinare ale lu-

„crărilor publice, conversiuneaîn rentăa bonurilor de tesaur
liberate casei de amortisment, se poate opera de ministrul de
finance pentru totalitatea resurselor necesarii.
a
Aceste operaţiuni se fac in prima di a fie-cărui semestru,
e cursul: mediă și cu profitul acelei dile pentru capitalul şi
interesele bonurilor de tesaur, cari sunt în posesia -casei

amortisment, la fie-care din disele epoce.
Vorbind deci de “imprumuturile Statului
“despre datoriile: sale, 'nu e răi a adăoga

se compune datoria publică a Statului

densa

este

representată

prin

şi prin

aci

român,

următoarele

anume:

urmare

ce

anume

și găsim

că

împrumuturi,
!

1) Stern ;

din

de

și

”

2) Oppenheim ;

3)
4)
5)
6)
7)

Rentă de 5%, din anul 1875;
Rentă amortisabilă de:59|, ;:
Obligaţiunile de 60|, (conversiuni rurale);
Obligaţiuni de 60|, căi ferate române;
Imprumutul de la casa de depuneri și consemnaţiuni

din anul

1872;

. .

a

$) Alt împrumut tot de la casa de depuneri și consemnațiuni pentru cumpărare de porumb, dat ajutor locuitorilor în
lipsă de nutriment;
. .
|
9) Anuitatea datoriei pentru construcția. căii ferate Iași
Ungheni ;
|
Sa
10) Procentele garantate companiei căilor ferate Lemberg-Iași.
Toate aceste: împrumuturi precum şi amortisarea lor -sunt
făcute in busa diferitelor legi speciale fie-cărui împrumut în
parte, afară de renta de 5% din anul 1875, care se faceprin
o colă de amortisare stabilită, prin legile şi contractele :emi“siunei lor,

E

Amortisarea rentei de 50, din anul 1875 se face din fondul creat prin legea emisiunei er, prin răscumpărare la bursă.
Fondul de amortisare al acestel rente, se compune:

1) Din valoarea: imobilelor vândute pentru suma de
|
a
milioane ;
2) Din renta titlurilor răscumptrate.

şease
:

—
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competinţă, saii Sseparaţiunea puterilor

Autoritate. — Autoritate administra
tivă.
-— Autoritate jadecăto"*.
rească. — Raportul între autoritatea
administrativă şi cea judecătorească, — Competinţă, —:! Incompetinţă
.. — Incompatibilitate. —

Abus de autoritate. — Conilict între autoritatea,
administrativă şi cea judecătorească. — Conilic
t
negativ. — Retus de dreptate. — Contenciosulpositiv. — Conilict
administrativ, —
Jurisdicțiuni administrative. — Procedura înainte
a; jurisdicţiunii administrative. —

Autoritate,

—

Mai

Autorităţi judecătoreşti.

ântâiu

prin

cuvânt
. autorit
ul
ate inţe-

legem puterea morală ce are o persoană, fie fisică sai morală,
di se impune şi a face ca cuvântul și ordinile sale să fie
ascultate şi esecutate.
Sa
Aceustă forţă morală care este o consecinţă a unei corecte
conduită, e mai cu seamă necesarie persoanelor morale, s. e.
autorității administrative de cure aci ne ocupiim precum și
tutulor celor-Palte autorităţi cari cu toate compun Statul.
In toate societăţile civile esistă un număr oare-cure de necesităţi comune, cu.a cărora satisfacţiune este însărcinată pu=
terea publică, după consimţimântul tacit. suii espres al cetăţenilor

Această putere publică însărcinată cu marea greutatea satisfacerii necesităţilor colectivităţii cetăţenilor, se numeşte auto-

ritate.
Aceasti

A
a
autoritat: este dividată în două:

Autoritatea administrativă și judecătorească.
" Ambele aceste autorităţi la un loc de comun acord și printun ajutor reciproc și voluntar pot îndeplini dificila sarcină
a satisfacerii necesităţilor colective ale cetăţenilor.
Autoritatea administrativă. — Se numește ast-lel, spre
a se deosebi

de autoritatea judecătorească,

mai

cu

seamă

că

fie-care în parte ai scopuri diverse de împlinit, forme diverse
în compunerea lor, procedeuri diverse pentru aplicarea, principielor

lor date

propril ai lor.
că

de legi,

avend asemeni

,

fie-care

,

din

ele agenţi

E

Misiunea autorităţii administrative deja ne este
este prrsezerența crlică, și vigil tă.

cunoscută,
n

Ea trebue să vegheze fără neadormire; că acolo unde o necesitate publică se simte, să fie gata a presta

fără să adaste a fi provocată.

Na

concursul săi,

,

De aci necesitatea ca autoritatea administrativ ă să aibă în
diverse nărţi ale teritoriului agenţii săi, ca să poată veghea
şi esecuta. necesităţile serviciului public.
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Acestei autorități i .se mai cere . să. fie prevădătoare. Și
uefie repede, energică in: acţica să ajungă aci, ea, trebsă
E
|
|
unea sa.
Acţiunea sa este unitară, altmintrelea eriergia se parălisează,
şi caractarul

autorităţii -administraţive. dispare.

