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„> Dedic publicaţiunea de faţă tur 
“turor acelora cari, în loc sămi 
discute părerile, mi-ai, suspectal 
caracterul. Aceasta, îmă va fi sin- 
„autrul respuns și singura resbu- 
nare. 

P. P. Carp. 

 



  

  

ART, 7 DIN CONSTITUTIUNE 
(Camera de lu 28 Septembre 1879. 

..” 

Domnilor, cred că discuțiunea e atât 
de înaintată încât a venit momentul să 

"aruncăm 0 ochire retrospectivă asupra 
discursurilor ce'aţi auzit, și să vedem 
cari sunt argumentele principale cariaă 
'fust aduse 'de adversarii proectului ce : 
ne ocupă. Se înţelege că nu pot răspunde _! 
la fiecare din ideile şi argumentele aduse 
în această, discuțiune „de 4—5 zile: 
voiă lua numai momentele importante, 
acele cari domină, precum domină pis- 
curile cele mari întrun lanţ de munţi 
şi imprimă întregului peisaj caracte- 
rul lor. . 
„Voiu începe cu d. Blatemberg. Mi se”
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pare -că doă idei eraă mai-ales predo- 
„ minante, ideea că dând drepturi Evrei- 

lor religiunea noastră ar fi în pericul, şi 
această idee a, găsit espresiunea ei cea, 
mai culminantă în frasa, dacă memoria. - 
nu ms înşală, că talmudul ar înlocui 
crucea, din pliscul aquilei române. A 
doa, idee era, demnitatea naţională; care 
„ne cere să răspundem prin o negaţiune 
la invitarea ce ne: face Fiuropa dea da . 
drepturi Evreilor. 

Intru cât privește religiunea n'am 
nevoe să răspund, căci un om mai elo- 
cinte decât mine, pot zice cel mai ilustru 
orator al României, a răspuns încă de 
mai nainte. Vă aduceţi aminte cum în. 
discuţiunile Camerei trecute d. Maio- . 
rescu, cu acea artă consumată, care 

constă în a descompune ideile şi a le. 
pune la îndemâna inteligenţii celei mai . 

greoaie, încât auditoriul poate trage 
singur conclusiunile fireşti, —vă aduceţi 
aminte, zic, cum d-sa vorbea de diferi. 
tele misiuni ale naţiunei române şi cum 
vă spunea, « că în trecut „Misiunea noas- 
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ră, simţul naţional, nefiind încă des- 

voltat conform cu ideile moderne, mi- 

siunea noastră era în apărarea orto- 
doxiei, căci ortodoxia pe atunci era 

baza, existenţii noastre, cum că de a: 
tuncea lucrurile s'aii schimbat, şi astăzi 
pe ţ&rmurele Dunării nu mai suntem. 

- apărătorii ortodoxiei, ci suntem apără- 
torii ideilor moderne, ai civilisaţiunei 

occidentale, în care suntem datori a 

vedea, sensul naţionalităţii noastre. Im- 
preună cu.d-sa, noi atuncea, cei cu 
mintea, grea, am tras conclusiunea cum 

că dacă în cestiunea, aceasta, noi vom | 
opune un velo îndărătnic voinţii Europei |. 

avem să fim aruncaţi în brațele Rusiei. 

Ca, probă despre acâsta, d-sa, arăta, cum 

Rusia.-la, congresul de la Berlin a, fost 

singura care a, ridicat un glas modest, 

este drept, dar în fine favorabil nouă: 

faţă cu Europa. Prin urmare, dacă am 
permite noi ca, ortodoxia să iasă, din bi- - 
serică astăzi şi să intre pe tărimul po- 
litic. cred cu d. Maiorescu că. am cădea 
în braţele Rusiei, şi ce sunt aceste
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braţe noi o ştim; o ştim într'atât, încât 

ne întrebăm când sunt ele mai pericu- 

loase? atunci când ne strâng cu ură 
sai atunci când ne strâng cu drag? 

(aplause). 

În ce privește ideea, de. opunere în 
numele demnităţii naţionale, şi eu înțe- 
leg demnitatea naţională, însă înţeleg 
și alt lucru: înțeleg că pentru o ces- 
tiune de pură demnitate nu este permis 

-a. compromite viitorul: întreg al ţării, 
„Și omul serios de multe ori trebve să-se 

supună, pentru că supunerea lui de 
astăzi va face mâne înflorirea, țării. Aşa 
ai făcut de multe ori părinţii noştrii şi 
de aceea, suntem noi astăzi î în posiţiune 
„de a. discuta aici așa cum discutăm. 
Această, politică a străbunilor noştrii a 
fost, câusa renașterei noastre, şi acest 
exemplu al istoriei noastre ne îndeamnă 
a nu împinge resistența până la, ulti- 
mele ei limite. Nu deci cestiunea, dem- 
nităței trebue să ne preocupe, şi eă nu 

- înţeleg resistenta decât atunci când 
cererile Europei ar fi atât de teribile 
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încât nu am avea altă alternativă de- 
“cât de a alege într'o moarte demnă 
sau o moarte ticăloasă. E bine, această 
alternativă nu există și resping sinuci- 
derea la care ne înghie d. Blaremberg. 

Alta era teza d-lui Conta. D Cât 
a făcut un lung tratat de istorie al că- 
rui argument principal, dacă earăși nu 
mă înşel, era că religiunea ovreească 
aşa cum este ea, şi mai ales aşa cum 
a primit forma ei prin talmud, care, fie 
zis în treacăt, nu este legea lor cum 
este evangelia la, creştini şi cum este 
biblia, ci o simplă glosă fără putere de 
lege, impune acestui popor de a privi - 
or-ce altă seminție, în or-ce altă religie, 
ca un dușman ce trebue stîrpit. 

Pornind de la această idee, d. Conta 
respinge or-ce aplicare a tractatului de 
la Berlin, căci nu vrea să deschidă, ușile 

nică cele mari, nici cele mici, unui po- 

por a cărui lege impune ura și ester- 
minațiunea. Ştiu că cam așa este. In 
totdeauna zeul Evreilor a fost numit 

„zeul r&sbunării, în vreme ce zeul nostru
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este zeul iubirii şi al graţierii. Aşa este 
în teorie, însă în istorie nu cunosc decât, 

puţine exemple în cari Evreii să se fi 

dedat la acte de cruzime. Când ai in- 
trat în Palestina au esterminat, o ştiu, 
“unele din micile popoare cari erai pe 
marginea, acelei țări. Presupun că era 

elemente nomade, strămoșii Beduini- 
lor.de azi,-cari făcea adese-ori inva- 
siuni în Palestina, şi pe cari noi i-am 
estermina astăzi prin gendarmerie în 

„afară de or-ce teorie religioasă. Aceasta, 
a făcut poporul evrei cu zeul săi cel 

crud. Noi cu Zeul nostru cel blând în 
întrun singur an am ars pe'o singură 

„piaţă la Toledo. 15,000 de Evrei; noi 

cu religia noastră cea, blândă în. sînul 
Franţei am ucis 1,200,000: de oameni 

cu cruciade în: contra” Albigejilor, ast- 

fel că raportându-se contelui de Mont»: A 
fort că între acei cari se trimeteaă la 
spânzurătoare erai și buni creştini, el - 

a răspuns : trimeteţi pe toți la moarte 
D-zeă va alege pe ai săi. 

Aș putea să îmulţese exemplele, şi să 
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aduc sute. de cazuri, M& opresc însă, 
căci vreai numai să vă arăt „că este 
indiferent pentru resultatul practic dacă 
zeul Evreilor este un zeii bun, sati un 
zeu de răsbunare. Adevărata ştiinţă, are 
altă doctrină, și ea ne învaţă că toate 
popoarele în “timpul copilăriei lor, în 
timp de. barbarie, sunt crude, și: că la 
toate popoarele civilisațiunea, vine şi le 
îmblânzeşte năravurile. Vrea, să zică, 
acesta “nu poate să fie un argument 
care să ne facă pe noi a ne împotrivi la 
o deslegare rațională a cestiunii evreeștă. 

A “venit pe urmă d. Maiorescu, şi a- 
colo lucrul ia un caracter mai solemn. | 
Nu mai avem-a face cu 0 părere indi- | ” 

- viduală, avem a face cu o declaraţiune 
formală, făcută în numele unui partid 
întreg, şi sunt în drept a cere ca, atunci 
când se face o manifestaţiune de partid. “ 
întrun mod atât de solemn să nu sc'- 
zică numai: sic volo sic jubeo...... "dar 

„să ni se dea şi argumente serioase cari 
„să ne arate pentru ce e de. datoria, 
noastră de a urma calea-ce ni se indică.
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„Insă ce s'a făcut? S'a făcut o teorie 
despre plebiscit. Nu voii să mă întind 
mult asupra acestui punct; în ochii 
mei şi în ochii partidului conservator 
deosebirea între Constituţiune şi pre- 
biscit este ca aceea dintre r&sboi şi tra- 
tatul de pace. Răsboiul creează starea 

„reală, tractatul îi dă, sancţiunea, legală. 
Plebiscitul creează faptul îndeplinit, 
Constituţiunea, însă singură stabileşte 
raporturile legale între ţară şi Domn. 
Aceasta, este, dacă nu mă înşel, teoria 
conservatoare. 

Pe urmă a venit un lung şir de espli- 
caţiuni istorice și politice, despre modul 
cum s'a, stabilit posiţiunea, noastră in- 
ternaţională, începând cu tractatul de 
Paris, terminând cu tractatul de Berlin 
ete. şi d. Maiorescu are aerul de a jus- 
tifica, este drept, cam de departe, dupe 
cum vă zicea d-lui mai deunăzi că are 
obiceiul de a o face, intervențiunea, eu- 
ropeană. Nu voi cerceta dar ce poate 
justifica, această, intervenţiune ; afirm 
însă că, nici aci nu găsesc nici un ar- 
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gument în favoarea, declaraţiunei par- 
titului conservator. A treia, idee prepon- 
derantă în discursul d-lui Maiorescu a, 
fost că trebue să ne supunem voinţei 
poporului, şi aceasta ni se dă ca. princip 
conservator. Ideea, liberală este urmă- 
toarea,: în locul dreptului divin s'a. pus 
voința suveranităţei naţionale ; noi con-. . 

"servatorii sustinem că precum s'a, făcut, 
abus cu dreptul divin, aşa aii făcut libe- 
ralii abus cu dreptul suveranităţei naţio- 
nale, şi rațiunea noastră ne zice: avem 
în numele unui principiu o. voinţă de 
tiranie în contra, cărei. mă revolt, avem 
în numele altui principii _o altă voință 
tiranică în contra căreia iarăși mă.re- 
volt. Eă admit supunerea la voinţa, po- 
porului, cu reservă însă că, în or-ce mo- 

ment să pot cerceta dacă acea voință, 
nu este rătăcită, şi în numele ideilor 
conservatoare din lumea întreagă afirm 

-că mă voiă opune ei, atunci când cred 
că urmând-o espun ţara, mea la, pericule 

necalculabile (aplause). 

Ce remâne deci? Remâne simpla de-
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. clarațiune că partidul conservator pri- 
. mește opiniunea, majorităței de i ieri, şi 

a minorităţei de azi ; aştept; însă argu- 
mentele serioase, căci o simplă declara- 
țiune nu 'mi este destul, nu numai când 
vine în numele unui partit, dar chiar 
când. vine în numele ţărei întregi. 

Vin acum la onor. d. Mârzescu... 
„Al... mă iertaţi, uitasem pe d. Vernescu, 

Onor. d. Vernescu a zis un ce care 
mi-a venit mie foarte bine, a afirmat 

că poporul evreesc e cu totul asimilabil, 
a -vorbit pe urmă; despre temeri imagi- 

„ nare, despre periculele ce ne închipuim 
„că ne-ar veni din partea, Europei, ne-a 
garantat cu autoritatea : sa necontestată 
că. asemenea pericole nu esistă și a ter- 
"minat blestemând pe toţi aceia cari ru | 
„vor vota, proiectul inajorităţei ; bleste- 
mul săi stă încă în aer, şi aşteaptă vo- 
tul nostru, ca să ştie asupra cărui cap 

„vinovat are să cadă... (aplause, rîsete). 
Nu văd în aceasta, iarăși nici un ar- 

gument, caci de şi în timpurile antice 
blestemele | erai un argument pentru că, 
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ele resturnaiă Tronură şi ridicată Coroane, 

„astăzi din norocire a, trecut vreinea a- 
ceea ; aţi 'venit cu 7 secole prea, târziu, 

d-le Vernescu (aplause, risete.) 
Vin acum la onor..d. Mârzescu. D. 

Mârzescu a vorbit cam un ceas manea , 

Voci. -'Trei ceasuri ! - | 
D.P.P. Carp. Vărog să nu mă între- : 

| rupeți căci veţi vedea, că suntem de a. .. 
cord (ilaritate). 

A vorbit, zic, cam un ceas despre san- 

hedrin şi despre organisaţiunea rabini- 

„că în Franţa; un lucru însă nu ne-a spus, 
pentru ce n'am putea şi noi aplica, la, 
„Evreii de la noi principiile stabilite de 
sanhedrinul din Franţa? A zis: e peri- 

col, nu dai drepturi, pentru că în 
Franţa alt-fel sunt organisaţi Evreii, și 
la noi alt-fel. 

Ei bine, eă crez că, chiar dacă ar ob- 

ţine o declaraţiune de 1a. Evrei, că sub- 
scrii declaraţiunea sanhedrinului din 

Franţa, tot n'ar voi să le dea drepturi... 

Voci. A zis că dă atunci. 

.D. P. P. Carp. A fixat un maximum
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de 10,000, dar în fine nici aceasta nu.. 
este un argumentpentru că nimenea nu - 

„ ne poate împiedica pe noi de a. ne da 
ț&rei or-ce legi vom voi, şi chiar când 
am adopta legile Franţei în această 
privire nu se poate opune nimenea, : 
nici alianţa israelită, nici d, Cremieux, 
nu ne poate zice că n'avem dreptul să 
adoptăm legile. Franţei în această pri- 
vinţă. | - 

In al doilea ceas s'a, întins d. Mâr- 
zescu asupra tratatului de Berlin, șia 
părţei de mijloc, dându'i o interpretare 
mai largă, chiar decăt cum nu i-a dat-o 
Puterile. Acum întru cât priveşte trata 
tul de Berlin aș ruga să ne punem cât; 
se poate mai puţin pe tărâmul interpre- 
tărilor, și aceasta pentru-că armele nu 
ne pot fi egale. Când vine un domn din 
oposiţiune și zice că tratatul de Berlin 
este așa; așa, și nu așa,—cum voiţi ca, 
eu să zic că nu este exact când îndată 
'mi veţi-zice că daă arme străinilor 
contr noastră (aplause). Apoi este a- 
ceasta, o procedură, nu zic leală, cur .
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teană ? Este bine ca, să ne luptăm cu 
arme neegale, mai cu seamă când ştim 
că nu interpretarea noastră are să ne 
aducă la aplicarea unui tratat, interna- 
ţional subscris de cele mai mari Puteri 
ale lamei ? 

A mâi promis Onor, d. Mazzesou să 
arate neagra perfidic ce stă, în proectul 
guvernului, dar aceasta a uitat- -0, să 
vede din oboseală... Glaritate). 

Acestea, sunt mai toate argumentele 
ce sau adus până acum. Mam întrebat, 
atunci cum se poate să avem în fata 
noastră o aşa, bogăţie de pasiune şi o 
așa, sărăcie de argumente. Căci . faptul 
e patent. E positiv cum că această, ces- 
tiune sdruncină Statul până în cele mai 
adânci fundamente ale lui. E positiv 
cum că pasiunile de o parte şi de alta, 
sunt aşa, de întărîtate încât ele dati loc 
în această, Cameră la, niște scene cenu . 
le pun în sarcina, nimănui, ci le pun în 
sarcina unei situațiuni care e mai forte 
decât noi, şi în mijlocul acestor pasiuni 
grozave să nu se găsească, nici un argu- . 
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ment serios, care să ne explice, care să 

justifice întăritarea ?,Inţeleg aceasta din 
partea maselor, din partea, noastră nu 

înţeleg decât pasiunea pusă în serviciul 

unei cugetări înarmate de sânge rece, 
ce dă loc la o hotărîre energică (aplau- 

se). Dar aşa, numai Pasiuni în aer, fără 

să ştim pentru ce, nu. pricep, şi înțeleg 

să se găsiască oameni cari susțin că a- 
deveratele argumente suni de acele pe 

cari nu voiţi „să le arătaţi la lumina 
zilei. i 

Am curăţit, d-lor, târîmul pe care ne 

găsim noi astă-zi, şi'mi veti permite a- 

cum a merge înainte şi a studia cestiu- 
nea evreiască în sine. și în afară de 

pasiunile cari ne încongioară, și de si- 
tuaţiunea în care ne aflăm. 

Ce este, d-lor, un Evrei ? 