Agenţii săi

ară, și acești „agenți
tea;
lor .superio
sunt :revorabili de autorita
pe: 'care' lam vădut
fativ,
compun tot acel personul: administ
_
lă;
centra
traţiă
adminis
vorbind de
Această

—

Autoritatea. judecătorească,

autoritate este

aceea însărcinată în numele Lege de la care emană justiţia,

le
de a, pedepsi. violările aduse . legel: și de a, regula, interese
respecpentru
litate
private prin aplicarea legii cu imparţia
i
gi
tarea ordinii sociale.
(is:
sa
cum
Atribuţiunile acestei autorităţi se resumă după
litate
mai sus, în distribuirea dreptăţii, cu echitate şi imparţia
aplica:
a
De
a.
dreptate
nd
solicitâ
ej,
către toţi cari vin inaintea
mar-.
din
afară
nimica
face
nu
a.
și-de
-toți,
pentru
legea egal
IE
ginile legii ce-i e dată să aplice.
adatea
autorit
cu
orești
judecăt
ţii
autorită
Raporturile
ăți
autorit
două
.
acestor
a
loc
un
la
Unirea
—
..
rativă
minist
relatoate
în.
.
esternă
și
formeavă armonia, Statului internă
ţiile sue.
Această. armonie. este resultatul. concursului : acestor

donă

puterice sunt datoare a'și.da pentru reuşita, prosperității binelui public şi privat, căci în adevăr două puteri mari. guvernă toată societatea.

..

.

-

-

ata

Justiţia în care se concentră, puterea. legiuitore

judecătorească,

şi puterea,.

și forța publică sai puterea «seculită care con-

evetează justiţia, traducând”o în fapte prin aplicarea legilor
Sa
şi esecutarea hotărărilor.: - .
In două moduri deosebite se esercită puterea jndecătorească.
Primul mod are de obiect a da justiţia; adică a aplica.
legea la diferite casuri particulare cari se presintă, sai de a,
asigura prin regulamente și alte acte nevesarii, esecuţia finală
|
|
Sa
şi materială a legii.
numite «jude
e
persoan
unor
confiată
Această parte este
citori» de unde apoi s'a numit «Puterea judeciitoreascii».

Secundul mod are de obiect, directa aplicare materială a.
.
legii, și se numeşte «puterea eseculivă propriă Qisă.
De şi pare car esista oare-care conlusiune intre aceste pu-

teuă, cu toate astea: sunt bine distincte între ele, și indatorate
a-şi presta mutual și reciproc concursul lor, luptând pentru

același scop comun. Autoritatea administrativă compare inaintea tribunalului făcând oficii de persoană privată relativ la.
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gestiunea patrimoniului public, sai ca marto
legal in casuri în cari:se ea în seamă proceselere autentic şi
verbale, sai
ca, tutore al stabilimentelor publice.
i
Ea preintempină : delictele prin măsuri de ordine
public
ă
sati că, concură la esecurea sentințelor. : E
Ea. se: ocupă

cu formarea

personalului justiţiei

şi cu regulamentele relative la serviziul lor...
Se mal orupă încă și de cestiunile economice necesarii ad..
ministraţiei justiţiei. Soldează cheltuelile, construe
-și întreţine
„edificiile destinate proprii dis justiţiei. |
Autoritatea judecătorească: menţine privilegiile tesaurului
Statului, aplică regulamentele făcute. de administraţie și reprimă nesocotința adusă legilor
E
”. Ambele aceste autorităţi, se întrebuinţează adesea . cu acecași agenţi.

e

Așa, sunt agenţii administrativi cani: pe lângă atribuţiile
lor administrative aii -şi funcțiuni judecătorești's, e.: ofițerii
auxiliariai poliţiei judecătorești și alţii.
Autoritatea judiciară, nu se poate amesteca în acţiunile administraţici s. e.: nu poate să şteargă p'o persoană din -listele recensămentului de recrutare militară, nici nu poate sus-

penda. o recrutare ordonată de administraţie.

Ie

Asemeni nu poate să reformeze ori să modifice saii să censureze, ori să interprete regulamentele de servicii public fă-

cute legalmente, ci numai să le dea-o justă, aplicare.
Fa. nu poate să dea ordine saii 'instrucţii administrației,
s. e.: indicându-i modul cum trebue să se achite de datoria
sa in esecutarea logilor.
a
Autoritatea: administrativă la rându-i trebue să se abţie de

a trece în atribuţiile autorităţii judecătoreşti, s.e.: nu se poate:
amesteca, în chestiuni de proprietate, servituţi, domiciliă, succesiuni, posesiuni, prescripţii, convenţiuni scrise - ori verbale,
transăcţiuni, subrogări, societăţi, mandate, procuri, giruri,
rovendicări, nici să infirme:
oră să modifice o hotărire dată de. *

justiţie, nici să sustragăpe un agent al săi de la judecata
tribunalelor.
.
E
In resumat,- separându-se aceste: două autorităţi intre ele,
nu s'a făcut în sensul a fi două tabere inamice ci: din con-

tră, fără a "ȘI călca: drepturile

lor și ţinându-se strict fie-care

în marginile atribuţiilor lor să se supuie fie-care cu religiosi-

tate preseripțiunilor legii. .

Ra

A

Lu

Ast-fel lucrând şi supunendu-se legii, atunci &ste adevăratul serviciii ce aceste două autorităţi aduc desvoltără binelui

-comun,.

Competinţă: -— Coinpetinţa este dreptul unui funcționar
public de a lucra în cercul atribuţiilor. funcţiunei sale, și de
|
a nu eși din limitele er în csercitarea drepturilor sale.
Este de" două. feluri această competință : .
Unii care se poate numi

determină

:muteriali,--și. care: se

după natura chiar a “materiei supusă aprecierii funcţionarului. .
Alta care la rându:i se. poate : numi teritorială, determi- „ nându-se saii după domiciliul persoanei al cărei interes este
la, mijloc, sait după situaţia bunurilor a cărora soart: este
în joc, ori după locul unde s'a petrecut faptele care cer
solicitudinea. judecătorului saii a: funcţionarului administrativ.

Incompetinţă. — Când un funcţionar administrativ ori.
judecătoresc -in eserciţiul funciunei sale, ur eşi din marginile
puterei ce-i sunt date de lege, lucrând intr'o materie ce n'ar

ii de atribuţia sa, se dice atunci că funcţionarul nn este competinte a lucra, sai că a făcut un act cu necompetinţă.. Acoastă, incompetinţă şi ea este de două feluri ca și compei
tinţa, adică materială şi teritorială,
Incompatibilitate, este atunci când se' întâlnesc la un loc
i
.
două lucruri, cari nu pot sta impreună.

Este imposibilitatea creată de lege, ca mai multe funcțiuni
să tie, confiate unei persoane, ale cărora atribuţiuni ar fi de
natură a se anihila între ele.
Abus de autoritate, este atunci când funcţionarul public
in esercitarea, acţiunei sale abusă de forţa

publică ce ţine în

“mână, cauzând ust-fel un prejudicii fie moral saă material
persoanei asupra, căreia, se esercitează forța sa.
„Acest fapt numit abus de autoritate este pedepsit de Codul
Penal și este impărţit în două clase, după cum şi abusul de
autoritate este comis .contra particularilor, sai contra lucruvilor publice. .

|

-

|

”

Abusul de autoritate” contra particularilor este atunci, când
cei cari ţin forţa publică în mână comit o violare de domi-

„cilii, arestare

ilegală și prin

urmare

la libertatea, in-

atentat

asupra .persoa-

dividuală,. relus de dreptate, violenţă usitată

|

nelor, violarea, secretului scrisorilor etc.

IE

Abusul de autoritate asupra lucrurilor publice este atunci
"când luncţionarul public ar refusaa 'da, concursul săi la esecutarea, unor măsuri, ce “numai de concursul să depindea,
|

esecuturea.

„_ Când

dar un ofiţer al forței publice comite un act în con=

diţiuni așa cum s'a arătat

cut

un

act arbitrar.

mat

sus, atunci

se dice căel a

27
.

Cu comiterea acestul

mai

impută autorului

act

—

arbitrar

al

stii, că a făcut un

ofițerului

public se

esces de putere.

Adică, ofițerul public în eserciţiul funcţiune 'sale a eșit din
drepturile
saii că

ce-i da legea, și a

reluză

a face accea

făcut

lucruri

ce legea

oprite

,

de dânsa,

7] obligă să facă.

Conilict între autoritatea administrativă și cea, jndecătorească. — Creându-se acaste două autorități și spuinduli-se că

ele sunt

aparte

pul

presta, concursul

fie-care din

ele, cu atribuţiuni în parte

de implinit și independente între ele, unindu-se numai in sco-

„_

a

lor. desvoltării

interesului

general; nu

se inţelege prin aceasta ca ele să se puie in luptă una contra, alteia.
|
|
“Ne inţelegerea, aceasta, intre autoritatea administrativă și
cea judecătorească când ele, ar fi chemate ase ajuta între ele,
se numește conflict.
. .
p
Conflictul dar este o dificultate

administrativă şi judecătorească
pective.

Conflictul este

de două

|

născută

E

feluri, conflict

negativ.
Conflictul positiv, este atunci

între

autoritatea

positiv

şi. conflict,

asupra atribuţiilor lor res-

când

atât

,

ae
autoritatea ju-

decătorească cât şi cea administrativă 'se declar

competente

a lucra în una şi aceeaşi afacere, fără a voi să cedeze
Conflict, negativ, este atunci când din contra ambele au-

torităţi se declar ne-competente, ca, neintrând în atribuţiile
lor d'a lucra în una și aceeași afacere ce se presintă inain- tea. lor.
o
In primul caz fie-care din autorităţi voeşte să "și revendice
proprietatea afacerii pusă în discuţiune.
În secundul caz fie-care respinge proprietatea lucrului, declarând că nu e al lor, că nu sunt competinte.
"Această luptă intre aceste autorităţi fie căs'ar declara competinte ori nu asupra unui caz, este o luptă prejudiciabilă inNE
tereselor publice, puse în paza și sub protecţia lor
Din această luptă societatea, suferă, și ordinea ne-întârdiat
trebue să 'şi ia locul, hotărându-se cât mai. grabnic care din
două autorităţi trebue să se declare competinte ori contrară.
Atributul hotărit de lege a pune capăt unei lupte atât de
sdruncinătoare intereselor publice cât şi celor private pe socoteala cărora este lupta angajată, este al Curţii de Casaţie
şi Justiţie. Când Casaţia se va pronunţa întrun chip saă altul, totul atunci intră în

ordine

şi

părţile

beligerante sunt

obligatea depune armele și se supun cuventului
Refuzul

da

da

dreptate. —

Când

un

Casaţiei.