Un Evrei este representantul unei 
rase care din cea mai adâncă antici- 

„tate sa dedat negoțului, şi a cărui cre- 

dință a fost privită în sînul popoarelor 
creştine, pe drept sati pe nedrept, ca o 
religiune spurcată ; aşa, încât or unde 
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se ivea câte un Evrei, el era privit ca 
un om cu care creştinii nu puteai fi 
în contact. Ei bine, care a, fost resul- 
tatul acestei 'situațiuni ? Resultatul a; 
fost că această seminţie în viaţa, prac- 
tică şi reală a concentrat întreaga ei 
activitate asupra singurului lucru cu 
care îi era permis să se ocupe, asupra 
negoţului, şi, pentru că fie-care om simte 
nevoe să. găsiască 0 reacțiune contra 
dispreţului ce întâlneşte pe tărîmul 
real al vieței, Evreii s'aă ridicat pe tă: 

-rîmul spiritual al religiunei, şi ai căutat 
în legea, lor mângâere, la, zilnica, amă- 
răciune la care eraii expuși. 

Prin urmare avem nişte oameni cari 
pe de o parte sunt tari, căci tare e acela 
care crede în ceva, și slab este atcul, 
slab e cine zice că mintea lui e mai 
presus de toate legile, şi tare e acel 
care crezând într'o lege superioară, îşi 
oțelesce caracterul prin supunerea la 
o forță, ideală ce' îi stăpânește pasiunile 
şi 6l învaţă a domina pe alţii, pentru 
că s'a, dominat pe sine (aplause). 
7
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Pe de altă parte, această forță i-a. 

dus pe tărîmul real la resultate imense. 
Depărtaţi de noi de la or-ce activitate 
umană alta, decât activitatea econo- 

mică i-am obligat de ă nu face alta 
decât de a, câștiga, și ei astă-zi se răs- 
bună de disprețul nostru ținând în 

mână capitalul, adică forța, ce alimen- 
tează întreaga viaţă economică a Eu- 

ropei. Acesta e Evreul în genere. Să 
vedem acum ce este el la noi. 

Când România, cam virgină de or-ce 

cultură, s'a găsit deodată faţă cu civili-, 
sațiunea, occidentală, era firesc să nu . 
înţeleagă întregul mecanism şi întregul 
mers a] acestei civilisaţiuni ; era, firesc 
ca de multe ori să confunde causa cu 

efectul, și să crează că imitând în mod - 
"superficial efectele, luând pur şi simplu 

formele cari le-a, luat civilisaţiunea, oc- 
cidentului, noi-aveam să ajungem la 

"acelaşi resultat la, care a ajuns Europa, 

şi a uitat că ceea-ce ne impune nouă, în 
străinătate, ceea, ce ne impune atât de 

“tare încât ochii ne apun, nu era decât :
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resultatul unei munci anterioare pe cară 
noi nu am făcut-o şi fără care, cu toată 
imitaţiunea, noastră, servilă, nu putem 
ajunge la, nici o înflorire. Şi când noi: 
am gândit că libertatea pur și simplu: 

"poate creea civilisaţiunea, ne-am înşelat 
amar, căci civilisaţiunea creează liber. . 
tatea iar nu libertatea civilisaţiunea e | 
plause). 

Şi când am venit.noi şi am luat « or- 
ganizaţiunea, întreagă a popoarelor celor 
culte, fără, să avem noi elementele 'ne- 
cesarii, am fi trebuit să ne zicem că nu 
facem decât a pune bazele unei clădiri 
pe nisip, care trebue să se prăbușească - 
la cea întâi fartună. Așa am făcut, și 
care a fost resultatul ? Resultatul a 

„fost că noi, popor tânăr, ne-am aruncat 
esclusiv pe t&rîmul politic... Am părăsit 
toată activitatea, economică, şi fiecare 
din noi a vroit să se bucure de aceiași | 
egalitate, a vroit să fie şi ministru și 
deputat, și prefect, sub-prefect, şi pri- 
mar, părăsind cealaltă activitate so- 
cială. Şi nu numai atât, dar ne-am dat
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o organizaţiune politică, cu un perso- 
nal mult mai mare decât în străinătate, 
pe când în realitate elementele de cari 
dispunem sunt, mat restrînse. 

In proporţiune cu Franţa noi nar 
trebui să avem decât 80 de deputati, 
și avem din contră 150 de deputaţi; 
în proporțiune.n'ar trebui să avem de 
cât 10 prefecturi în ţară pe când a- 
vem 30, şi nam stat aici. Fiind-că 
toată lumea s'a aruncat pe tărîmul 
politic pentru fie-care post politic avem 
un titular şi 7, 8 candidaţi. Ei bine, 
unde ne mai rămâne atunci putere 
pentru activitatea economică ? Nicăeri. 
Şi așa s'a întâmplat că locul lăsat gol a 
fost ocupat de Evrei fără nici o luptă. 
Şi dovadă despre aceasta, este că cu 
cât se lărgea, cercul libertăţilor noastre, 
cu atât creştea numărul Evreilor. Puţini 
la număr pe timpul regulamentului, ati 
crescut pe timpul convenţiunci, iar pe 
timpul Constituţiunei numărul lor a 
devenit îngrijitor. Vina nu e a, lor, vina 

e a noastră. Este timp a ne deştepta!



  

  

— 23 — 

Şi dacă este un lucru de care mă bu- 
cur în tratatul de la Berlin este că-el 
ne obligă să . deschidem ochii, şi ne o- 
bligă a studia starea noastră socială, 
Acum să nu gândiţi, d-lor, că pentru 

aceasta un conservator trebue să fie 
“în contra liberalilor; ştiţi că atunci 
când unii sau pronunțat în contra 
Constituţiunei (întreruperi), m'am făcut 
eii apărătorul ei. Dar o afirm că o țară 
care pe lângă o Constituţiune liberală, 

„ca a noastră, nu are o organizare soci- 
ală conservatoare, acea ţară este perdută, 
de mai "nainte, cu saii fără Jidarii (aplau- 
se)..... De esemplu, d-lor, vina, Jidovilor 
este dacă ei sunt stăpâni în sate ? Când | 
a venit legea rurală, basându-se pe un - 
principiu de egalitate, a decretat că, 
cârciumile nu mai sunt un TMON0po!, care 
a fost resultatul ? A fost că în loc de o 
cârciumă sau ivit, în fie-care comună 
șapte, și în loc de o familie ovreiască, 
a venit șapte. Aceasta ca, esemplu. 
„» Răul este deci serios astăzi, Evreii 
sunt stăpâni pe producţiunea noastră,
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economică, şi or care ar fi măsurile re- 
presive ce veți lua, astă-zi, nu prin ele 
veţi ajunge la un -bun resultat. Aș în- 
treba pe d. Codrescu dacă proiectul 

_a-sale este mai larg saă mai restrîns 
decât, legile actuale. De sigur este mai 
larg. Apoi dacă cu legi mai restrînse, 

resultatul este deplorabil. şi tabloul fă- 

cut de d-sa îngrozitor, ce va, fi când o 

lege mai largă se va face? Aș înțelege 
să nu se dea nimica, precum a spus 

d-nii Conta şi Blaremberg. Aş merge 
mai departe încă şi aş mări restrictiunile 

"directe în contra Evreilor dacă aş crede 
în eficacitatea lor. Ei cred însă că aiu- 

rea stă leacul. Înainte de toate sunt 
doă lucruri cari trebue să le avem în 

vedere: întâi emanciparea economică 
a satelor, şi al doilea, crearea forţată, 
a concurenței prin târguri. Pentru pri- 

mul punct, voii avea, onoare a propune 

în sesiunea viitoare o lege ce va, declara 

inalienabilitatea proprictăţei mici, o altă 

lege ca, cârciumile să, fie monopolisate şi 

proporțional pe populaţiune. Voiii avea 

D



  

  

onoarea a veni cu altă lege despre 

usură, mai aspră decât acea, de astă-zi, 
şi cu o lege care va garanta împrumu- 
turile țăranilor. În fine, cu o lege care 
va da muncilor agricole o altă garanţie 

decât aceea ce ne oferă legea actuală, 

care dă loc la o adevărată împilare. 

Pentru brațe, va trebui să, înlăturăm 

pe Români de la funcţionarism, şi a- 

tunci va veni o vreme unde democraţia, 

îi loc să, fie democraţie bugetară, va fi 
adevărata dembfaţie a muncei, care nu 

„ 

cere de la libertate alt-ceva decât ga--— 
ranţia, resultatelor obţinute prin stră- 
„dania, fie-căruia, (aplause). . 

Ca, să obţin această, garanţie voi cere 
dar inamovibilitatea magistraturei, şi 
voiti cere crearea, unei curți pentru con: 
tenciosul administrativ care să. dea o 
pepinieră de prefecţi, ce va sustrage 
administraţia, de sub arbitrariul Came- 
rei. Mi s'a întâmplat, ca ministru, ca din 
patru deputați, toţi patru să ceară de- 

„Părtarea, unui prefect, dealtmintrelea, 
* bun. Doi însă din acei deputaţi îmi ce- 

z.
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rea pe X, ameninţându-m5 cu votul 

de blam, cei-lalți doi îmi cerea pe Y, 

amenințându-m$& asemenea cu vot, de 

blam, dacă nu-i voii satisface. Ce fac 

districtele în asemenea stare de lucruri ? 
O ştiţi ca şi mine. 

Pentru astă-zi rn$ opresc aici, nu 

pot să vă espun întreg sistemul, în- 
treaga, teorie; am vrut numai să vă 

arăt cara în ce sens a trebuit noi să 
lucrăm. 

Faţă însă cu Evreii trebue pe de altă 
parte se punem un capăt situaţiunei 

de astăzi. Starea de resbel 'în care ne 

aflăm faţă cu dânşii nu o putem con- 
tinua fără, pericol pentru ţară, 

Astăzi vedem că se întâmplă, la, noi 
lucrul cel mai stranii, adică că capi- 
talul este în luptă cu producătorul, Şi 
nu luptă în teorie, ca în cărţile lui Proud- 
hon, dar în luptă reală, și aceasta, 
pentru că refuzăm acelor ce posed 
capitalul facultatea, de a'l pune la ser- 
viciul unei țări ce'i respinge din sînul ei. 

„1 Ei bine,-a venit timpul să curmăm « 

s
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această stare de lucruri : a venit tim- 

pui să arătăm Evreilor că nu mai voim 
să: fim cu dânşii într'o stare de luptă, 
Vrem să le zicem că astăzi sunt şi ei 
cetăţeni. 

Insă, d-lor, nici o transiţie nu se poate 

face în mod subit. Nu noi am creeat, 

această, stare de lucruri, nu noi suntem 

cu desăvirşire respunzători; de aceea, 
nu se poate cere ca noi să schimbăm 

totul într'o zi. - 

Pentru mine modul de transiţiune 

este ântâiă acela, de a ne garanta pă- | 

mentul nostru, iar pe de altă parte să 

„probăm Evreilor că vroim să facem un 

început serios de emancipare primindui 

de pe acum, în număr mic dar satis- 
făcător pentru dânşii, în cetatea, noastră. 
De aceea am făcut şi o propunere, 

gândind că, ea, corespunde cu acest în- 
ceput serios. Dar propunerea nu mi s'a, 

primit şi astăzi avem a face cu pro- 
iectul de lege al guvernului; nam ni- 

mic de zis. Când voii veni la para- 
grafe, voii avea onoare a presenta
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acele modificări şi acele amendamente 
ce cred ei că sunt de natură a ameliora 

legea, în sensul ideilor ce vam espus. 

„Aceasta este cestiunea Evreilor. Vin 

acum la faza acută în care a intrat as- 

tăzi. Cu vro 14 saă 15 ani înapoi Ro- 

mânia gândia cam ca mine. Aţi văzut 

că s'a făcut un început serios, să se 

dea drepturi pe categorii. 

D. Kogălniceanu. era, atunci în per- 

fect, acord cu d. Vernescu; de atuncea 

lucrurile s'au cam. schimbat. A venit 

Constituţia noastră, a vrut în mod ne- 
cugetat, după mine, să nu se observe 

periodul detransiţiune şi a vrut să dea 
drepturi în întregimea lor: | 

„__ Acţiunea, necugetată a produs o re- 

acțiune și mai necugetată încă. Ea a 
dat loc la emoţiuni populare, şi votul 

art, 7 s'a dat în urma distrugerei unei 
sinagoge şi în urma, presiunei unei po- 

pulaţiuni cam turbulente care încon- 
giura, Adunarea. Nu ştii dacă într'un 

mod cugetat sai necugetat, dar votul 
acela, care a adus înscrierea art. 7, era.
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votul unei Camere ce se supunea emo- 

“ţiunilor populare, şi azi putem vedea, 

"prin experienţă câtă nedreptate ati acei 
cari vor să ne supunem emoţiunilor po- 

_pulare. Şi atunci poporul era înspăi- 

mentat, dar în loc să se pună la, lucru, să, 
remedieze răul, a crezut că prin mâ- 

suri represive şi violente poate remedia, 

şi a, înscris acel paragraf. Asemenea, 

esemple de supunere la, emoţiunile po- 
pulare nu sunt prea, încurajătoare pen- 

tru mine, şi culeg din istoria noastră 

modernă dreptul ce "1 revendicam adi- 

neaori de a judeca, dacă emoţiunea po- . 

pulară este întemeiată sai nu. Abia, se 

votase art.'7 şi sa constatat că răul 
merge crescând, căci răul a rămas și 

ura a crescut. Intâi să ne punem pe 

tăremul organizării sociale ;.ne-am luat 

după un grup politic care a tîrit cesti- 
unea, pe tărîmul politic și a făcut din 
ura în contra Evreilor o dogmă de par- - 

tid. Dacă imput ceva prezidentului de 

Consiliu actual este, că nu numai a to- 

lerat aceasta, dar, o spin cu francheţă,
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a, căutat să facă capital politic din a- 

ceasta,, şi ca să atragă pe fracțiune şa 

. dat, aerul de a, crede că prin măsuri 

administrative poate să se curme răul. 

Mi-aduc aminte că am făcut o inter- 

pelare la 1868, pe atunci nu “aveam 

încă stofa de om de Stat (rîsete)*), 

cuvintele mele nu aveai autoritatea 

care poate mi-o daă 14 ani de viaţă, 

«parlamentară. D. Brătianu n'a voit să 

mă asculte şi a avut chiar bună-voinţa, 

„a mă rața, de trădător, şi pe lângă 
multe alte personalităţi pe cari sunt 
convins că le-a uitat, precum le-am 

„uitat şi ei, mi-a, zis că numai prin: m&- 

sură administrative se poate regula, ces- 

tiunea; astăzi cred .că şi-a schimbat 
părerea, căci nu prin me&suri administra 

tive şi represive putem să curmăm 

răul. Ar fi fost însă puţin dacă această 
eroare ar fi fost numai o încercare za: 

damică. Ea a avut un efect mai trist, 

=) Alusiune la un cuvint al d-lui Boerescu care 
zisese cu câte-va zile înainte că d. Carp are stofa 
unul om de Stat. >
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nu numai că n'a făcut nici un bine în 
tară, dar ne-a făcut r&ă în străinătate. 
Când a văzut Europa că noi tratăm 
această cestiune prin măsuri represive 

constitutionale şi prin măsuri represive 

administrative şi-a, zis : aceasta nu se 

poate tolera. S'a făcut remonstranțe și 
toţi aceia, cari ai ocupat funcțiuni în 

această ţară ştiu cele ce s'au întâm- 

plat : am luptat, am esplicat, şi Europa, 

așteptând ora, cuvenită, a tolerat până 

când a venit cu prilegiul tratatului de 

la, Berlin şi a zis: trebue să regulăm 

noi cestiunea. ŞI, d-lor, când vedeam 

pe d. Conta că vine să apere art..7 în 

numele ştiinţei, şi când vedeam pe 

d. Codrescu că 11 apără în numele inte- 

reselor naţionale, îmi puneam între- 
barea. : fără art..7 am fi avut art. 44? 

Este evident că nu; pentru ţară nu aţi 

făcut în cestiunea israclită absolut 

nimic prin asemeni mesuri represive, 

iar în străinătate am fost trataţi | ca 

barbari. 

“Prin urmare, aceasta, e o cale cu de- 

7
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săvîrşire rătăcită, pe care nu trebue să 
ne mai punem; și repet : dacă este un 

bine în tratatul de la Berlin, cred că . 

acel bine este că suntem siliţi a ne uita 
cu sânge rece în ochii cestiunii însăşi 

“șia ne zice: aci e răul şi pe calea a- 
ceasta, trebue să mergem spre al lecui. 

Având aceste păreri, d-lor, înţelegeți 
prea bine că nu mă pot eti supune aşa, 

pretinsului curent naţional. Eă admit 
instinctul la, o naţiune ; admit ca că să 
simți că e un r&ă, precum fie-care om 

când e bolnav simte căl doare, dar nu 

admit ca bolnavul să zică el: eată doc- 
„toria, ce trebue să mi-o dea, doctorul 
(murmure prelungite). Există un rău în 

țară, un răi economic, un . răi .social:. 

atâta, e dator curentul să ne arate; iar 
mijloacele suntem noi datori să le ară- 
tăm. Noi însă, în loc dea lunina pe po- 
por, când venim şi primim inspirațiuni 
„de la dânsul, în multe cestiuni nu facem 

decât a, prostitua, inteligența pe care 

Dumnezei a binevoit să ni-o dea. Şi a- 
ceia cari se cred că au primit o cultură
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mai înaltă, aceia ati datoria, sacră de a 

veni, când poporul e rătăcit, să-i zică: 
nu merg după tine; tu ai facultatea de 

a simţi răul, leacul remâne la. mine săl 

indic, iar datoria ta este să'l urmezi 

(murmure). 