ofiţer public re-

„—
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luză unei persoane a-i da dreptatea ce . solicită de la el, e
mite un r&ăi care se numeşte «tagă de dreptate». -

A nu da, dreptatea cui o cere,

este” ca ofițerul

public să

trădeze datoriile sale, el atunci este un . sperjur, căci a -jurat

la primirea funcţiei sale că “și 'va indeplini
sfințenie, dreptate şi împarțialitate: către

justiţie care “şi-a pus toată speranta în el,
puterea. publică,

datoriile sale cu

toţi, a

nu

trăda pe

dându-i în mână

E

|

Pentru a esista relus de dreptate, se 'cere următoarele condiţiuni :
- 1) Să esiste o cerere din partea uncă persoane.
2) Funcţionarul public să fie competiute a lucra, in cere-

vea ce i se presintă.

|

-„ Codul penal pedepsește pe cel care refuză a da dreptatea,
fără să fie scutit în aceeași vreme de prejudiţiile născute cu

ocazia 'acestui refuz. către partea

prejudiţiată.

|

Contenciosul administrativ.- De și am dis incă de la început, ocupându-ne de admnistraţie, care e natura contencio-

sului,

to'uşi

nai

repetăm

că sunt

cazuri

unde

acţiunea

ad-

ministraţiei nu este limitată prin nici o formă, nici prin lege,
vecunoscând acestei acţiuni un drept oare-care, nici prin
vrun contract petrecut între administraţie şi administraţi,
ast-fel ea este pură discreţionarăși nici un recurs juridic nu
e acordat: părţilor

ale cărora

interese

sunt

vătămate

prin

a-.

ceastă acţiune.
a
Tot ce părţile pot, lace când sunt vătămate prin acţiunea
" unul agent administrativ interior, este să se plângă prin scris
şefului săii superior, cerând reparaţiune.
|
Sunt cazuri unde -administrația nu poate numai decât cândi s'a presentat o reclamaţie contra unul agent al stă, să
dea satisfacţie: cazuri unde administraţia are nevoe d'a cerceta şi d'a se lumina şi pentru care sfirşit trebue să indeplinească oare-care formalităţi -prescrise de diferite regulamente
de administraţie, sai să ânaliseze oare-cari convențiuni

ce ar

fi intervenit. între administraţie şi particulari.

Unirea la un loc a tutor acestor desbateri administrative,
constitue aceea ce numim, contenciozul administrativ.
Administraţie
pură

tară a, funcţionarului

dară

este

acţiunea discreţionară,

administrativ

şi unl-

în esecutarea legilor,

re-

gulamentelor de atributul săi, ete. . - Contenciosul administrativ este contestaţia ridicată - asupra
acţiunei administrative, şi deliberarea saii indeplinirea unor

formalităţi impuse de regulamente

administrative,

funeţiona-

|

—
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administrativ superior la a. cărei cunoștință, este adusă

contestaţia.

:

Ă

.

Acţiunea, administrativă fiind discreţionară. foarte uşor prin

urmare

poate să fie supusă

la

neobservarea

formelor, neob-

:servarea de forme produce esces de putere; și: din -momentul
ce escesul de putere este făcut, cazul în sine devine contencios, de și materia e pură administrativă.

Ca

|

părţile dară pe spinarea cărora, să esercită această pu-

tere disereţionară a: administrații,

“în respectarea
îndeplinirea

să aibă şi ele o

intereselor lor, legea cere în oare-cari

unor forme

în scop a

garanţie

caduri

se lumina administraţia

asupra cazului cei este adus înainte, cât' și pentru a în.
lătura arbitrariul.
Printre actele de pură administraţie, unele se deosibese
foarte uşor de materiele contencioase, și din acest număr
sunt toate măsurile luate prin care se acordă o concesiune,
-o graţie. ori favoare.
.
Sunt însă altele care se pot. confunda cu ele, d. e: măsu-

rile de poliţie.
a
Afară de escepţiunile care ar putea resulta din disposiţiuni
“speciale, este de principii că măsurile de poliţie luate de autoritatea competinte, nu dă loc la recursuri contencioase, nici

chiar la reclamaţiunea inaintea unei jurisdicţiuni contencioase
administrative,

nici lu reclamarea

prejudiţiul suferit de părți.
Dar

oare ast-fel

fiind părţile

unei

lesate

indemnisări

|

n'aă ele nici un

pentru

_

mijloc

Va urmări. pe agenţii deveniți culpabili de abus de autoritate,
şi care'prin vexaţiuni le-ar cauza daune, saii ar atenta la libertatea lor individuală? - .
ă
Dacă părţile nu pot ataca actul insuşi, le este insă peranis să. urmărească pe agenţi înaintea Tribunalelor ordinare.
Chestiunile administrative cer imperios urgenţe, ceca ce.
a şi făcut pe legiuitor a declara acţiunea administrativă, discreţionară, ast-fel desbaturile administraţiei când se ridică coii-

testaţii contra, acţiunei sale, trebuesc să fie-scurte și urgente
-aceste desbateri, de aceea legeaa. creat Tribunale speciale numite Tribunale administrative, și cari sunt create a tranşa
cestiunile ridicate in materie de administraţie cu ocazia ese-

cutării “unei legi s. e: în materie

de imposite etc.

Jurisdicţiuni administrative. —Acestea

a

sunt niște Tribu:

nale spetiale create de lege a tranșa cestiunile

contenciosului

"administrativ, care es afară din atribuţiile purei administraţiunt
și a deliberărei sale, atunci când contestaţia are trebuință de

—

830

—-

indeplinirea. oare-căror forme și care sunt tot în puterea administraţiei a le îndeplini.
i
,
Aceste Tribunale se deosibese atât de 'Tribunalele ordinare
care sunt Tribunale civile, cât și de Tribunalele escepţionale;
s. e: Tribunale corecţionale, de, comerţ ete. .

Jurisdicţiunea administrativă este străină de actele de. esecuţiune care sunt proprii Tribunalelor civiles: e : comanda:
„mentele la vendăii, radiavea hipotecei etc.
E
Alt-fel însă, este lucru c .hotărârile luate de administraţiune
s. e. se anulează alegerea unui consiliii comunal, și se pro-.
cede la.o nouă alegere.. Aci nu e nimica de judecat, şi numai de esecutat. Se ace o contestaţie asupra acestei alegeri,

lucrul se schimbă, nimica de esecutat şi o judecată intervine:
care tranșează contestaţia, după care apol se esecută.

In materie civilă . ori-ce contestaţie care nu este atribuită
espres de lege s e. judecătorului de pace, Tribunalului comeicial, saii veri-cărui alt judecător anume, atunci aparţine “Lri. bunalului civil. În materie criminală nu mai puţin este sigur
"că contravenţiunile, delictele ori crimile trebuese judecate de
judecătorii de ocoale, de tribunale, Curte de juraţi, atunci
când toate acestea n'aii fost atribuite altor Lribunale speciale s. e. Consiliul de resbel și altor Tribunale disciplinare.
In dreptul administrativ prefectul este judecătorul purei administraţiuni, şi consiliul judeţean prin delegatul săi, comitetul permanent, este judecătorul instituit a se pronunţa asupra tutor materielor contencioase administrative.:
,
Pe lângă comitetul permanent mai.este incă și prelectul
judecător, în materie contencioasă,
s. e când sar deschide o fabrică

in oare-care cazuri, așa
d'o industrie insalubră,

prefectul are dreptul so interdică şi in „urma reclamărei
scrise a părţei să decidă închiderea sa; iară partea lesată să.
aibă recurs la ministru respectiv și chiar" la consiliul de miniștri.

Ia

i

a

- Primarii asemenea sunt şi el judecători in materie conten-

cioasă,

așa

s.

e.

ofițerii

care

călătoresc fără trupe nu

|

ai.

dreptul să fie găsduiţi de locuitori cu bilete de locuinţă liberate de la, ministerul lor, de cât dacă plătese. Contestaţiile
ridicate asupra preţului sunt judecate de primar.

Procedura, înaintea, jurisdicţiunilor administrative.—De.
şi la pag. 19

a

Dreptului

administrativ

pra acestei materii, dară spre

s'a

dis

ceva

asu-

complectarea ei mal mdăogăm

următoarele: Procedura acestor, autorități administrative la
noi nu e regulată prin nici o lege, nu avem de cât dilerite

regulamente

de administraţie interioară, ca a autorităţilor admi-

—
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nistrative, cure stabilesc oare-care reguli ce urmează a se păzi
de aceste jurisdicţiuni in esercitarea drepturilor lor şi de către administraţie când interese:e lor se: pun în contact cu
a
|
aceste jurisdicţiuni administrative.
“Tot usemeni nici chiar aceste regulamente nu stabilesc nimica, care din aceste jurisdicţiuni sunt de prima instanţă și care
sunt cele superioare,

aceste jurisdicțiuni.
„Ast-lel

am

tive, singur

precum

asemeni

|

sunt

și de câte trepte

putea, dice că, printre jurisdicțiunile administraComitetul

permanent

compturi sunt

de

şi Curtea

care aii caracterul esterior al unei justiţii regulate şi care ad-

mit ideea d'o procedură oare-cure; foarte sumară și espeditivă,
fiind-că așa cere natura şi caracterul administraţiei, dar în

|

fine o idee de procedură esistă.

Nu e tot așa insă cu cele-talte jurisdicțiuni administrative

spre esemplu : cu miniștrii, prefecţii, primarii, ete

Aşa inaintea miniștrilor cer. rile părţilor interesate sunt introduse prin petiţii scrise şi timbrate. Inaintea acestor jurisdicțiuni părţile pot da cererile lor veri când și de le vor părăsi asemenea le pot reinoi veri când, fără să li se aplice
principiul procedurei de perimare saii să li se prescrie dreptul de u reclama. Drepturile. părţilor înaiâtea tutor jurisdicţiunelor administrative nu se prescriii de cât cu prescripţia de
30 de anl.
Asemene: înaintea, acestei juridicţiuni nu esistă puterea luevului judecat, nu pot însă, veri-ce hotărire ar lua miniştrii
asupra unei cereri, să atingă drepturile: unei -terţe persoane
care n'a, figurat prin nici o cerere, nici direct, nici indirect
inaintea

hotăriri

sa. Această

terță persoană

poate

opune

unci

atare

«resinter alios acla».