Acestea sunt, d-lor, cele ce am onoare 

să vă spun în discuţiune generală. Eu 

vă rog să luaţă în consideraţiune proec- 

tul guvernului, rămânend ca, în urmă să 

aducem amendamente în bine sai în 

TEN - 

D. George Mârzescu. Dacă eşti d-ta 
aică, nu se poate amenda decât în bine. 

D. P. P. Carp. D-le Mârzescu, vă dai 
vendez-vous diseară la, Jokey-Club pen: 

tru glume (ilaritate mare). 

Rămâne, d-lor, zic, să amendăm pro- 
ectul la discuţiunea, pe paragrafe. 

Şi. dacă cuvintele mele vor fi avut 
darul să schimbe un vot măcar, şi acel 
vot, să, fie acela, ce ne trebue pentru doă 

treimi, mă voii crede răsbunat și de lau- 
„dele unora şi de ocările altora. şi voii 
primi în linişte blestemele de astăzi, si- 

„3
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gur fiind că va veni o. vreme în care 
Românii vor şti să distingă pe acei cari 

„măgulind numai nişte pasiuni mes- 
chine, își creează un piedestal efemer, 
ca or-ce lucru ce e bazat pe o populari- 
tate trecătoare (aplause) ” 

—— 0 9. —



  

BUGETUL PE 1881-1882 
(Camere de hu 30 Marte 158D : 

  

Domnilor: deputaţi, duelul financiar 
dintre dd. Lahovari şi Costinescu s'a 
terminăt ; el era, firesc, deși poate dis- 
plăcut. Cinci ani de zile s'aă aruncat 
acuzări, sau făcut disculpări de o parte 
şi de alta, și nu trebue nimeni să se 
„mire dacă acele acuzări şi acele dis- 
culpări ai găsit în fine un resunet şi 
la tribuna Parlamentului. 
Şi e aş dori, d-lor, să aruncăm 0 

- ochire retrospectivă. asupra trecutului, 
însă nu atât în privinţa acuzărilor și 
disculpărilor, ci în privinţa învățămâîn- 
tului ce trebue să tragem din acei 
trecut, 

Pentru acest studiu Waș ruga să ne! 
s
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suim împreună pe nişte înălțimi mai 

senine şi mai liniștite, ca de acolo să 
putem vedea, care este tărimul ce am 

percurs până acum şi care este țelul pe 

care trebue să "| urmărim cu toţii. A- 
ceasta, ne este cu atât. mai mult im- 

pusă, d-lor deputaţi, cu cât astăzi ni- 

"meni nu o poate tăgădui că se deschide 

o eră nouă pentru Statul român. Astăzi 

mai toate lucrările la cari am contri- 
buit, cu toţii, aă ajuns la deplina lor des- 

voltare, și este poate momentul venit 

să ne întrebăm. care este calea pe care 

trebue să ne punem de aci nainte? Imi 
veţi permite deci, întâi să arunc o 0- 

chire retrospectivă asupra trecutului 

nostru financiar, apoi să trec pe tărîmul 

“politic şi să vedem care este rolul ce 

au jucat diferitele partide în ţara noas- 

tră și care este rolul ce fie-care trebue 
să joace de aci nainte, și, în fine, să ve- 
dem care este şi locul ce fie-care dintre 
noi trebue să ocupe în mijlocul luptelor 

„politice. - 
Voiu începe dar, d-lor, de la anul 

7
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1870, pentru că putem zice că epoca fi- 

nanciară a noastră în adevăratul sens 

al cuvântului nu începe decât de a- 

tunci. Mai nainte bugetele nu erau vo- 

tate niciodată la vreme, situaţiuni fi- 

nanciare nu existau niciodată, ba mai 
mult încă: nici chiar socutelile unora 

din acei ani nu existau, și nu cred că 
vom putea ajunge vreodată a, vedea 

clar în gestiunea financiară a anilor an- 
teriori anului 1870. 

Incep. deci cu anul 1870 și 1nă întreb: 
„care era situațiunea pe care a, găsit-o 

atunci partidul conservator ? cum a 
luat-o ? cum a, lăsat-o? — și numai 
răspunzând la, aceste întrebări ne vom 
putea face o imagine fidelă atât de me- 
ritele cât, şi de nemeritele ce se pot a- 
tribui în această cestiune. 

La 1870 bugetul era, de 60 milioane ; 
anuităţile pe atunci erai de 23 mili- 
cane; drumurile de fer erau votate şi 
anuităţile lor. în doi 'ani de zile era să 
umfle bugetul cu 18 milioane, Prin ur- 
mare, cu un buget de 60 rnilioane par- 

. . 

4!



„tidul conservator avea să se găsească 

față cu o anuitate de 10 milioane, așa 
încât nui. rămânea pentru cheltuelile 

ordinare ale Statului decât 20 milioane. 

Pusă aşa, cestiunea, întelegeţi prea 

bine cât de îngrozitoare era, situaţiunea, 
pe care a primit-o partidul conservator. 

D-lor, dacă am face noi o paralelă cu ci- 

fia bugetului de azi, am vedea că dacă 

"- aţi fi astăzi în situaţiunea de atunci, 
- dv. aţă avea anuităţi de 80 milioane și : 
nu. war r&mâneca decât -10 milioane 

pentru nevoile Statului, şi când zic ne- 

voile, Statului aceasta nu e un cuvenit 

aşa în aer zis, căci nu mi se poate rts- 

“punde : dacă nu aveţi parale faceţi e- 
conomii ; economiile aă -și ele limitele -: 
lor, şi sustin că Statul român nu nu- 

mai astfel cum este astăzi, când are o 

țifră mult mai mare, dar Statul român 
- “Naşa cum era atunci “trebuia să se des- 

compună cu totul dacă am fi făcut noi 

bugetul nostru întru cât priveşte chel- 

tuelile ordinare ale Statului numai pe | 
baza de 20 milioane, atunci când nu- 

.
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mai bugetul armatei reclama 15 mili- 

oane pe an, încât rămânea pentru ce- 

" lelalte trebuinţe ale Statului numai vro 
6—7 milioane. Nimeni nu poate con- 

testa aceste cifre, nimeni nu poate zice 

„ că situaţiunea. de atunci, în care se afla 
“ guvernul, nu' era o situaţiune înspăi- 

“mântătoare ; ce era însă de făcut? Era, 

întâi de procedat la, lichidarea, trecu- 
tului și pe urmă trebuia să creeăm un 
întreg sistem financiar ce ne ar fi dat 
resursele de cari Statul avea nevoe. Şi 
când s'a, acuzat. partidul conservator 
că a creeat impozite, răspund pur și 

simplu că aceste impozite ai scăpat 

Statul român de descompunere. Intrun * 
cuvânt situaţiunea ne impunea o impe- 

-rioasă datorie, nu numai de a mări re- 

sursele existente, dar şi de a, creea, re- 
surse noui. Odată, aceasta admis, să ve- 
dem care a fost sistemul ce l-a între- 
buinţat partidul conservator pentru a 

scăpa din greaua sa situaţiune, şi dacă 
„acest sistem era răi sati era. bun,—şi 
de la această întrebare va atârna şi 

.
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întrebarea cealaltă : dacă gestiunea fi- 
nanţelor a fost rea saia fost bună. 

Ce era de făcut? A mări impositele * 
directe era, foarte anevoe; trebuia dar 
să, se creeze impozite indirecte. Acele im- 
posite indirecte partidul conservator 
le-a creat, nu asupra consumaţiunii or- - 
dinare, dar asupra consumaţiunii extra- 
ordinare, asupra consumaţiunii de lux, 
și făcând aceasta, el nu lovea, în elasci- 
titatea averii imposabile a, acestei ţtri ; 
a făcut dar monopolul tutunului, a fă- 

cut legea pentru băuturile spirtoase, 

legea, pentru timbru şi înregistrare, și 

a mai făcut într'o modestă proporțiune 
Şi un imposit direct, sa adăogat 2 la 
sută la impositul funciar, a urmat în- 
trun cuvânt acel, sistem pe care eu âl 
cred bun, adică sistemul de a creea, im- 
posite indirecte, iar nu imposite di- 
recte ; pentru că, după mine, impositul 
indirect, este acela care asigură propor- 
ţionalitatea cu mai multă siguranță de- 
cât impositul direct. Aceste resurse 
însă până a nu ajunge la întreaga lor
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desvoltare trebue fatalmente să dea loc 

„la mici erori în evaluări, la oare-cari ilu- 

siuni din partea celor cari l-au creat, 

și nu cred că un om drept poate să a- 

cuze partidul conservator că “sistemul 

financiar creat de dânsul nu a dat de 

peatunci chiar roadele pe cari le dă azi 

după S ani de zile; căci tocmai înflori-, 

rea, de astăzi a finanţelor dovedeşte cât 
de înţelepţi am fost în stabilirea, sis- 
temului inaugurat de noi. 

Cu toate deci că am creeat, aceste re- 
surse, dar fiind că ele nu puteai să 

dea deodată, resultatul dorit, era încă 

-nevoe de 4—5 milidane pe an, cari nu 
„se îndestulaiă prin nouile resurse creeate 
de partidul conservator şi cari trebuia, 
fatal să se traducă, până când aceste 
imposite vor da, adevăratul resultaţ, prin 
datorie, precum s'aă tradus şi în timpul 
d-v. prin datorii până în momentul de 
faţă, când am ajuns în finea trage 
din acele imposite mai toate roadele ce 
ele pot da. Ast-fel, pe de o parte s'a cre- 
eat imposite cari momentan nu erat 

7
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suficiente pentru acoperirea, - nevoilor 

Statului, iar pe de altă parte a trebuit 

să se contracteze oare-cati împrumuturi 

cari nu corespundea decât cu diferinta 

dintre nevoile absolut necesare şi defi-- 

citul de -+-5 milioane pe care'l lăsa bu- 

getul pe fie-care an. - 
Acum, cari sunt acele nevoi? Ei sus- 

țin, d-lor, că pe atunci, aşa, cum era 

Statul român organizat, făcână econo- 
„+ miile cele maimari, nu putea, să meargă 

înainte decât afectând la cheltuelile or- 

dinare cel puţin 53—51 milioane francă 
pe an. 

Ei bine, partida conservatoare scă- 
Zend, se înţelege, anuităţile nu au avut | 

"acele 54 milioane decât în cei din urmă ' 

doi ani. 
Stii că astăzi ele sunt in mai mari; con- 

form cu desvelirea noastră trebuia să 

crească și nevoile şi nu vă cer d-v. ca să 

" afectaţi. la, cheltuclile ordinare! numai 

Di milioane; pe cari le-am întrebuințat 
noi, dar reclam o apreţiere mai dreaptă 
şi mai &chitabilă asupra, finanţelor par- 

+



  

  

tidului conservator, care, luptând cu 
grozavele necesităţi cu cari a. luptat, 

„poate privi liniştit situaţia, financiară 
pe care aţi moștenit-o dv. de la dânsul. 
Este ea oare o prăpastie aşa cum o 
arată d. raportor? Şi oare era numai 

decât nevoe să ne arătaţi că ne arun- 

căm intrun abiz pentru ca să ne în- 

toarcem la un noă sistem al finanţelor 
țării? Et credcă nu. Ei cred că ad- 

ministraţia finanțelor ţării a urmat mer- 

sul regulat; eă cred că, treptat cunu- 

mărul de elemente serioase ce guvernul 

actual are la disposiţia sa pentru. des- 

voltarea, diferitelor ramuri de adminis- 
traţiune a tării şi pe cari elemente nu! 
le avea la, disposiţiune' guvernul conser- 
vator, ţara are să ajunoă la o desvoltare 

crescândă în toate ramurile administra- 
tiunilor. . - | 

Şi dacă azi d. Brătianu are lă, dispo- 

sitie mai multe elemente serioase decât 
erau în trecut, acest merit nu trebue să/l 
revendice pentru d-sa,; și dacă nu'l poate 
revendica, pentru d-sa, atunci cu atât
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“mai mult partidul conservator nu me- 

rită acusaţiunile ce i se aduc, pentru, - 

că, d-lor, tara aceasta, merge din zi în zi 

tot propășind, și elementele ce ea are 
azi pentru o mai bună administraţiune 
sunt mai numeroase decât în trecut, şi 

sunt sigur că mergând tot propășind, 

peste zece ani vom avea, la dispositţie, 
forțe mult mai numeroase decât avem 

azi. Făcând această rezervă, să vedem 
care era, situațiunea financiară lăsată 
de partidul conservator. Ea era urmă- 

toarea : 

V'a lăsat cu toate nevoile pe cari le 

avea un deficit „real de ? milioane, şi 
un deficit budoetar de 22 milioane, și 

aci nu voii cădea în confusiunea care 

s'a. comis de acei cari nu ai făcut dis- 

tincțiune între deficitul bugetar și defi- 

citul real. Când a căzut partidul con- 

servator, și pot zice, d-lor, că am mai 
„mult drept decât alţii de a vorbi în a- 
ceastă privinţă, căci am avut onoarea 
de a inaugura la, 1870, fiind în minister 

cu d. Epureanu, acea eră de tristă me-
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morie, şi “am încheeat-o cu d. Lascar 
Catargi la 1876, —care era, situaţiunea, 

financiară de atunci ? Ea v'a dat arme 

mai puternice de cum aţă fi avut prin- 

tr'un raport al d-lui Strat, raport esact 

- încât privește ţifrele, neesact încât pri- 

vește apreţierile. Noi aveam în realitate 

un deficit de 7 milioane; la acest deficit, 
se adaugă rămăşiţe în sumă de 16 mi- 

lioane pe a căror incasare ministrul de 

finanţe de atunci, d. Strat, declara că 

nu poate conta. Dea avut dreptate sait , 
nu a, avut, aceasta nu se: putea, apretia, 

atunci, dar astă-ză ştim că d. Strat sa, 

" înşelat, răi; d-voastră a-ţi incasat acea, 
remășiţă, Dar şi d. Strat avea, raţiunile 

sale: se ştia că, resboiul Orientului bătea 

la ușă; nimeni nu putea prevede cum 

şi ce fel are să se facă acel r&sboiu, şi 
în ce condițiuni era să se pună ţara, 
încâtun ministru de finanţe prudent şi 

prevăzător era poate în drept să zică : 
nu pot să contez pe încasarea acelor 

rămășițe, căci chiar dacă ele sar încasa, 

sunt sigur că vor fi alte nevoi de îndes-
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tulat cu ele decât nevoile bugetare or- 

dinare. Că deficitul real nu era însă aşa | 

de mare, aceasta resare din impreju- 

rarea, că dv. aţi încasat aproape 14 mi- 
lioane din acele rămăşiţe şi că acele 14 
milioane, deşi admit ca justă teoria, 
"financiară a d-lui Costinescu, cum că, 

„ele aparţin eserciţiilor viitoare, totuşi 

nu puteți nega cum că ele au crescut, 
resursele d-voastră. Şi dacă, basaţi pe 
situaţiunea. financiară, ziceţi că eraţi & 

decouvert cu 3l milioane, primesc a- 

ceasta, dar vam lăsat şi o resursă de 
16 milioane, pe care nu ne-o bonificaţi, 
şi pe care reclam să ni-o ştergeţi din 

sarcinile reale ce vam lăsat. . 

In acel deficit mai punea d. Strat şi 

8 milioane deficit de pe atunci al casei 
de lichidare, care sumă sa regulat; 

precum știți, odată cu conversiunea, bo- 

nurilor rurale, dar care, nici întrun cas, 

nu provine'din faptul bunci sai relei 

noastre administraţiuni. Scădeţi acestea 
toate şi veți vedea că acusăm un deficit 
de 7 milioane, după cinci ani de admi-
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“mistrare, şi de administrare făcută în 
împrejurări cum-nu le-a avut mai grele 

nici un guvern. Putem zice că. toate 

acusările se reduc la nimic. O ştiţi ca, 

„Și mine, şi de acea aţi căutat prin toate 

mijloacele să arătaţă această sumă mai 

mare decât nu era. 

Nu ne plângem de aceasta; este în 

natura, omenească că înverşunarea şi 

pasiunile de partid ajung la gradul la, 

care ajunsese atunci, și în Cameră și 

prin jurnale, și în întrunirile de la Ma- 
zar-Paşa, să caute a se justifica în pro- 

prii săi ochi şi să mărească în mod 
inconscient râul, ca, să legitimeze întă- 

ritârea, lor. De acolo a isvorit şi acel 

adaos arbitrar de $ milioane cu care 

aţi crescut deficitul nostru. Nu suspec- 
tez intenţiunile nimenui, dar sunt în 

“drept a deplora, până unde merge pasiu- 

nea, când văd că un ministru şterge din 
budgetele anterioare pur și simplu u- 

nele sume trecute la venituri, fără, să 

aştepte hotărîrea, curţei de compturi. 
„Ce aţi zice dacă, căzând mâne d. Bră-
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tianu, am şterge noi vre-o 20 de mili- 
oane din bugetele sale şi am mări defi- 
citul cu atât? Nu aţi putea zice nimic 
că revendice pentru mine acelaşi drept 
ce şi l-aînsușit d. Sturdza, Când am 
reclamat şi am zis că acele sume pro- 

veneaii din resursele rămase disponi- 

bile, ale anilor anteriori, ne-aţi zis că 

aceasta, nu se poate şti, că înainte de 
1870 nu aveam registruri în regulă. 