Dacă ministrul este luminat asupra afacerii ce i se aduce
inainte, el se pronunţă îndată, alt-tel el dă un termen părţii
reclamantă când trebue să vie a vedea resultatul cererii sale.

Contra; hotăririlor luate de miniştrii, partea ce se crede le-

sată și în statele unde este consilii de stat,

are

dreptul

să

incă recurs la asest consiliii. Noi, în lipsa consiliului de stat,

ne putem îndrepta cu plingeri la consiliul de miniștuli.
După miniștrii avem pe prefecţi și primari, și procedura
inaintea acestora care la rându-le represintă încă urisdieţiuni
administrative ; procedura, inaintea, lor este aceeași

fără

nici

,
o variantă ca și înaintea miniștrilor. :
acestora.
hotăririlor
contra
“Deosebirea, este numai că recursul
grad
doilea
al
ca
interne
de
ministrul
către
se îndreptează,
de jurisdicţiune administrativă.

—
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Ne mai. rămâne să vedem procedura întrebuințată inaintea
i
comitetului permanent și curţi! de compturi.
* Cât pentru comitetul permaneut care lucrează în numele
consiliului judeţean, am

arătat

incă de

la început

că

el ca

“jurisdicţiune contencioasă are urme d'o regularitate oare-care
de procedură. Asemenea, inaintea sase poate în anume ca-

zuri declara dacă o cerere este făcută: în. termen ori nu, și
dacă partea 'interesată prin uimare poate reinoi + cererea

sa ori: nu.
“Această,
“prin” agenţi
- Cererile
cu timbru

aa
ă
procedură e sumară și espeditivă și se îndeplineşte
administrativi, iar nu prin portărei.
inaintea aceste jurisdicţiuni administrative se lac
și se indreptează preşedintelui săi care, după im-

portanța fie-cărei cereri, este adusă la judecata.

membrilor

a-

cestei jurisdieţiuni prin secretarul comitetului, care este șelul
cancelariei și prin care se dă curs:tutor lucrărilor hotărite de

“judecata asestui comitet și după

ordinile preşedintelui

săi.

“ . Hotăririle aci se iai cu majoritate de voturi, care se compune două din trei voturi, fiuind-că din trei membri se com|
|
pune această jurisdicţiune.
Dacă

comitetul lucrează ca comitet. propriii dis, representând

consiliul judeţean, lucrările sale -sunt duse atunci cu recurs
ministrul de interne.
de partea vătămată către
—Aci ar fi locul să -dicem' un
Autorităţi judecătoreşti.
în general, dar cum
judecătorești
organisării
cuvent asupra
ele se schimb -dilnie concurând in fuga lor cu puterea. electrică, fiind. toate” schimbăvile lor resultatul

fantasiilor

ninis-

teriale, ci nu cercetărilor serioase culese din esperienţele
trecutului spre a putea da și contribui lu binele: public, de
accea nu intrăm în minuțioasa cercetare a acestor legi organice şi vom spune numai următoarele:
Astădi autoritatea judecătorească, se esercită de judecătorii
semi-inamovibili și cu două grade de jurisdicţiune.
Așa avem tribunale pentru fie-care judeţ residând în capitala judeţului și împărţit ori nu în mai multe secţii, după
.
mecesităţile locale.
Tribunalul represintă prima treaptă judecătorească.
După tribunale vin curţile de apel ca instanță tot de fond
si ultimă în aceeaşi vreme și cari judecă toate hotăririle triDunalelor aduse inaintea lor prin formele apelului, fiind patru
curți de upel in toată ţara, impărțindu-se toate tribunalele
din ţară între aceste patru curţi şi avend curtea de apel din
Bucursşti din Iași, Craiova şi9 Galaţi, fiind și ele lu rândul
“lor împărţite în mai multe secții.

—
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Mai sunt încă pentru distribuirea justiţiei populare jude-Se
decătoriile comunale şi judecătoriile de ocoale. :
Peste toate aceste. autorităţi judecătorești, mat avem o in-stanță judecătorească pentru toată țara și cu putere de control asupra tutor celor-Palte autorități judecătorești, numită.
N
Inalta. Curte de Casaţie şi justiţie.
“Această, Casaţie are un indoit caracter. Fa judecă toate ho-tăririle curților de apelîn ce privește puza legilorși respecta-rea formelor prevădute de lege casând hotăririle date contra
procesul 'din noii do altă curte.

legilor . şi trimeţind a se judeca

In al doilea rând, acestă Curte are caracterul unei instanțe:

|
de fond şi atunci judecă ca Inalta Curte de Justiţie.
Cu acest caracter! ea judecă procesele electorale, judecă pe.
miniștri! daţi în judecată, judecă asemeni. pe judecătorii să

Sa:

|

căduţi în vină.