Aşa este, dar lipsa, -de, compturi tre- 

Dbuia, tocmai să vă împedice de a deslega, 

o. cestiune unde nu eraţi în drept a 
vă pronunţa. Or-cum ar fi, sunt dator a, 
vă arăta de unde ai provefit acele 8 
“milioane şi voii fi foarte scurt, căci a- 
vem promisiunea d-lui președinte al 

Consiliului de a procede la o nouă re- 

visuire a compturilor, şi crez că se va 
convinge că a, fost o simplă eroare. De 

unde provine deci această cifră ? Când 

s'a încheiat socotelile anului 1870, şi 

s'a găsit că Statul a rsmas descoperit 

cu o cifră de 50 milioane, sa uitat a se:



  

trece între resursele disponibile şi sta. 
rea casti. - - 

Această stare a casei se compune din 

doă ţifre: una era suma de 3 milioane 

găsite în casă în numerariiă, şi o'altă 
sumă de portofoliă de 5 milioane, sumă 

care represinta remisele de 2 la sută 

la cari aveai drept casierii şi pe cari 

le reţineai trecându-se de către minis- 
ter ca, efecte cu portofoliu 'până ce cur- 

„tea de compturi verifică gestiunea, « ca- 

sierilor, . 

Când sai constatat aceste omiteri, 
atunci ce trebuia să facă cu aceste 3 
milioane ; trebuia, să, le bage ministrul 

în buzunar; sau trebuia să le treacă 
ca, venit în bugetul următor? Aceasta, 

sa făcut, și s'a făcut bine, şi sunt con- 
vins că va veni 0 vreme unde ni se | 

va, face dreptate şi în această, privire. 
Prin urmare, ca, resultat, după o ges- 

tiune de 5 ani, noi vam lăsat un sim- 

plu deficit de 7? milioane ; vam lăsat, .. 

însă, ca compensaţiune imensă un în- 

treg sistem financiar, care era aşa de 

4 -
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bun, încât cu toate urele d-voastre, cu 

toate exageraţiunile de atunci, cu toate 

programele cari cereau abolirea mono- 

-polului, cară promiteaii abolirea, legei 

licenţii- spirtoaselor; cari cereată redu- 

cerea, taxei timbrului și înregistrărei, 

aţi fost, siliţi să mănţineţi acest sistem 

şi, araţie lui Dumnezeii! l-aţi mănţinut, 

căci acest sistem vă dă facultate astăzi 

de a, vă făli, cum sunteți în drept a vă 

făli, cu situaţiunea nostră financiară. 

S'aii putut comite erori în evaluări, 

cu atât mai mult cu cât vam zis că 

noi am inaugurat noul sistem financiar; 

ar fi fost foarte nedrept -să cereţi ca, 

chiar din ziua dintâiă, un guvern şi un 

partid să scoaţă dintro sistemă nouă, 

toate roadele pe cari le putea da. Sai 

făcut, erori, însă vam lăsat o sistemă, 

financiară excelentă, şi omul care vi 

l-a lăsat a binemeritat de la. patrie, și 

“mu mă sfiesc de a pronunţa numele lui 

în Adunare, susţin că sistema financiară 

„da astăzi este opera d-lui Mavrogheni 

(aplause). Sci că d-lui nu a fost poate
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răsplătit astfel cum ar fi trebuit, ştii 

că a fost acusat cu înverșunare de 
adversarii săi, susținut cu slăbiciune 
de mulţi din aderenţii săi, și apărat cu 
energie numai de puţini. Ştii că omul 
acela în loc de răsplată a ajuns la finele 

vieţei lui să fie obligat să caute în 

streinătate un rest de zile amărite, şi 

admir cum se mai găseso oameni cari, 
faţă cu asemenea, dureroase exemple, 
își devotează munca şi sudoarea lor ser- 

viciului Statului, şi dacă omagiul! ce-i 
aduc astăzi poate fi o mângâere, i-o a- 

duc cu inima împăcată, căci roadele 
cele culegem astăzi provin din plantele 
semănate de densul (aplause). 

Un partid care poate revendica, ase- 
menea lucruri poate să stea cu frun- 
tea în sus, şi să zică: poate am gre- 
şit, însă vam lăsat şi bunuri de cari 
trebue să'mi ţineţi seamă, 

Acesta, este, d-lor, resultatul acestei 
gestiuni, și că ea nu a fost tocmai aşa . 
desastroasă, reese și din altă împrejurare, 
Să luăm noi sumele întrebuințate de
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partidul conservator, căci am fost tra- 

taţi şi de risipitori; să luăm şi sumele 
cari ai fost întrebuințate şi de parti- 

“dul conservator pentru nevoile obici-. 

nuite ale Statului. 
Am făcut acest calcul, şi vă rog să 

mă credeţi dacă, fără a intra mult în 
esaminarea cifrelor, vă dai oarecari 

_totaluri. Partidul conservator a cheltuit, 

"în curs de 5 ani aproape 51 milioane 

-pentru nevoile obicinuite ale Statului ; 

d-voastră în curs de 5 ani, scăzând 

toate cheltuelile, anuităţile, drumul de 
fer, resbelul, rechisiţiunile, scăzând toate 

acestea, aţi cheltuit, 64 până la 65 mi- 
lioane pe an. Prin urmare, pentru chel- 

tuelile ordinare ale Statului aţi. chel- 

" tuit 12 milioane mai mult. 
- Nuvb fac nici o acusaţiune întru a- 

- ceasta, pentru că, ei sustin că ast-fel 

cum suntem noi astăzi, trebue să mă 

rim suma cheltuelilor dacă voim să 

“avem.o bună administraţiune: dacă, 

- voim să organisăm serios Statul nostru 

"trebue să mărim suma, ce afectăm la
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cheltuelile ordinare ale Statului până . 

la cifra de 75 milioane ; căci altfel nu 

veți avea "nici armată, nici bună jus- 

tiţie, nici bună  administraţie.. Vom. 
merge în mod empiric, cum am mers 

până astăzi ; şi este timpul să părăsim 

această cale. 

„Dar sunt oare în drept a susține că 

nu am fost tocmai așa, risipitori. când. | 

am cheltuit pentru nevoile ordinare 12 

“milioane pe an mai puţin decât d-v.? 
Ce rămâne deci din toate acusaţiunile 
d-v.? Nimic, şi adevărul e.că noi am 

descurcat finanţele şi că d-voastră aţi 

beneficiat de această operă, Trec acum 

la budgetul actual. Repet ceea ce am 

zis: Statul român are nevoe de 75—80 

milioane pentru cheltueli ordinare; nu 

le aveţi şi naşte întrebarea : ce este 

de făcut : 2 

Cred că sistemul financiar ce aţi 
moştenit de la partidul conservator, 

trebue completat. Cred că d-voastră 

trebue să căutaţi, şi aci nu mă priveşte. 

pe mine, de a vă arăta cum este sarcina,
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financiarilor cari ne guvernă; este sar- 

cina d-voastră să căutaţi a impune ave- 

rea mobiliară (intreruperi). Prin averea, 

mobiliară nu inţeleg efectele publice. . . 
Pe de altă parte trebue să căutăm să 

micşorăm anuităţile noastre. Și când 
am venit, cu ocasiunea, conversiunei, cu 

propunerea de a unifica datoriile noa. 

stre, aceasta, era, o. propunere serioasă, 

şi sunt convins că fatal, de voâ sau de 
nevoe, aveti. să recurgeți la densa; 

pentru. că dacă nu vom recurge la a- 

ceste doă măsuri de a, creea, .noui veni- 
turi şi de a, micşora, anuităţile, veţi a- 
vea, şi d-v. a, suferi de răul de care a su- 
ferit partidul conservator, care a fost 
obligat să acopere prin împrumuturi 

deficitul fatal ce-i impunea disproporţia 

_ între nevoile imperioase şi resursele or- 
dinare. E 

_ Bată, d-lor, ce am avut de zis întru 
„cât priveşte partea, pur financiară. a 
cestiunii pe care o tratăm. 

Imi veţi permite acum să trec la par- - 
„tea pur politică... .. 
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D. preşedinte. Mă iertaţi : partea pur 

politică la veniturile Statului nu văd 
„ce are a face. 

D. P. P. Carp. Atârnă, aie preșe- 

- dinte, de bunăvoința dv. Dar cred că a 

arunca 0 ochire generală asupra situa. 

țiunii generale a unei ţări nu e permis 
decât în do&. momente, cu ocasiunea 

Adresei, şi cu ocasiunea, bugetelor Sta- 

tului; căci bugetul reprezentând între- 
gul mecanism al unui Stat, trebuește 
lăsată, facultatea deputaţilor de a spune 

-ce cugetă, asupra situaţiunii positive a, 

țării lor. Gândiţi însă că nu e justă 
cererea, mea, et întru cât priveşte par- 

tea, pur finanţiară nu mai am nimic de 

adaus, şi am terminat. 
D. preşedinte. Dacă, Adunarea nu se 

opune. - 
Voci. Să vorbească ; €l rugăm. - 

D. preşediule. D. Carp are cuvintul | 
să urmeze. 

D.P. P. Carp. VE mulţumesc, d-lor 

| deputaţi, că'mi recunoășteți dreptul de - 
_ a vorbi și pe t&rîmul pur politic. 

| 
!
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Vorbeam adincaori—și aceasta face 

transițiunea între partea finanţiară şi 

cea, politică—vorbiam de învierşunarea 

teribilă care a existat până acum între 

ambele partide. Astăzi acea, învierşu- 

nare a mai scăzut, darea tot 'există, 

şi adesea, m'am întrebat de unde mai 

provine această învierşunare, căci pe 

tărîmul pur politic deosebire între unii 

şi alţii nu a existat niciodată, 
Voci. Aceasta, e reclamă. | 

D. P.P. Carp. Atunci îmi veți da, 

voe să nu mai continuu. 

D. preşedinte. Vă rog, d-lor,. nu mai 

întrerupeţă ; ştiţi: că d. Carp este tot- 

"deuna parlamentar. Rog să urmeze.. 

D. P. P. Carp. Când se tratează cu-" 

vintele unui deputat, care cred căa dat 

probe de desinteresare, de reolamă mMi- . 

nisterială.... 

„O voce. Consideră-o ca gelozie. | 

D.P.P. Carp. Nu există gelosie de 

cât între aceia, cari se iubesc. 
Mă întrebam deci de unde provine a- 

ceastă învierşunare când ea nu este
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întemeiată, pe deosebirea, incit 
politice. Unirea ? Cu toții am lucrat la. 
dînsa. Domnul străin ? Cu toţii l-am a- 
dus. Independența? Ţara întreagă: a 
luptat ca. să o avem. Constituţiunea ? 
Unii ai voit-o mai largă, alţii mai res- 
trînsă, dar ea este în fine resultatul u- 
nui compromis la care toţi am con- 
simţit în mod onest, și nu admit să se 

„atingă cineva, de dinsa, nici ca:s'o lăr- 
gească, nici ca, s'o răstrîngă. Ea, este 
baza, politică pe care toate partidele 
trebue să stea, | 

De unde provine deci această invier- 
şunare ? Ea, provine din causă că pe 
lângă, revoluţiunea, pur politică din a- 
ceastă ţară, paralel cu dânsa, s'a făcut 
o revoluţiune socială imensă. Unii, deşi 
admiteaiă principiile, reclama însă în- 
trun mod tacit ca aplicarea acestor 
principii să fie apanajul esclusiv al a- 
nora; alții primea şi ei aceste prin- 
cipii politice, reclamaii însă ca, aplica- 
rea lor să fie apanajul tuturor. 

Intr'un cuvânt, era, cestiunea, de a se 

CE > 
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” şti dacă se democratizează sai ba, Sta- 

tul român.. Din cauza, aceasta, a prove- 

nit învierşunarea, căci democratizarea, 

mare nimic a face cu- principiile pur 

politice. Libertatea în Anglia ai ajuns 

la o culme care poate nu există la noi; 

când vă veţi pune însă pe tărîmul social 

şi vă veţi întreba dacă, democratizarea, 

este realizată în Anglia, veți fi nevoiţi a 

răspunde că nu. De acolo provine că 

deşi în aparență aceste doă partide pe 

tărimul abstract politic aii aceleaşi idei, 

însă pe tărîmul aplicării ne aflăm faţă 

cu o profundă divergință care a existat, 

şi astăzi a, venit momentul să ne între- . 

băm dacă acea profundă divergință 

poate să existe cum a existat până 

astăzi ? Cred că nu. Toţi conservatorii 

serioşi trebuia să consimţă la faptul 

împlinit ; trebuia, să admită revoluțiu- 

nea socială, democratizarea societăţii: 

noastre, ca un ce irevocabil, —şi lupta, 

nu mai poate avea, loc decât în privirea, 

mijloacelor ce trebue să întrebuințăm 

ca să micșorăm pe cât se poate relele,
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resultate ce sporesc din modul defectuos 

cum,această democratizare. a fost făp- 

imită. A fost o nenorocire la noi că de- 

„ mocratizarea, s'a făcut de sus în Io, i iar 
"nu de jos în sus... 

D.G. Chițu. Democratizarea la noi 
este veche, este tradiţională poporului 

_ român. D-voastră vreţi să desdemocra- 
„tizaţi poporul român. 

D. P. P. Carp. Măexplie. Nu mă pun, 

d-lor, pe tărimul pe care are actul a, se 
pune un onor. întrerupător, pe tărîmul 

de a se şti dacă a existat sai nu la noi 

aristocrație ; aceste sunt jocuri de cu- 
vinte. 'Aristocraţie, după mine, există 
pretutindeni unde înrîurirea politică, 
este apanajul unei singure pături so- 
ciale. Aceasta e atât de adevărat în- 
cât ştiţi că burghezia sub Louis Philip- 
pe a fost expusă la, aceleaşi acuzări 

„cari se aruncaă înaintea rămășițelor 

timpurilor feudale. . -- 
Vă ziceam cum că imputarea ce vă 

fac este că, democratizarea la noi a ve- 
nit de sus în jos iar nu de jos în sus.
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Or-cum vom aprecia, d-lor, nu putem 

contesta cum că, la; noi era, cu 30 de ani 

înapoi o'situaţiune ast-fel încât numai 

un soi de cetăţeni aveaii apanajul es-, 

clusiv al înrîuririi politice. Puteţi, de- 

alt-fel, să daţi denumirea care o voiţi; 

faptul e constant şi nimeni nu'l poate 

tăgădui. Lucrul acesta, poate să aibă el 

părţile lui bune şi părţile lui rele; dar 

ei susțin că în mod franc desvelirea 

întrun Stat, nu se face decât atunci 

când reacţiunea, în contra acestei stări 

de lucruri nu e resultatul înrîuririlor 

- politice a unui singur om, ci resultatul 

muncei generale a unei şocietăţă întregi. 

Bi bine, nu se poate tăgădui că resulta- 

tele la, cari am ajuns noi nu sunt resul- 

tate ale muncei generale a societăţei 

noastre, ci numai resultatele succesului 

câtor-va oameni: Care e răul ce isvo- 

răşte din această împrejurare? Răul 
ştiţi care e? Este că nouile elemente 
sunt în genere elemente bugetare, şi că 

noua, democraţie este o democraţie bu- 

-getară, ear nu o democraţie a muncii ; 

m



— 01 — 

pentru că atunci când înrîurirea, poli- 

tică numai a unor oameni produce a- 

ceastă, mare revoluțiune socială, se naşte 

totdeauna, acest fenomen pe care .am 
avut onoare a vi'l semnala. Fie însă, 

cum va fi, eă cred că un om serios nu 

poate contesta, faptul. Cred că un om 
serios “trebue să zică că democratizarea 

Statului român, fie ea, făcută pe calea, 

cea, bună, fie pe calea cea; rea, este azi 

un ce îndeplinit, pe care trebue să'l 

recunoaştem, dar pe care trebue însă 

să'l regulăm. Şi aci naşte întrebarea : 
odată, ce am ajuns la. democratizarea, 

Statului român, care'e organizarea so- 

cială ce voim noi să dăm acestei socie- 

tăță şi acestui Stat? Voim noi să pro- 

cedăm, cum am procedaţ, cam ca până 

acum? Voim noi ca, tribunul să suc- 

cedeze tribunului și succesul efemer 
succesului efemer? Voim noi să provo- 

căm, cum a zis unilustru om de Stat, 

—tot mereu avenirea, nouilor pături so- 

ciale ? Or, odată ce am ajuns la, resul- 

tatele obținute, voim noi să căutăm a re-
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gula această societate şi a face de azi 

nainte ceea, ce nu am putut face până 
acum, adică ca, democraţia să devie cel 

“puţin de astăzi înainte produsul unei 

munci serioase, şi ca posițiunea, ce are 
fie-care în. Statul român să nu o mai 

aibă din împrejurarea, că, s'a făcut clien- 

tul cutărui sai cutărui om politic, dar 

din împrejurarea că cu fruntea - sus 

poate revendica, conform cu meritele 

şi munca lui, posiţiunea, lui, acesta e 
adevăratul democrat, şi ai produce cât. 
de numeroși, trebue să fie ţinta unei 
bune organizaţiuni sociale (aplause). 

Ei, d-lor, deşi am fost tratat... 

Eu, deşi am fost tratat de reacţio- 

nar, cu toate că poate nici odată până 

astăzi nu am avut ocasiunea, de a, es- 

pune pe larg ce cred ei că este bine de 
făcut pentru o bună organizaţiune. so- 

cială la noi, vă declar franc, fără, recla- 

mă, că ei unul primesc democratizarea, 
dar ca resultat al muncei, nu ca, resul- 

tat al înriuririlor. politice pe tărîmul 
parlamentar, Ce este de făcut ca să a- 

4 - 
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jungem la acest resultat ? Et cred că 
mai înainte de toate trebue a, se pune | 
oare-cari greutăţi, oare-cari stavile, uşu- 
rinții cu care un om poate să parvină 
astăzi în Statul român. Până astăzi am 
văzut în ţara, noastră oameni cari aă 
ajuns departe, foarte departe, fără ca ei 

„să justifice prin munca, şi capacitatea, 
lor că merită posiţiunea pe care ai do- 

bândit-o. Pentru ce s'a produs aceasta ? 
Pentru că noi, în setea noastră de de- 
mocratisare, am deschis toate stavila- 
rele și am lăsat toate liber la disposi- 
țiunea, fie-cărui ambițios. 

Nu ne am gândit că, dând drepturi 
tuturor, trebue să asigurăm şi pe so- 
cietate care muncește în contra, acelora 
cari nu' muncesc și cari nu a alt me- - 
rit decât dea fi mai îndrăsneţi în pro- 
misiuni pompoase ce fac poporului înşe- 
lat, Cerând însă munca, trebue să avi- 
Săm și la mijloacele cari garantează 
acea muncă. 

In.această privire; trebue să avem în . 
vedere trei soiuri de clase: clasa, ț&ra- 
7
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nilor, clasa, meseriaşilor, în accepțiunea 

largă a cuvântului, şi clasa, guvernan- 

ților. Ce este de făcut, pentru ca noi, 

_mănţinendu-ne strict pe tărimul Consti- 

_ decât astăzi, adică fără clasă de ţărani - 

tuţiunei noastre liberale, — de care, o 
repet, nu admit a se atinge cine-va, nici 

“în sens restrictiv, nici în sens lărgitor, 

ce este:de făcut pentru ca noi să asi-. 
gurăm munca acestor diferite clase? 
Pentru țărani, ei sunt convins că noi, 

cari ne dăm aerul de ai iubi atât de 

mult, în van venim aci cu petiţiuni' ca 

să le dăm mereii la pămenturi, în van 

vom căuta a le acorda, or ce soi de fa- 

voruri, dacă nu vom: căuta, ca favorile 

pe cari le acordăm să fie permanente. 
De nu vom face aceasta, ne vom găsi 

peste 30 de ani în o situaţiune mai tristă 

proprietari şi fără moșii ca să proce- 

dăm la, o nouă împărţire. Voind să înlă- 
“4ur o asemenea adevărată nenorocire, 

am avut onoarea de a presinta, o lege 
care. garantează “proprietatea. mică în 

mâinele t&ranului. Nu:rh5 opun de 

 



a se face cât voiţi de mulţi ţărani în 
țara aceasta și de a împărţi toate mo- 
şiile Statului la ţărani, însă cu o con- 
dițiune: ca, odată împărţite acele moşii, 
să mă asiguraţi că ele ai să rămână 
pentru totd'auna în mânele ţăranilor, 
căci .alt-fel nu veţi fi decât niște falsi 
umanitari şi niște risipitori ai averii 
Statului, pentru că nu veţi avea în 
Stat nici-odată o clasă ţărănească, 
în mâna, căreea, să fie asigurată pro- 
prietatea, cea mică. — M5 întrerupe d. 
Cernătescu, dar tocmai d. profesor de - 
istorie ar trebui să ştie cum. Sta: 
tul român a început să descrească, 
când ţăranul a, scăzut, fiind-că Statul - 
român nu l-a apărat în contra propriilor 
lui slăbiciuni şi în contra puterei covir- 
șitoare a, altora. Tot asemenea și Ro- 
manii ai împărţit pământuri la ţărani, 

însă le-a aruncat ca într'un vas al Da- - 

„ naidelor : ţărânul n'a fost apărat şi ast- 
fel a ajuns ca el să fie înlocuit mai 

"“târziti Cu sclavul pe care '] aducea din | 
toate părţile lumei; proprietatea cea 

v
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mică a fost înlocuită prin proprietatea 
cea mare, agricultura, prin pășunat, aşa, 

“încât țăranul s'a, dus a lucra, prin târ- 
"guri, şi ast-fel s'a creat proletariatul, 

şi acest popor a fost aruncat în braţele 
unui Cesar. Citiţi pe Momsen şi veți 
vedea, cum odată cu ţăranul roman a 

dispărut şi forţele vitale ale republicei. 

De aceea, acum când împărțim mo- 
şiile Statului la ţărani, acum când am 
făcut legea, rurală, eă am venit cu o 

lege care se află mai uitată în cartoa- 

nele Adunărei, dar care caută să asigure 

proprietatea ţăranului. Nam pretenţiu- 
nea a fi făcut ceva perfect, sunt lucruri - - 
cari pot fi susceptibile de modificare, 

sunt poate cuvinte cari vă șochează, 
d-v. nu aveţi decât să le ştergeţi şi să . 
puneţi în locul lor altele mai bune; 
însă, ceea, ce cer, cer ca să luaţi măsuri 
de asigurare pentru proprietatea cea, 

mică în mâna. ţăranului. - 

Dar, aceasta, nu este suficient, d-lor ; 

v'am zis că nu trebue să/'l asiguraţi nu- 
mai în contra celor tari, ci să'l asigu-  



B _ 67 PT . 

rață şi în contra propriilor lui slăbiciuni, 
—şi aci nu m5 pun pe tărâmul liberului 

„arbitru, nu mă pun pe t&remul libertă. : 

ţei absolute, căci aceasta nu este o idee 
- de Stat, şi or-cine vrea să organizeze 
întrun mod serios o stare socială, .tre- 

bue să se lase de asemenea abstracţi- 
uni filosofice; am adus o altă lege, 

legea, cârciumilor, care. apără pe ţăran 
în contra propriilor lui slăbiciuni, şi 

care caută să asigure şi starea lui mo- 

rală, după ce i'a, asigurat, cea materială. 

Cer asernenea, d-lor, o reformă a legei 

comunale rurale. ' 

Astă-zi comună rurală nu există la 
noi. D-lor, forţele superioare cari com- 
pun clasa guvernantă, acele forțe supe: -. 

rioare nu primesc adevărata lor desve- 

lire decât atunci, când, în cursul gene- 

raţiunilor, ele se desvelesc întrun mod 

fisiologic, pe o basă cât de largă; pen- 

tru aceasta ar trebui să deprindeţi și 

clasele de jos a se administra singure. 

De aceea, ai zis mulți oameni de Stat: 
că baza Statului este comuna rurală ;



—' 68 —. - 
= 

căci ea, este celula, - în giurul căreea se 
formează întregul organism. | 

EX bine, noi comună rurală nu avem. 

D-v. aţă creeat comuna rurală — și aci nu 
acuz nici'un partid, „căci toți ai făcut: 
tot așa, 'aţi luat legile din străinătate, 

“legi cari acolo erui făcute pentru niște 

organismuri puternice, în vreme ce noi 

avem nişte organisme slabe, niște copii 

abia născuţi ce nu pot creşte decât 
încongiuraţă de întreaga, noastră solici- 
tudine, D-v. ce aţi făcut din comună 

xurală? Aţi făcut din. ea. ultima in- 

stanță administrativă în Stat, şi recla- 
“maţi de la «ea tot pentru Stat, şi nu 
lăsați absolut nimic pentru ea. 

E, credeţi d-v. cum că aşa 'aveţi să . . 
.creeaţi comuna, rurală ? Credeţi că aşa, 

aveţi să deşteptaţi în populaţiunea 

noastră de jos acele aptitudini, cari, 

„ dăsvălindu-se, să producă înrîuriri mai 
“superioare, cari trebue să conducă Sta- 
tul ? Nu, eă cer ca, comuna, rurală să fie 

cu totul scutită de or-ce însărcinare... 
administrativă, faţă cu Statul, şi ea să 
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nu se ocupe decât cu scoala, cu dru- 

murile, şi cu biserica. (Întreruperi). 

Domnilor deputaţi, de îndată ce aţi 

„avut buna-voinţă a mă lăsa să vorbesc, 
„nuwmi ridicaţi cu o mână ceea-ce 'mi 

aţi dat cu alta. Nu uitaţi că am a trata. 

cestiuni foarte prele şi că intrerupțiu- 

nile pot să mă distragă de la argumen- 

„taţiunea mea. Când, cu permisiunea 

d-v., m'am încercat a vă arăta, cari ar 

fi ideile mele asupra organisaţiunei so- 

ciale în Statul român, ştiam că am - 

luat o sarcină poate mai. presus de pu: 

terile: mele, însă tocmai pentru aceasta 

vă rog să fiți indulgenţi şi să nu- mi fa- 

ceţi iraposibil ceea; ce este deja atât de 
_greii prin sine însuşi. Cer, d-lor, aseme- 

nea, ca raporturile astă-zi esistente în- 

"tru cât priveşte legea tocmelelor agri-: 
- cole să fie regulate în alt mod decât. 

“cum sunt. 
Nu voiesc aci să precizez, pentru că 

ştii cât “sunt de gingaşe asemenea lu- 
"cruri; asemenea reforme se fac numâi 

„chemând în ajutor esperienţa tuturor
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oamenilor din ţara, aceasta, și făcându- 
se o lege, care să se alipească în Moldova, 

de deprinderile Moldovei și în Valachia 
de deprinderile Valachiei. Ei cred că 

daca, vom pune mâna la aceste reforme, , 

vum face un ce bun şi vom câştiga mai 

multe merite pentru clasa ţărănească, 

decât aceia cari nu se ocupă decât, 

de presentul lor fără a le asigura și 
viitorul, și făcând aceasta, vom asigura 
un bine nu numai pentru ţăran dar și 

| pentru Statul român, căci cu aceasta 

„vom aşeza, baze sănătoase edificiului 

întreg. SI Si 
Trec acum la clasa, de meseriaşi. In- - 

tru cât priveşte aceasta, ei cred că noi. 
am trebui să garantăm mai mult pe 

meseriaşi, ei cred că am trebui să le 

dăm facultatea de a se putea organisa - 

în corporaţiuni cari să le garanteze 

munca lor în ţară şi să împiedice con- 

curenţa, neleală la care sunt astăzi ex- 
puși şi care a produs fenomenele sociale 
de cari vă plângetă cu totii. 

'D-lor, când întrebuinţez cuvîntul cor-  
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porațiune ştiă că aceia cari se uită, 
numai la cuvînt şi la etichetă, dar nu 
la, lucrul în sine, îmi vor arunca, îndată 

în față cuvîntul de ev-medii. 
Eă cred însă că corporaţiunile, chiar 

înfiinţate ca, în evul-mediă, vor da, as- 
„tăzi roadele pe cari le-ai dat atunci, 

fără a, produce relele provocate de înlă- 
turarea, corporaţiunilor ; căci lipsa de 
concurenţă la care ele au dat naștere 

nu poate fi întrebuințată ca argument 

contrariu atunci când acea concurenţă 
poate are loc prin mijotul fabricelor. | 

Viă acum la, clasele guvernante. Ce 
înțeleg eu prin clasele guvernante ? Prin 
clasă guvernantă înţeleg pe acei. oa- 
meni cari, prin meritele şi instrucţiunea, 
lor, ati misiunea, de a administra, de a, 
apăra, şi de a face să crească resultatele 
producţiunei unei societăţi întregi. O 
parte din. această clasă guvernantă, 
este magistratura. In privința magistra- 
turii, d-lor, ca să o sustrag de înrîuri- 
rile la cari este expusă astă-zi, să o sus- 
trag de la înrîuririle la cari poate fi.



  

expusă mâine, cer inamovibilitatea ei, 

căci numai ast-fel putem avea o magis- 

tratură, scutită de înrîuririle politice şi 

de fluctuaţiunile de cari am vorbit a- 
dineaori. O ţară în care averea omului, 
adică, resultatul muncei sale, atârnă de 

la, politică, acea, ţară va fi în curând 
„în prada ariarchiei, sai în prada strei- 
„nului. 

O' altă parte este reprezintată, prin 
„ administraţiunea unei țări, şi în această, 

privinţă, cer condițiuni de 'admisibili- 
tate serioase, cari să mă asigure că 

omul care m& administrează are îna:. - 
devăr acea, esperienţă şi acea ştiinţă : 

ce'l pun în posițiune dea înlesni iar nu. 

de a nimici producţiunea, unei ţări din 

munca, lui.— Când un om este prefect, 
nu pentru că este bun administrator, . 

dar pentru că are înrîurire personală, 

și nu pentru că are idei sănătoase des- 
pre cum se asigure munca, într'un Stat,- 

dar pentru că poate într'o proporţiune 

oare-care să mărească numărul aderen- 

ților cutărui sait cutărui partid, înțele- 
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geți prea bine, d-lor, ce chaos produce 

-0 asemenea stare de lucruri. Şi când 

d-voastră. nu puneti în legile d-voastră 

una din acele stavilare cari să împie- 

dice de a se expune administraţiu- 

nea ţării întregila fluctuaţiunile politice 

ale zilii, fiţi siguri că nu veţi putea 
ajunge la, reorganizarea, serioasă a aces- 

tei țări, ci veţi avea, întotdeauna, numai 
schimbări perpetue fără progres. 

In clasa guvernantă intră şi aceia 
cari se dedai la instrucţia, publică. Iri 
această .privință legea noastră a in-. 
strucţiei publice: garantează. numai pe: 
profesori, ear nu şi pe scolari ; şi când : 
ne: întrebăm : şcolarul este el. pentru 
profesor, sai profesorul pentru şcolar? 

avem aerul de a crede că şcolarul este 
pentru profesor, iar nu profesorul pen: 

tru şcolar. Ştiă că nuo zicem, dar afirm 
„că o facem:— S'a, prezentat în această, 
privință o lege de către d. Maiorescu.. 

". Ea a provocat o coaliţiune teribilă, toc- 

mai din partea acelora cari aveai scris 

pe drapelul lor „instrucțiunea publică,“ 

> 

N



dar pentru cari instrucțiune nu însemna. 

decât o bună posiţiune pentru profe- 

sori. Nu vă cer să readuceţi d-v. acea 
lege, dar reclam o lege asemănătoare 
bazată pe principiile cari aă dominat 

atunci şi cari vor -fi binefăcătoare pen- 
tru Stat, 

Odată ce vom face toate acestea, ca 

resultantă vom obținea și altceva : vom 
" obţine poate şi o reprezentaţiune naţio- 
nală, care şi ea face parte din clasa, 
guvernantă, mai conformă poate cu a- 

* devăratele cerinţe ale unui regim Par- 
“ lamentar. Nu sunt aci, d-lor, ca să 

măgulesc pe nimeni. De aceea susţin că 

modul în care se recrutează. parlamen- 

tul nostru nu este un mod conform cu 

adevăratul regim liberal; pe o cale sai 

pe alta, înrîurirea se introduce tot- 

deauna. e | 

“Inmod legal am fost şi suntem re- 
presentaţiunea ţării, dar 'nu ştii dacă 
în mod moral putem zice acelaș lucru. 

Acesta, d-lor,: este tărîmul pe care | 

trebue să ne punem în luptele noastre.  



„Toate cestiunile de principii politice ai 

fost resolvate ; lupta, are să 'se facă pe 
tărîmul organizării sociale. Şi când vă . 
ziceam dăunăzi cum că Dreapta cum 

este azi şi Stânga, cum este azi nu sunt 
decât lucruri ale trecutului cari se pot 
mănţine în present, dar cari nu vor mai 
exista, în viitor, cred că am zis un ade- 

văr pe care viitorul se va, însărcina a-l 
„demonstra. | 

Intru cât dar partidele de astăzi îna- 

inte trebue să, se reformeze, constituin- 
du-se din noă pe tărîmul ideilor orga- 
„nizătoare, numească-se ele Stângă sai 
„Dreaptă, ei voii. fi alăturea, cu acei ce 

vor procede la reorganizarea, noastră 

socială în sensul în care am avut onoare 

a vorbi. 

N'am avut pretenţiune de a desfăşura, 

un întreg sistem ; aceasta nu e resul- 

tatul unui singur om şi a unei singure 

zile. Am ărătat însă, direcţiunea, ce tre- 

bue să dăm reformelor noastre în spiri- 

tul în care ele trebue să se facă. 