:

- Această, Curte de Casaţie şi Justiţie s'a înfiinţat la 1861. :
Anul

desfiinţă cu totul înriurirea domnească

1861

asupra

justiţiei, dată astădi în absolută stăpânire a judecătorilor a o distribui. Acest an separă pentru tot-da-una puterea judecătorească de cea esecutivă, :nerămâind

acestei din: urmă

puteri.

'Tribunalele,

Curtea

de cât dreptul a numi pe judecători la caz de necesitate.aces-Casaţia 'de şi înfiinţată prin legea din 1561, cu. toate
Mar-:
tea, ea de fapt n'a început a funrționa de cât la 1862
Curți,
Inaltei
desfiinţatei
al
local
tie 15, instalându-se în vechiul
unde

erai

pe atunci

adunațe

la

de apel și Ministerul de Justiţie,

cat primul

un

loc

în locul căria, adi s'a ridi-.

palat de justiţie pe calea

Rahovei

și vis-ă-vis

de:

dice ar fi fost probiserica domniţa Bălașa. Această casă se
de el Statului
vendută
prietatea marelui vornic Iancu Manu,
mai

pe lu 1848, în care s'a instalat autorităţile ce vădurăm
a
sus, și în care a stat până la 1867.:-, Justiţie”
ministrul
Cu ocazia instalării Curţii de Casaţie și
Justiţiei după

atundi, decedatul

(. Brăiloiu,

a pronunţat

un

importanţei sale, des-.
discurs căruia “1 dăm loc aci din cauza, justiţiei
Române:
a
atunci
criind starea de lucruri după
No. 62.
Oficial»
«Monitorul
după
.
discurs
Estragem acest
anul

1862,

Martie

17.

Jlinisterul justiţică

rii onor. Curți de
La 15 corent ora 12 de dimineaţă memb
i Curți sai aduacele
Casaţie în număr de 13 şi procurorii
Aci în. corpore îm-.
Curți
e
inalt
at in localul desființatei
palatul domnesc la
justiţiei aik mers
preună cu d-l ministru al

—
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unde aii depus jurământul ' inaintea - Măriei Sale Domnito- rului. Apoi întorcându-se la Curte,.[). ministru cu ocasia
instalărei Curţei a pronunțat următorul discurs:
- Domnilor,

- În datinele și: legile ţării noastre ca şi la cele-alte popoare.
justiţia se concentra in persoana Domnitorulului, și era cel
mai înalt atribut al Suveranităţii.
a
„Domnul era espresiunea vie a dreptăţii, simbol activ al legei.
„ Caracterul de înalt judecător ce “l-a păstrat tot-d'a-una
Domnul 'Țărei, a ajuns a fi o adevărată credinţă în conştiinţa
poporului nostru, și vedem astă-i chiar când convenţia 1) a
despărţit mai adinc atributele Suveranităţii, că fie-care din
noi aleargă la Domn să ceară drepta'e contra, nedreptăţilor,
„«ulecărate sai, închipuite ale dregătorilor judecătoreşti.
Concentrarea puterei judecătorești în mâinile unui -singur
om s'a desfiinţat în principii de actul.nostru constitutiv.
Prin. instituirea, Curţei de Casaţie. principiul descentrălisării:
„puterilor devine un fapt, şi se pogoară din regiunea teoriei pe
tărimul practic al intereselor, |
|
|
Curtea de Casaţie este .delepatul însărcinat a face dreptate,
a esercita, acest înalt atribut al Suceranităţii.
„ Inţelegeţi Domnilor, cât este de grea, delicată şi sacră misiunea
Domniei-Voastre. Chemaţi a înlocui pe Domn în disîribuirea justiţiei, a esercita un drept de censură şi de disciplină asupra tutulor Curţilor și Tribunalelor din Principat 2).
Domnia-Voastră aveţi înalta sarcină de a stabili credința
că «Justiţia va fi în viitor mai mult, ca în trecut interpretul
inteligent şi duios ul dreptății, organul sever al legei, ochiul prin
care Domnul veghează în ocrotirea intereselor fic-căruă. cetățean;
în apărarea

onoarei

și averci sale,

„ Inaugurarea, unui regim noii

nu este insă destul spre

a

şterge ideile și credinţele în.care a crescut și a trăit o societate, din natura lucrului şi fără voia noastră suntem es-

puși a ne îndoi despre eficacitatea, unei noi instituțiuni, mai
cu seamă, când acea instituţiune are să esercite influența și
acţiunea
'ci asupra

intereselor noastre cele mal intime.

Nu trebue dară, Domnilor, să uităm că Curtea de Casaţie
se află într'o posiţie foarte

grea care constitue pentru

densa

. 2) Convenţia e actul puterilor garante Europene făcut la Paris, la 1859,
prin care recunoaște unirea Principatelor şi care arată și modul de administraţie al ţărel.