0-0 e p——



„ADRESA CAMERII DIN 188. 
" (Proectul Minorităţii) 

D. P. P. Carp. Proectul de răspuns la, | 

„adresa, Tronului, propus de minoritate . 

este următorul : 

AMajesta te, 

__ Adunarea deputaţilor, care, în unani- 
mitatea ei la, 14 Martie al acestui an, 
Vaii aclamat împreună cu Senatul de 

- Rege al României, se simte fericită a 
” începe prima, sesiune ordinară în noul 
Regat, prin aducerea omagielor sale că- 
tre : Majestatea, Voastră. 

După ce, printr'un r&sboii glorios, aţi - 
condus națiunea la, recunoaşterea inde- o. 
pendenței şi ati statornicit relaţiunile 
Regatului cu marile puteri ale Europei, 
acum când împrejurările din afară Vă 

"fac să speraţi o epocă de linişte şi de 
pace, Majestatea Voastră, în înalta fi
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neobosita Sa îngrijire pentru Statul ro- 
mân, vine a ne.-vorbi despre trebuin- 
țele noastre înlăuntru, despre silinţele 
ce urmează să, facem cu toţii spre a a- 
şeza țara, desăvîrșit în condiţiunile unui 
Stat liber, prosper, şi respectat, 

O eră nouă începe dar de astă-zi îna- 
inte pentru noi. 

Orcari ar fi fost deosebirile de partid 
din trecut, înțelesul activităței noastre 
politice în viitor nu poate fi cântat de 

- cât în principiile practice pentru opera; 
„de organizare a Statului şi societăţei 
înlăuntru. 

Majestate; 

Punctul de plecare al acestei opere 
este Constituţiunea noastiă. Eşită Ia, 
1566 din trun compromis al tuturor 
partidelor, ea a putut; străbate, cu sin- 
gura, modificare a art. 7, şi discuţiunile 
interne, și timpul r&sboiului, și aplica- 
rea tractatului de Ia, Berlin. Nimeni nu 
mai pune la îndoială democratizarea, . 
societăței, adică depărtarea privilegiilor 
de clasă și egalitatea, tuturor înaintea, 
legei, şi noi trebue să ne întemeiăm ase- 
menea, pe acea, respectare a muncei pro- 
ductive, care este formulată în Consti- 

  

   



tuţiune prin deosebirea, colegielor elec- 
torale dupe deosebirea, censului 

Intrebuinţând mai bine forţele, cari, 
în momentul de faţă, s'ar consuma în . 
zadar în lupte constituţionale, voim să 
le concentrăm mai ales la, îmbunătăţirea 
unei temeinice organisări sociale pentru 
asigurarea, proprietăţei şi a. muncei 
oneste în: principalele ei manifestări, 
ivite până, acum în ţara, noastră, 

In această, ordine de idei, guvernul 
Majestăţei Voastre anunţă Camerei pro-. 
iecte de legi pentru tocmelile agricole 
şi pentru dreptul vînzărei . băuturilor 
spirtoase în comunele rurale în profitul 
şcoalelor şi al bisericei, precum şi mno- 
dificarea, câtor-va, articole din legile co- 
munale şi județene. O parte din aceste 

“legi se şi află în cercetarea sectiunilor 
Camerei. Noi le vom studia cu acea, de- 
plină solicitudine pe care o reclamă, o- 
biectul lor de o importanţă incisivă. 
Modificarea, legei tocmelelor agricole va, 
fi salutară, ţiind seamă de deosebitele 
relaţii dintre proprietarii şi locuitorii 

“după deosebitele părţi ale ţărei şi dupe 
deosebitul lor mod de a face agricul- 
tură. Asemenea, regularea dreptului vîn- 
zărei băuturilor spirtoase în comunele 
rurale, cu ocrotirea putincioasă a in-
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tereselor, va face în fine din buna în- . 
treţinere a, bisericei şi a școalelor să- 
teşti o realitate: procurând comunelor 
mijloacele materiale pentru aceasta, 

Spre a îndrepta, însă cu succes acti- 
vitatea, primarilor şi consiliilor comu- 
nale rurale la această bună întreţi- 
nere a, bisericilor și a școalelor, precum 
și a drumurilor, comuna rurală pe cât 
se poate trebue să fie ferită de agitările 

o politice și să înceteze a fi cea din urmă 
treaptă a, administraţiei centrale, dând 
o parte din celelalte atribuţiuni ale sale 
de astăzi în sarcina cantonului ca, celui 
dWântâiă organ al administraţiei gene- 
rale. - 

Şi modificarea, legei consiliilor jude- 
țene, anunțată de. guvern, credem 'că 
va, trebui să se facă în spiritul descen- 
tralizărei administrative, aşa precum 
o cere însăși Constituţiunea. - 
“Legea rurală de la 1861 prevede un 

minimum de pământ pentru deosebitele 
categorii de săteni şi întroduce prin- 
cipiul de inalienabilitate pe timp de 
30 de ani, cu o modificare a dreptului 
de moștenire în favoarea comunii. În 
consecinţa, acestor principii, consfinţite 

„de art. 20 şi 133 din Constituţiune, 
credem că o disposiţiune legislativă    
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cuprinzend libertatea de a testa tre- 
bue să garanteze proprietatea, imobi- 
liară a ţăranului în contra parcelării 
escesive, | 

In organismul nostru social s'a, pro- 
dus o ştirbire care trebue reparată fără, . 
întârziere : meseriașul român a dispă- 

-rut în multe locuri şi este pe cale de a. 
dispare în mai toate. Inlocuirea, lui prin 
meseriaşi străini ar însemna, scăderea, 
vitalităţii poporului românesc. Fără a 
-nesocoti principiul modern al liber- 
tăţii muncii, este totuşi de neaptrată 
trebuință a proteja meseriaşii prin con- 
stituirea, lor în corporațiuni cu scop de 
a desvolta ajutorul reciproc şi de & în- 
treține şcolile de meserii. 
"Fată cu această cerință a politicei 
interne personalul administrativ al gu- 
vernului trebue să aibă o mai bună 
“înţelegere a grelei sale misiuni. O lege 
de admisibilitate în funcțiunile admi- 
nistrative trebue să r&spundă acestei 
cerințe, punând condiţiunile trebuin- 
cioase pentru intrarea în servicii, dar 
garantând în acelaş. timp pe faneţio- 
nari în marginile putincioase în contra, 
fluctuaţiunilor politicei zilii. 

Ca a treea, putere constituțională, ală- 
turea cu puterea executivă şi cu cea 

5:
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legislativă, magistratura, cere a fi în- 
temeiată pe baze mai solide. O lege de 
admisibilitate trebue să prevază condi- 
ţiile pentru aceasta, şi o lege de îna- 
intare să le întărească, punând magis- 
traturamai ales la adăpost de înriurirea, 
politică, Ear pentru a păstra întreagă 
acea, înaltă neatârnare şi acea liniștită 
cumpănire a dreptăţii, care se cere ne- 
apărat, de la un judecător, magistratura, 
pe toate treptele ei trebue să devie ina- 
movibilă, cu depărtarea orcărei forme 
de eligibilitate. . 
In “corespondenţă cu aceste trebu- 
inţe ale vieţii publice, felurite în for- - 
mele lor, dar întemeeate pe o concep- : 
ţiune unitară a; organismului Statului, 
caută, să fie reformată, şi legea, învăţă- 
miîntului public. Intocmirea, Şi adminis- 
trarea şcoalelor din sate trebue să 
meargă paralel cu reforma mai sus a- 
tinsă a legii comunale, şi o sporire a 
şcoalelor normale pentru pregătirea, în- 
văţătorilor rurali trebue să dea comunei 

„ „personalul învăţătorese în cantitatea şi . 
calitatea cerută. In școala secundară, 
trebue să se înfrângă curentul funcţio- 
narismului bugetar şi să se întroducă 

“în largă măsură o direcţiune spre şcoa- 
lele reale şi de meserii, păstrând însă  



liceele cu învăţământul clasic ca ade- 
ve&rată temelie a studiilor mai înalte. 

.. Universitățile trebue să ajungă în stare 
a, corespunde atât cerinţii ştiinţelor în 
genere cât şi cerinții legilor de admi- 
sibilitate în funcțiunile administrative 
şi judecătoreşti. | 

Aceste sunt reformele de căpetenie 
ce le credem astăzi indicate prin situa- 
ţia dinăuntru a Statului român.. 

Majestatea, Voastră este cu drept cu- 
vânt încredinţată că orcând se va 
atinge onoarea şi drepturile: noastre 
naţionale nu va fi în toată ţara decât 

“un cuget, care va ţine deştepte toate 
minţile şi va, afla, sata toate devota. 
mentele. 

Asemenea însă, Majestatea, Voastră, 
poate fi încredinţată că şi la, marea, lu- 
crare a organizării noastre interne, care 
este propria misiune a generaţiunii de 

astăzi, va găsi acelaș devotament î în 
ţara întreagă. 

Să trăiţi, “Majestatea, Voastră,! 
Să trăiască Majestatea, Sa Regina! 
Să trăiască Dinastia regală ! 

P. P. Carp, T. Maiorescu, G. Triandafil, N. 
“ Gane, C. Bobeica, 1. Negruzzi, . săi Papadopol - 
Calimach. N 

LL ..|. ..—



CRIZA KO NETA RA 
(Camera de la 29 Noembre 1884 - 

„D-le preşedinte, d-lor deputaţi, până 
a nu intra în materie, veţi găsi poate 
firească, după doi ani de absenţă din 

” sînul d-voastre, dorința ce am d'a, Te- 
gula în puţine cuvinte posiţiunea mea 
în acest Parlament. Când guvernul a 
făcut apel la mine ca, să pun slabele 
?mi puteri la serviciul „unei cause na- 
ționale care sdruncina, toate păturile 
societăței noastre pănă în adîncul ini- 

„mei, am crezut de datoria mea a r&s- 
punde la, acest apel; eșit însă din mi- 
mnoritatea acestei Adunări la plecare, 
reintru la întoarcere în minoritatea în:
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care mă aflam înainte. Aparţin unui 
grup de oameni cari cred că distinc- 

ţiunea de partid de până acuma nu 

mai are absolut nici o rațiune de a fi. 

Cred că principiile cari le au avut și 

unii și alţii, sai nu mai sunt posibile 

sai au fost realisate, şi că prin ur- 

mare pe basele trecutului nu mai 

poate fi luptă de principii, ci numai 
o luptă pentru putere, luptă cu. atât 

mai inverșunată, cu cât natura nead- 

"miţând golul, pretutindeni unde at 

lipsit ideile” Saă pus în locul lor 'ape- 

tituui personale. Vechia Stângă și ve- 

chia' Dreaptă, şi-aii făcut vremea, lor. 
Să căutăm dacă în organizarea aces- 
tei țări nu găsim un t&rem. nu atât 

de luptă cât de emulaţiune pentru: 

"binele ţărei şi să vedem, odată rega- 
tul creat, odată România pusă în pi- 

cioare, cum avem să ne organizăm. În 

această, privinţă neapărat că va trebui 
să se nască deosebiri de idei; o să se 

- întâmple să fie divergință de opinii în- 

„tre unii şi alții, dar aceste deosebiri
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mai să aibă rădăcinile lor în trecut, 
"şi în lupta, de idei ce se pregăteşte aiă 
să se unească întrun câmp oamenii 

cari erai ieri în câmpuri adverse şi 
în câmpuri adverse iarăși oa menii cari 
erai ieri amici. | 

„De aceea, voili căuta azi, precum am 
„căutat şi în alteocaziuni, să văd carisunt : 
punctele de vedere, cari sunt acele prin- 

cipii, dacă voiţi să intrebuințez acest 

mare cuvânt, ce ne deosibesc? Ştii 

că, posițiunea mea e cam grea; am 
fost acusaţi de mulți. Şi 'intenţiunile 
noastre ai fost suspectate, şi  țelurile 
noastre aii fost contestate, însă am mers 

înainte, pentru că nu e rosă fără ghimpi. 
Spinii i-am simţit şi vă asigur că ati 
intrat adânc în cărnurile mele; -permi- 

__teţi'mi- acum să'mă bucur şi de parfu- 
"mul rosei și să cred că atunci când se 
naşte o deosebire de idei între mine . 
şi alţii, vor recunoaşte toţi că divergința, 
e basată numai pe adinci convingeri 

fără, nici un interes personal (aplause). 

lată, d-lor, puţinele cuvinte ce-am a-
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vut de adresatpână anu intra în ma- 

terie și pentru cari vam cerut indul- 

genţa d-voastre. 
Nu ştii dacă d.: ministru de finanțe 

represintă ideile guvernului; nu ştiu 

asemenea dacă. d. Costinescu represin- 

tă, ideile maiorităţii ; dar dacă e aşa, 
“există intre” guvern, maioritate, şi noi. 

o adâncă divergință de opiniuni. Dacă - 
am crede pe d. ministru de finanțe, în- 
doitul etalon ar fi lucrul: cel mai fi- 
resc şi cel mai natural; dacă am cre- 

"de pe d. Costinescu, etalonul de aur 
_n'ar fi. decât apanagiul naţiunilor bo- 

gate, încât săracii. nu numai ai mai 

puţine averi decât ceilalţi, dar și a- 
„_verea care o ai nu se poate traduce 

într'o valoare reală, ci într'o valoare 
fictivă. 

Nu voi face, d-lor, teorii economice; 

voit constata însă faptul cum mai toate 

Puterile a azi tendința dea, introduce 
etalonul de aur. Anglia, ] are. Germa- 

-nia 1 are. Iţalia l-a introdus sunt 

acum doi'ani. Austria e în ajun dea'l
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traduce în lege. America a presintat 
bilul pentru restrângerea baterei mo: 
metei de argint. Acestea, sunt. fapte, şi 
faţă cu dânsele cade or-ce teorie, căci 

“nimeni nu ne va proba, şi desfid pe 

or şi cine să o facă, că atunci când 
toate ţările acelea, cu cari noi suntem 
în comunicaţie ai introdus etalonul 

- de aur, numai singură România să ră- 

mâe cu indoitul- etalon. Permiteţi- -mă, 

domnilor, o mică vedere retrospectivă ; 

Pentru ce am introdus noi dublul eta- 

lon ? Şi cine zice dublu etalon comite 
o eroare de fapt : etalonul' nu e dublu : 

decât în teorie; în practică, cine zice 
dublu etalon, zice etalon de argint. 

Acesta e adevărul practic. 
„Pentru ce am introdus noi etalonul 

de argint? Pentru că în urma resbe- 
lului am găsit în casele Statului o că- 
time oare-care de argint şi pentru ca, 

„să nu suferim o pagubă, care era să 
fie o pagubă, pentru totdeauna, vân- 
zend acel argint în străinătate pe aur, . 

am zis: argintul acela, se va, depune în
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pivnițele Băncei ca stok “metalic, şi 

_ast-fel. am introdus etalonul de argint. 

Inainte, până a nu avea, Bancă, până a, 
nu avea bilete, lucrurile mergeaii dru- 

mul lor firesc şi se întroducea ca va- 
loare generală de schimb acel mij- 

loc, acea monetă care era, cea, mai seri: 

oasă şi cea mai sigură, și înaintea, 
Băncei noiam avut aci in fapt etalonul 

de aur. Am eşit din acest etalon de aur 
ca, să intrăm în etalonul de argint cu 
prilegiul înființărei Băncei Naţionale. De 

am făcut bine sai nu, acesta e un lucru 

care nue nevoie să se 'discute azi, 

pentru că discuţiunile retrospective nu 

mai ati absolut nici o valoare. Am ținut 

numai să constat un fapt. Care era, 
d-lor, odată acest dublu etalon introdus - 
din causa, Băncei, care era, rolul Băncii? 

Fosi-a rolul Băncii Naţionale de na- 
„tură a'uşura saă de natură a agrava, 
situaţiunea, pieţei noastre ? Ei cred, și 
până acum nu mi s'a dovedit, contra- 
riul, cun că politica financiară a Băn- . 

 cii a, contribuit, nu la ușurarea dar! la.
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agravarea, situaţiunei noastre. Banca de 

scompt și circulațiune, do. cuvinte. . 

foarte scurte, dar:de un imens coprins, 

ele zic două lucruri : că Banca, regulează, 

creditul unui Stat, şi mai zic încă că 

„Banca regulează circulaţiunea. Care 

este rolul Băncii în privinţa, circulaţi- 
unii ? 

țară nu se soldează ele în fie-care zi 
şi în fie-care moment ? Bilanţul se sta- 
bileşte cam în diferite epoce ale anu- 
lui, şi vine vremea când se întâmplă 
o cerere foarte mare, şi alta, când ce- 

„rerea, este foarte mică; rolul Băncii 
este de a fi prevăzătoare, . ca atunci. 
cănd cererea, este foarte mică să aibă; 
o politică ce aduce și reţine 'aurul. în 
casele sale, ca, să poată beneficia ţara, 
de dânsul când cererea. este mare. :Fă- 
cut-a Banca, aceasta? Eă cred că nu.. 

Eu cred că una din condiţiunile cari 
se cer de la o bună, politică” financiară, 
a unei Bănci este următoarea : ca ea, 

“să nu facă absolut nici o afacere care 

Toate transacţiunile intre : ţară și
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să, serve e la agiotagii, pentru că atunci 

nu mai corespunde la scopul ei de a 

regula, creditul unei ţări. Creditul nu e 

folositor decât atunci când el se pune 

la, serviciul unei afaceri serioase, unei 

adevărate transacțiuni comerciale; când . 