?) La acea epocă România, politiceşte, nu avea titlul: de «Stat».

o

adevărată dificultate,

aceea de a

uraqoste şi. cu mândrie de toată ura.

face să fio adoptată
LL

cu

Datoria ei este să dea: tutulor credinţa că, dreptatea: Domnului s'a sălășluit în organele chemate a o esercita, în locul
şi în numele săi.
e
Pe lingă însărcinarea, de a da dreptate, Curtea de Casaţie
are și pe aceea de a servi de călăuză tutor judecătorilor de
toată

treapta,

de a, fi legătura

intre

dânsele

şi de a fixa no-

țiunile sănătoase de Drept. Stabilind astfel o unitormitate
în jurisprudenţa ţărei, trăgend aplicaţiunea legei din detaliurile cu care se poate incurca în desbaterea intereselor private şi locale, ca să o aducă la înălțimea: principiilor genevale, devenind în acest chip temelia cea mai ture a instituţii-

„lor sociale şi polilice.

!

» După legislațiunea vechie dreptul de ingerință al domnilor
în procesele private inlăţişa în aplicaţiunea lui o jurisprudenţă
escepţională, al cărui efect era d'a .popri lucrarea hotăririlor
judecății şi .de a paralisa, consecinţele lor. Și era ca. o regulă,
de drept că

Numărul

«(Juod principi placuit, legis habet vigorem».

instanţelor judecătoreşti,

organică in care era pusă

cea

mai

atribuţiile

înaltă

lor, condiţia

treaptă

judecăto-

rească, făcea ca porunca Domnului să fie legea supremă în
administraţia justiţiel.
|
:
- Autoritatea Domnului câștiga numai în aparenţă, în reali-

tate însă singurul

efect ce producea era:

de

a

deconsidera

tribunâlele în ochii și în opinia justiţiabililor.
|
„. Curtea de Casaţie va avea din contră efect de a degaja autoritatea Domnului de impresurările intereselor. private, de a
o menţine. intuctă și de a, inălța în același timp tribunâlele,
dând justiţiei un interpret, nu aparalisa și a precurma luerăvile judecătorești, ci a le consolida și a solidarisa, de-mi este
ertut espresiunea. prin interpretațiunea legilor.
Sistema judecătorească vechie, cu. trei trepte de jurisdicțiune
şi cu ingerința puterii esecutive,

nu putea să preducă o apli-

N
,
caţiune uniformă a ].gii pentru toţi.
- Curteade Casaţie singură: rămâne însărcinată cu micia
specială de a determina, înțelesul legii, și de a supraveghia
licaţiunea ei.

|

|

“tc, i castă sarcină, 'cu această prerogativă, Curtea de Casație

ca un

corp

regulatoriii

devine

cel mai puternice ausiliar

pentru puterea legislativă, și contribue 4 întări gurernul priu

- întărirea

legilor.

Si

EA

5

Vedeţi, domnilor, cât de mare și Irumoasă este misia Dom.
„
niei-voastre !...

—
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Trebue să fiţi mândrit când veţi gândi la densa, când veţi
ândi că pe lângă liniştea și mângălerea, ce veţi da familiilor
si societăţii întregi, agitată atât de: cumplit in anii trecuţi 1), *
veți contribui prin acţiunea lomniei-voastre

întări şi unirea politică,

care

pentru

de toate dilele a.
nostru

Domnitorul

a lu-

a
crat cu atâta stăruințăşi cu atâta curagii 2).
Măria Sa chemându-vă a depune jurământul în presența, Zronului, a voit să vă dea'0 dovadă că. simte solidaritate jintre
Tron şi justiție, înţelege că guvernul stă să se inspire tot-d'a-una.
de principiile de „dreptate, al căreia, sunteţi cel mai inalt organ.

Domnitorul salută ţara că s'a . învrednicit să aibă o asemenea, înstituțiune și așteaptă cu toată încrederea patrioticul
Domniei-voastre.

pentru

concurs,

întemeierea

instituţiunilor

,
a
noastre june încă
Să "mi fie ertat, Domnilor, să vă mărturisesc “că, și ei: mă .
simt mult onorat și foarte fericit, că "mi-a fost dat să pot în-.
stala această

înaltă

a

curte.

După terminarea acestui ilustru discurs, primul
al. Casaţiei 5) răspunde în următorii termeni:
Domnilor,

Domnul
„_lavrea Curţii
tui corp cu
este rămas

președinte:

N

|

ministru al justiţiei, în discursul săi pentru instade Casaţie, a descris importanța misiunei acesatâta, erudiţiune şi talent, în cat mai nimica 'mi
de adăogat.
.

In adevăr, Domnilor, misiunea noastră este foarte importantă,

căci pe cât Curtea de Casaţie e prin atribuţiile sale și prin."
inamovibilitatea membrilor ei, cel mai înalt și mai puternic
tribunal, pe atât și îndatoririle ei sunt mai grele.
Acest corp este chemat « vindeca răul cel mal” mare

de un timp îndelungat a apăsat ţara noastră,

care

ene încrederea

în. dreptate».

De la. el se cere restabilirea increderii și ridicarea ramului

judecătoresc din disereditul în care din nenorocire a fost cădut.
Să punem dar toate silințele noastre, ca. în 'curend să putem audi:

«Dreptatea domnește în Romdânia»!...
FINELE VOLUMULUI PI,

*) Aluzie la lupta titanică a uniri! Moldovil cu Muntenia, care a format Statul Român de adr.
) Din toţi | bărbaţii Moldovei de laz1848, Cuza a fost cel ma! expus.
pŢ
(Notele autorului)
3) Acest prim-preşedinte a fo ÎI scrrțitul. Vasilică Sturdza.
S
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