însă se pune la disposițiunea specula- 

țiunei, nu face decât să producă în 

circulaţiune. o perturbațiune aşa, de 

mare încât rolul ce trebue să aibă, în 

loc de a, fi folositor, devine nefast. Banca 

când a inceput operaţiunile. sale 'şi-a 

zis înainte de toate — şi -aci are drep- 

tate d-nu Paladi când o acuză că a vio- 

lentat natura lucrurilor — “şi-a zis că 

„are imediat să se scază ca, prin minune. 

dobânzile în ţară cât .se va putea mai 

mult, şi. că are să facă afaceri briliante 

pentru acţionarii săi. Că a făcut afaceri 

briliante pentru acţionari nu o contest(a- _ 

' plause) ; că ui scăzut dobânzile în rea- 

litate în ţară, aceasta o contest (apla- 

use), căci “or-cum vE vetă învârti, agiul 

nu este decât o dobândă şio dobândă 

foarte grea. -  
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Ce a ficut Banca? D. Costinescu zice: 
am împortat mult şi am exportat puţin, 
şi că această neegalitate a produs sin- 
gură agiul. Ei bine, Banca a înlesnit 

"aceasta, pentru că atunci când dobânda, 
nu era nici. într'o parte de 4%, s'a, 
mănţinut la acest nivel şi a deșşteptat : 
în neguțători. o ardoare prea, mare pen- 
tru cumpărarea de marfă, de care nu 

“se pot desface astă-zi. Dar nu țin mu 
la aceasta; greșeala cea, mare este - 
lombardare, acolo a făcut operaţiuni de, 
acelea cari servesc la, agiotagiii.. Nu 
voiă, d-lor,. să vă viă cu: cărţi, căci 
Cunosc versul lui Goethe, care zice că 
“orce teorie este sură, şi verde numai 
arborele vieței practice ; însă un singur 
pasagii să 'mi permiteţi a cita din 
cartea, d-lui Wagner, unde se vorbeşte 
despre lombard Și se spune cum lom- - - 

„bardarea, este operațiunea, cea, mai pri- 
mejdioasă și cum numai cu prudență, 
se poate feri o Bancă de relele efecte 
ale acestei operațiuni. 

lată, ce zice d. Wagner: „Operaţiu- 
, 

:
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„Bile de lombard trebue să fie făcute 
„cu mare prudenţă, căci ele aă un efect 
„foarte mare asupra cursului de schimb; 
„ele uşurează, eşirea, aurului şi îngreue 
„intrarea lui, şi aceasta, mai ales în ţă- 
„Tile acelea cari aă împrumuturile lor 
„plasate în ţări streine, unde' trebue să 
„le plătească în aur.“ 

Aceasta se aplică, d-lor, cuvânt cu 

cuvânt, la situaţiunea noastră. Lombar- 

dul servă la agiotagii, şi lombardul este 

cu atât mai periculos în ţările acelea, 
cari aii datorii mari în străinătate? Să, 
facem acum o comparaţiune intre alte 
țări şi noi. 

In Franţa, scomptul este de 565 mi- 
lioane, lombardul este de 115; va se 
zică de patru ori mai mult scompt de- 
cât lombard. 

In Germania scomptul e de 77 mili. 
„0ane, iar lombardul de 17 milioane. In 
Sviţera, de exemplu, veţi găsi scompt 
de 75 milioane, lombard 13 milioane, şi 
așa în toate părţile.
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Acum, d-lor, să luăm situaţiunea 

Băncei noastre: 

-' Lombardul este de 30 milioane, efecte 

- scomptate 17 milioane. Pe când toate 

Băncile lumei aă portofoliul de cinci 

ori mai mare decât lombardul,. Banca, 

“română are un indoit număr la lom- 

bard decât de scompt. Dar să ne între- 

băm, cum se poate ca lombardarea, să 

uşureze agiotagiul, şi aci voiit răspunde 

a-lui Costinescu care 'mi zicea: v8 în- 

chipuiţi d-voastră că cine-va poate ex- 

porta aur din ţară fără ca să aibă plată 

de făcut și fără să nu aibă nevoie, ci 

numai pentru simpla, plăcere de a 

exporta aur? Imi închipuesc, d-lor, 

şi iată cum 'mi închipuesc: ei admit, 

și vă rog să "mi urmaţi calculul, . că 

vine cine-va cu 120. mii lei în efecte 

publice la, Banca, Naţională, şi ia, asupra 

lor 100,000 lei în hârtie de 4 la sută. 

“Prevăzând operațiuni cari ati să se 

facă la Bursă, cumpără aur cu 4 la, sută. 

Va să zică cheltuiala lui este de 4 Ia, 

sută, dobânda care o dă Băncei, şi apoi
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4 la sută agiu care l-a plătit. Peste tot, 
este o cheltuială de'8 la, suta. | 

" Acum, care este interesul acestui om 
de afaceri: să se urce aurul, or să 
scază ? Evident că el va, contribui din . 
toate puterile lui ca, să se 'sue aurul, 

- căci de acolo isvorăște pentru dânsul 
adevăratul profit. , 

Faceţi socoteala : de o parte perdere 
d la sută la Bancă, 4 la sută agiul au- 
"rului cumpărat; pe de alta câștig: 6 
la sută dobânda, efectelor lorhbardate 
venzend aurul cumpărat cu 4, cu 3, mai 
are un saldo de diferență în favoarea, 
lui de +, cari cu 6 fac 10;a cheltuit S, 
câştig net 2. - 

Ei, admiteţi că. cine-va, care face. o 
asemenea, operaţiune poate să aibă in- 

„teres ca aurul să iasă din ţară; admi- 
teți că un asemenea om face un agio- 
tagii ? 

De sigur da, şi sunt convins că din 
.30,000,000 lombardate la. Bancă, cel 
puţin pe jumătate aă servit la, agiota- 

„_giă, şi vă întreb dacă aţi făcut tot ce 
1
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aţi, putut ca, să uşurați situaţiunea, saii 
ați făcut totul pentru ca să o agravaţi? 

Şi dacă se dovedeşte că d-voastră ați 
„agravat-o, atuncă să nu gândiţi că veţi 
“putea amăgi cu miragiul unor bilanțe 

comerciale cari ai valoarea lor, dar 

cari nu vă pot servi de scuză. 
Dar. unde nu mai înţeleg nimic, este 

în combaterea, din partea d-lui Costi- 
nescu a, teoriei noastre, cari cerem in- 

roducerea, etalonului de aur şi asupra 
"căruia d. Costinescu a dat următoarele 
argumente, cari aii produs —ca să în- 

treb uinţez cel mai parlamentar cuvânt— 
au produs în mintea, mea, o adâncă mi-- 
rare. 

D-sa a'zis: dacă, introduceţi etalonul 

de aur, d-voastră o.să ajungeţi la cur- 

sul forțat. Intâiii ne-a speriat că o să 

facem un împrumut, şi rog pe d. Cos- 
tinescu casă mă rectifice dacă, exage- 
rez întru ceva. 

D-sa a zis ântâiii că o_să facem un 

împrumut. D- lor, ei nu mă sperii de îm- 

prumuturi productive, eii- mă sperii de 
- 
i
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împrumuturi neproductive, şi dacă este 
nevoie să facem un împrumut ca să re- 
mediăm situaţiunea întrun mod radical, 
6l vom. face, -și „fiţi. siguri că România 

„or-cât ar fi de săracă, ca, nu este atât"! 
de sărâcă -încât să nu poată suporta, 
un asemenea, împrumut, care în reali- 
tate nu ar fi o nouă sarcină. Ne mai 
zice d, Costinescu că o să ajungem la 
cursul forțat. Aşi vrea să ştii cum 2. 
Zice :: am 50, 000,000 în aur în Bancă, . 
şi 60—70, 000 ,000 în circulaţiune; vine 

"toată lumea, la Bancă, și retrage aurul 
şi nu mai rămâne nimic. | 

Oare aşa să fie? Ş 
Bine, d-le Costinescu, în momentul 

când el a retras aurul d-ta ai anulat 
hârtiile d-tale, şi aurul, care ese din 
Banca d-tale reintră de la sine sub altă 
formă, plată, de imposite, ete. (întreru- 
peri): Aceasta o găsiţi în toate cărțile - 
de economie politică (aplause), 

O voce: Dar când ese din. țară ? 
D. P. P. Carp. Dar ce făceaţi când. 

nu aveam biletele? Ziceţi să decretaţi



cursul forţat. Ei, nu s'a găsit nici un 
guvern care se decreteze cursul forțat, 
sai măcar să se gândiască la aceasta . - 
când are biletele Băncei acoperite cu 
un-stok metalic 'de aur; numai pe d- v. 
vă aud susţinând asemenea, teorii. 

Dar admit, dacă voii, că aurul ese 
- din țară pentru plăţile ce avem de fă-. 

cut; avem însă nevoie de o cătime de 
aur pentru operaţiunile noastre din 
năuntru şi trebue atunci să plătim do- 
bândă pentru aducerea lui. 

Or-cât ar fi însă de mare această 
dobândă, ea nu va fi niciodată, așa 
mare. ca, agiul de astăzi, şi împrurhutul | 
direct e totdeauna mai puţin costisitor. 
decât împrumutul indirect prin agiul 
cel plătim, căci fie-care agiu se com- 
pune întâiă de o dobândă, apoi de o 

“primă de asigurare pentru perderea, e- 
ventuală. 

Uitaţi-vă la comerţ, uitaţi-vă ce se 
întâmplă cu agiul; gândiţi d-voastră, 

că un neguțător, când m'oiă duce în du- 
ghiana lui, âre să'mi ceară atât pentru '
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obiectul ce voiesc să cumpăr, și mi va, 
mai cere săi plătesc 15% agiul de 

- astăzi? Nu, căci el are să zică: astăzi 

este 15%, mâine poate să fie 18%, și 
deci. trebue să cer peste preţul obici- 
nuit o sumă pentru agiu plus o sumă 

arbitrară care este menită a mă asigura: 
în contra unei creşteri eventuale a. au- 

rului peste preţul de astăzi. —- 
De aceea sa constatat pretutindeni 

că sdruncinarea prea, mare în echilibru 
-. dintre aur şi biletele de Bancă a tras 

după sine o creştere exagerată a pre- 

ţului tuturor obiectelor de comerţ. Nu 
vă lăudaţi dar că aţă scăzut dobânzile; 

aţi făcut-o în aparință numai, în reali- - 
tate publicul plăteşte dobânzi mai grele . 

decât în trecut. | 
Dar, 'd-lor, dacă ar fi numai criza 

monetară, încă nu ași zice nimic. Dar. 
părerea meu este că în dosul crizei mo- 
netare se ascunde criza financiară şi aci 
este adevăratul pericol. Ea, se ascunde 
în îndoit mod : se ascunde pentru că: 

agiul este o urcare dedobânzi deghisată,
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"-se ascunde pentru că bazele reale ale 

bugetului devin fictive. 
- D-lor, când se evaluiază un buget, ce 

este real într'ânsul sunt, cheltuelile, ve- . 

niturile însă nu pot fi-reale, decât dacă, 
“ valoarea lor rămâne constantă. Când însă 

faţă cu o cheltuială de 130,000.000 pu- 
neţă venituri de 130,000.000, chiar ad- 

„miţând că intrările se efectuiază după 

prevederi, dacă suta de lei primită de 
- către Stat nu valorează, decât 85 în 

Aprilie 1885,.cele 130,000.000 prelimi- 
nate în Aprilie 1881 nu ati să mai va- 

loreze decât 110,000.000. | 

Fi bine, cu ce o să acoperiţi această 

- diferenţă ? 2 

Imi veţi zice: nu este exact aceasta, 

-căci critica d-voastră. este exagerată, 

deoarece deficitul nu poate purta de 

“cât pentru plăţile ce le avem în străi- 

nătate, căci pentru plăţile din ţară nu 

este deosebire. 

Eroare! 
„Eroare, pentru că, ceea-ce face negus- 

torul, aceea va face şi cel mai mic lu:
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orător de terasement din ţară; el, care. 
este deprins pentru. un lei să aibă chel- 
tuială pentru un leii, când va, vedea că . . ... 
leul d-tale valorează numai 85: de bani-- 
are să ceară un leă și 15 bani, iar nu 
un lei ca acum, încât nu puteţi defalca 
nimic, Ştiţi ce sume puteți defalca din. . 
toate s sumele d-voastră? numai sumele 
cari le dați împiegaţilor; acele le pu= 
teţi scoate din calculul mei, dar toate: 
celelalte, fie cheltuieli în ţară, fie î în - 
streinătate, aă să fie sub povara agiului 
d-voastră, şi aveţi să plătiți sub formă, 
de agiu dobânzi mult mai mari decât 

„acelea cari le veţi plăti pentru un îm- 
“prumut, în străinătate. 

Deci, d-lor, părerea, mea, este urmă. 
toarea : Recunosc, dacă voiţi, că r&ul 
provine în parte din bilanţul comercial 
ce se soldează în defavoarea noastră; 
răul însă a, fost agravat prin întrodu: 
cerea, etalonului de argint, el a fost a- 
gravat încă prin politica financiară a 
Băncii. Naţionale, şi trebue să căutăm 

"Ga un moment mai înainte să eşim din
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“această posiţiune, să lecuim viţiul ori- 

ginal al Băncei Naţionale, şi să învităm 
pe guvern să dea, politicei financiare a - 
Băncii o'direcţiune mai conformă cu 
“cerințele pieţei şi cu trebuinţele unor 

operaţiuni serioase. 

Cum să ajungem la acest scop? Ei 
nu cred că putem ajunge altfel decât 
făcând un împrumut şi întroducând în 

țară la noi etalonul de aur; "căci mij- 
loacele indicate de d. Costinescu nu 

sunt decât transitorii și mult mai cos- 
tisitoare decât, acelea, cari-le dai e: 

„Admit că prin o vânzare de efecte sati: 
„prin 0 operaţiune oare-care se va in- 

troduce aur în ţară, dar ceea ce se în-- 
tâmplă astă-zi se poate repeta, şi în fie: 
care an avem să ne găsim faţă cu o si: 

. tuaţiune, cu o crisă monetară, ca aceea, 

în care ne aflăm acum; şi în fie- 
care an avem să, recurgem la, espedien-. 

-te; în vreme când, dacă noi tăiefn răul 
dela rădăcină, fluctuaţiunile cronice 
aă să dispară. Să facem deci un îm- 
“prumut și să vedern care este mărimea,
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sumei cu care trebue să ne împrumu- 
tăm ; pentru aceasta, eu iai iarăşi situ- 

aţiunea Băncii şi o 'reduc la, proporţiu- 
nile acelea ce ar trebui să aibă dacă ar 

„merge lucrurile” în mersul lor regulat. 

Intâiă, ei cred cum că biletele hipote- 

care sunt o datorie a Statului care tre- 
bue plătită, cel puţin aşa era în lege 

ca Banca să ia biletele hipotecare asu- 

- prăi şi Statul: treptat-treptat cu vân- 
zarea, moșiilor să depue banii la casa 
Băncii, ca ast-fel să-şi plătească da- 
toria, 

! Vin, d-lor, dintro misiune diploima- 

tică, unde am învăţat a fi discret ; nu. 
-voiă întreba, dar pentru ce nu s'a plătit | 
această datorie ;mă mărginesc numai a 

„ constata starea, lucrurilor. 

Din emisiunea de 94,000. 000 voii 

. scade însă în întâia, linie datoria Statu- 

„Tai de 25,000.000; voii scade apoi din 
30,000.000 emise pentru lombardare. |. 
26,000.000; rămâne deci aproape 45—. - 
50,000.000 cari corespund cu nevoile 

serioase, și această sumă nu ar fi fost
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întrecută niciodată, dacă direcțiunea, 
- Băncei n'ar fi lăsat la o parte: adevt- 

ratele principii financiare. O emisiune 
de 50,000. 000 nu cere însă un stok me- : 
“talic“mai mare de 30 000. 000; adăogând | 
la aceasta „datoria, Statului, ajungem la 
un împrumut, „maximum de 50 — 55 
milioane. 

Eă admit că această sumă se urcă, la. 
58 sati 60,000.000 franci; această sumă 
pe o emisiune de 90 suta, care e pro: 
„babilă cu 5 la sută, ar face o anuitate 
poate de vre-o 3,000,000 şi ceva, dacă, 
nu mă înşel în calculele mele. Va se... : 
Trică, noi împovărăm Statul Cu 0 anui- 
tate de vr'o 3,000.000, aceasta, este a- 

„ devărat; dar ia să vedem ce plătim noi 
astăzi ? Ași voi să faceți d-voastră cal- 
cul cât plătim noi, astă-zi pentru plata 
cupoanelor noastre în - străinătate. Pe 
de o parte ziceţi că nu voiţi să, împo- 
v&raţi ţara cu o anuitate pentru un 
împrumut, şi pe de altă parte d-voas-! 

"tră puneţi pe fie care an în buget sume 
- mai mari pentru plata, agiului Și atrans-
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„portului banilor în aur în străinătate! 

„cu care plătiţi” anuitățile datoriei pu- 
blice şi acele ale lucrărilor publice ; , Şi. 

„dacă vă opuneţi la aceasta este numai 
"că voiţi să vă daţi aerul că nu aţi fă- 
cut împrumuturi, şi pentru aceasta îm- 
povărați bugetul Statului mai mult de 

cât dăcă s'ar face un împrumut. Ei bine, 
aceasta, nu se poate, și vă rog să întro- 

ducem cu o'oră mai înainte etalonul 
„de aur, care, departe de a ne-duce Ia, 

cursul forțat, ne poate singur scăpa de 
aceste ultime resurse a Statelor ban- 

> crote, Nu uitaţi că ceva, ce a putut să'şi 

permită Franţa, Austria, şi alte ţări 
„puternice, mica Românie nu 'şi-o poate . 

permite, nici faţă, cu situaţiunea, noastră - 
internă, nici cu cea, externă. Să ne pu- 

„nem deci pe lucru, și putem să o facem 
“cu atât mai mult, cu cât avem dinain- 

tea; noastră 'o eră de linişte. Dacă ne 

este permis no, o ţară mică, care nu 
suntem un factor în politica, generală 
să facem conjecturi despre viitor, avem 

“ani indelungi de pace d'inaintea noas- 
> 

4
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tră şi este prudent din partea, noastră, 
ca atunci când ni se dati acești ani de 

| linişte, săi întrebuințăm la o gospodă- 
rie serioasă ; şi în această; privire, mă- 

-..Surile propuse prin moţiunea ce ni s'a,. 
presentat îmi par insuficiente. Acestea, 
aveam de zis, d-lor. Părerile pot fi dife- 
rite, știința o revendicăm fie-care; ve- 
nim cu cărți, aducem ca, exemplu unii 

„pe Franţa, şi Anglia, alţii pe Germania, 
şi Italia; avem aerul a ne da, unii al- 

“ tora, lecţiuni; ; însă lecţiunile, d-lor, în 
ultimele instanţe nu se dai de oameni, 
ci. de evenimente, — şi vă rog să nu.ne 
puneţi în positiune ca, evenimentele să, 
ne dea una din acele lecţiuni cari costă, 
prea scump pe o ţară (aplause). 

————f. ..7-—



  

” DRESA CA MERII 
Came, -a de la 4 Decembre 1884) 

.—_—— 

D-lor deputaţi, dacă aşi fi un om 
nervos, de sigur ași părăsi intenţiunea, 
ce am de a mă mănţine în sferele li- 
niștite ale unei discuţiuni obiective, Şi, 
dacă voiţi, cam doctrinale ; însă nu 
sunt un om nervos, Și deşi de două 

„ore nu Adresa, ci persoana mea, este în . 
cestiune, deşi când d. Epurescu, când. 
d. Ionescu, când d. Nacu, a venit şi 
m'a, tratat ca pe un cap de turc, asupra 
căruia tinerile forțe ale acestei Adunări 
îşi încearcă puterile, totuşi nu mă plâng 
de aceasta. Este un aforism a, lui Scho- 

» „ Penhauer care zice că valoarea omului -
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“se judecă şi dupe umbra care o aruncă. 

Se vede că umbra este mare că uţă dat 

de dânsa până a nu da de cel care o 

aruncă, şi aţi condamnat ideile noastre 

a priori până a nu le cunoaşte. V'ată 

luptat cu umbra, să vedem cum stăm 

cu iealitatea. , 

Inainte de toate, nu voiti să fiu ne- - 

“drept 'şi să pun pe aceeaşi linie pe toţi 

acei cari m'at combătut. Ştii a face 
distincțiunile cuvenite; voii recunoaşte 

„valoarea talentului şi a argumentaţiunei 

„d-lui Nacu. D-lui singur a căutat să se 

ridice pe o treaptămai în altă şi a cău- 

tat să deslege problema psicologică 

care deosibeşte conservatorii de liberali; 

însă aţi comis o eroare, vorbind de con- 

finuitatea partitelor pe care o recunosc 
şi ei, onor. d-le Nacu. Nu aţi înțeles că, 
continuitatea istorică este una, şi ce- 

rințele practice ale fiecărei epoce este 

alta. Când veţi întreba, d-lor, pe con- 
- servatorii di: Anglia dacă reneagă tre- . 

cutul' între al partidului lor, de sigur 
vor răspunde nu. Și când veti întreba pe
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partidul liberal dacă reneagă trecutul . 
lui; va răspunde asemenea că nu. . | 
"De veţi întreba însă pe liberalii şi pe - 
conservatorii de astă-zi din Englitera 

dacă vin unii cu ideile lui Seymour şi: 
alţii cu ideile lut Hampden, de sigur că 

un nu categoric va fi răspunsul lor. Fie- 

care epocă, fie-care generaţiune, : are 

- misiunea ei.de împlinit; și cât de mân- 
-dră ar fi ea de trecut, datoria, ei este, 
când se pune la muncă, să lase aminti. . 
rile istorice şi să ţie cont de . cerinţele. 
presintelui. In acest sens am avut drep- 

tate, onor. d-le Nacu, a vă zice, şi măn- 

ţin cuvintele mele, cum că terenul de- 
luptă între noi nu'și mai are rădăcinile 
în trecut. Apoi, d-lor, conservatori și li- 

berali, eă cred că se face o confusiune 
în ţară la noi cu aceste numiri. Oare 
credeţi, d-lor, că libertăţile de cari ne 

„bucurăm noi astă-zi sunt opera esclu- 

sivă a partidului liberal ?: Qare credeți 
d-voastră că acea generaţiune de la, 

"1848 n'a lucrat ea, nu numai liberalii 
— dar şi conservatorii, pentru a ajunge la
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realisarea ideilor cu. cari vă fâliţi? Eu 

cred că da. Nu sunt încă bătrân, dar. 

îmi aduc aminte de ce se petrecea, în 

„casa, părintească, şi sunt oameni în a- 

ceastă Adunare cari ştiu ce. sa făcut, 

acolo. Intreaga, tinerime a Moldovei care 

. făcea oposiţiune lui Mihail Sturdza, oare _- 

ea nu era animată de idei liberale, şi 

când acel tineret a putut cu o oră mai 

“înainte să realiseze idealurile sale, fă- 

cut-a el deosebire de principii? Am spus-o 

altă dată şi spun şi astăzi, că deosebiri 

de principii între Dreapta şi Stânga, a- 

tunci ati existat mult mai puţine decât |. 

astăzi. Istoria nepărtinitoare, ea care nu 

ţine compt nici de urele momentului, 

“nică de luptele noastre pentru putere 

“ea vaconstata aceasta, şiii va numi fără 

distincţiune pe toţi acei cari, cu jertfe 

numeroase, aii deschis uşa libertăţei ne- - 

cunoscute încă în România, (aplause). 

A existat însă, d-lor, o deosebire, însă 

o deosebire mai mult: de aplicare decât, 

de principii. Conservatorii voia ca şi 

a-voastră libertatea, căci ei sat luptat .
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Cu chiar părinţii lor pentru dânsa, dar 
moștenind înrîurirea politică, a, genera. - 
-țiunei trecute, ei ai gândit că puterea : 

trebue să rămâe exclusiv în mânile lor. . 

Stânga, la rândul ei, care nu fusese 

"niciodată un partid de guvern, voia să 

se transformeze din partid revoluţionar 

în partid de guvern, şi să dovedească ” 

prin. exerciţiul puterei că este un factor 

în Stat şi în afară, de ideile pur spe- 

culative. - 

- In aceasta, dacă voită, constă în mare _! 

parte deosebirea, între conservatori și 

liberali, şi, dacă voiţi, în aceasta constă, 

şi astăzi deosebirea între vechii con- 
servatori şi partita liberală. Noi însă ne 

- am pus întrebarea: odată ce luptele 
constituţionale s'aă terminat, este oare 
de demnitatea unui partit, este un act . 

patriotic, de a ne contesta mutualmente 

legitimitatea? Ne-am zis că nu, şi eată 
"un punt care ne sileşte, fără, a, renega, 

nimic din trecutul nostru, de a constata, 

o nuanţă între noi și alți conservatori: 
„E bine, d-lor, aţi probat. cu o energie 

“8
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poate prea'mare, că sunteți un partit 
“de guvern; dar o dată ce nu numai 

ideile liberale dar şi partitul liberal ati 
luat rangul ce i se cuvine, naşte între: 

- barea: ce cale ni se deschide de acum 

înainte? D- lor, în această privinţă sunt 

doă scoli, sai, dacă voiţi, dos tendinţe 

“cari corespund cu natura umană: sunt | 
unii cari voesc să meargă tot înainte, 

-—şi alţii cari zic că odată un principiă 

dobândit, trebue săi dai vreme să 

| prinză rădăcini.. De acolo se produce 
- şi la noi ceea ce s'a, produs în toate so- 

>. cietăţile lumei, doă curente diferite. Re- 
cunoaștem, zic unii, principiile liberale 

înscrise în Constituţiunea noâstră, nu 
"voim să fie lipsită societatea română - 
de nici una din aceste libertăţi pe cari 

1hiers le-a declarat necesarie societă- 

ților moderne, întrunul din cele mai: 
- frumoase discursuri ale lui. Odată, însă, 

cu aceasta, ei mai susțin că libertăţile 

“nu dai râde prin ele înșile. Să nu cre-: 

deţi că dacă aţi decretat și mănţinut 
libertatea, presei, o să aveţi o presă cum
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se cade; să nu cândiţi că dacă decre- 

tati libertatea întrunirilor, o să aveţi 

discursuri cu minte în acele întruniri ; 
„să nu gândiţi că dacă veţi decreta, orce 

alte libertăţi veţi voi, prin simplul acest 
fapt aţi făcut mărirea; şi fericirea, unei 
țări. Libertatea în ultima instanță nu. | 

-este decât, înlăturarea. unor pedici ; li- : 

bertatea pe tărâmul politic nu este în 
ultima instanţă decât posibilitatea, dată 
tuturor claselor unei societăţi de a par- 

„ticipa şi de. a conlucra, la, înflorirea ț&- 
Tei sale, dar dacă o fac saii nu, aceasta 

“mu mai atârnă de libertăţile publice, 

atârnă de munca tuturor, fie pe tărâmul 

economic, fie pe tărâmul politic. Ei bine ; 

numai în. contra, acelora cari comit * 

eroarea, de a crede că libertăţile prin 

ele. înșile pot da, resultate practice, nu- 

mai în contra acelora ne declarăm, 

fiind-că acea, eroare a produs o şcoală 

politică modernă, care se aruncă din 

- transformare politică în transformare 

politică şi-care la orce neajuns pune 

lupta pe tărâmul constituţional, nicio-
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dată pe terenul ideilor de organisaţiune, | 
de muncă naţională. Cu sistemul acesta 
nu mergem decât din sguduire în sgu- 

duire, şi ca resultat final ajungem la. * 
ura între clase, şi la nestabilitatea, în 

- instituţiuni, semne neînșelătoare de de- 
cadenţa, unui popor. De aceea, d-lor, 
dacă d-voastră recunoașteţi împreună - 

cu noi cum că era luptelor constituţio- 

nale s'a terminat, dacă recunoaşteţi 
împreună cu noi că cele dobândite până 

- acum sunt îndestulătoare, nu pentru 

10 sati 20 ani, cum zicea d. lonescu, 
dar pentru generaţiuni întregi, atunci 

sub acest, punt de vedere nu va fi ab- 
solut, nici o dosibire între d-voastră şi 

noi. Dacă d-voastră însă credeţi că pe 
tărâmul luptelor constituţionale trebue - 
să «mergeţi înainte, şi dacă voiţi să o 

faceți, atunci voiii constata o primă 

deosibire radicală de principii ce ne va 

despărţi. In şirul acesta de idei revisui- 
rea a fost pentru mine de un mare în- 
vetămînt. Nu eram aci şi nu am parti 

cipat la, discuțiunile d-voastă; însă am
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fost destul de frane ca, să nu ascund 

guvernului, pe care "1 representam a- 
tunci, cum că eram cu totul în contra 

revisuirei. | 
Luptele constituţionale contenese de 

-a da roade atunci când nu introduc pe 

scena politică un element noi. Eă con- 
testez că revizuirea făcută a, introdus 

- peterenul nostru politic un element noi. 
Elemente “tinere da, cu bogăţia lor de 

„_ idealuri şi cu sărăcia, lor de experienţă; 

dâr element n0ă, vă desfid să mil ară- 

taţi. In ochii“mei, d-lor, cele zise până 
- acum sunt, idei conservatoare, deşi vă 
mărturisesc că nu știi ce etichetă, aşi 

"lua; toate etichetele ai fost luate de 
cel întâiă venit : unul? şi-a, zis conser- 
“vator, altul liberal- naţional, altul sincer- 

liberal, un al treilea, liber şi independent 
(ilaritate), şi când mă întreb: ei bine, 
sub ce firmă să mă presint, găsesc că 
toate drumurile ai fost deja ocupate de 
individualități mai mult sai mai puţin 

grupate în jurul unui sai altui dintre 

oamenii noştrii politici (mare ilaritate).
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Chiar publicul se află î în această nedo- = 

mirire, și în disperare de causă ne-a nu- 
mit„junimişti,“ ceea-ce represintă poate 

mult în ochii unor oameni; aşa de 

exemplu, pentru d. Iepurescu, junimiştii 

îi represintă cosmopolitismul și nu știă: 

„mai ce încă; în ochii d- lui. Nacu repre- 

sintă o înaltă: dibăcie conservatoare, 

în terminologia, politică însă acest, cu. 

vânt nu vrea să zică absolut nimic. Or- 

care ar fi încă eticheta, noastră, începem 
prin a susține că era, luptelor constitu- 

ționale s'a terminat, şi acesta, este şi 

adevăratul sens al cuvintelor ce guver- 

„mul a pus în gura Coroanei anunţându- 
ne că o eră nouă începe. Dacă începe: * 
o eră nouă este că o eră vechiă s'a dus; 
şi în adevăr era veche a luptelor con. 
stituționale sa, terminat, şi începe era 

nouă a organisărei Statului nostru 
(aplause). | 

-FiĂ2-Ce este de făcut, d-lor?: la să 

vedem noi când ne găsim faţă cu so- 

„cietatea,; 'să lăsăm cărțile, să lăsăm teo- 
„„ Tiile şi să ne întrebăm : cari sunt ele-.
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mentele acestei ţări, cari aă drept la 
adânca noastră solicitudine ? In primul 
rând, d-lor, eii pun clasele de jos, ţăra-: 
nul şi meseriâşul; dar să nu gândiţi, şi 
rog ca, nu unii cari ar rîvni gloria d-lui . 
Nacu să vie să mă atace în acest punt, . 

să nu gândiţi că în această privinţă. fac 
act de liberalism ; defel nu fac act de 

liberalism, şi nu se ascunde sub o man- 

tie plăcută ochilor d-v. vechiul conser- - 

vator care vine să înșele (mişcări). 

Țăranul şi meseriaşul ! ! Pentru ce ţin 
e, şi dacă, voiţă ca, conservator, pentru 

„ce ţinem noi ca să facem tot ce vom 

putea pentru a pune pe aceste două clase 

pe o treaptă de înflorire mai înaltă de- 
cât aceea în care se află astăzi? O fac 

în interesul claselor dirigente ; clasele 

superioare sunt ca, ploaia, ce, dupe fru- 

moasele cuvinte ale poetului, de la cer 

ne vine şi la cer se întoarce în eternă, 
alternare; clasele superioare din popor “ 

„vin şi la popor se întorc, în eterna al- 
ternare,—şi dacă poporul'acela, din care 

_eşim şi la care ne întoarcem este un
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popor sdravăn şi noi vom.fi sdrâveni 
(aplause).. 

Daţi-mi un popor care are deja în 

treptele de .jos elemente puternice în, 

"cari, pe lângă cultul proprietăţii se des- 
veleşte în mod cât de elementar nea: 
târnarea omului .ce. se administrează 

singur, și puteţi fi siguri că insuşirile a- 

celor cari se ridică din sînul lui pe trep- 

tele superioare ale societăţei vor fi de 
mii de ori mai înalte decât ar fi eşit 
din un popor stăbit (aplause prelungite). 

Nu este dar ceea, ce numește Fran- 

cezul de la sensiblerie onanilaire; 

este adevărata, idee de Stat, care ne in- 

spiră atunci când punem în primul rînd 
_trebuinţa de a înălța clasele de jos la 

un nivel mai înalt de cum este astăzi. 
-.D-lor, cel întâiă lucru pentru ţăran 

“este proprietatea, căci proprietatea îi 

asigură neatârnarea, materială. Acesta 

este un: adevăr atât de banal încât ați 

fi în drept de a vă mira, că vin cu ase- 
menea, naivități. Proprietatea, ţăranului 

este însă pentru noi şi o cestiune na-
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țională. Luaţi o ţară cu proletari câm- 
peni şi cel întâiă conchistator venit o 
să o desnaţionalizeze în 10—15 ani. - 

Luaţi o naţiune care are la bază un 
element, . t&rănesc avut și neatârnat, şi 

- puteţi fi siguri că peste capul ei, fără a - 
lăsa alte urme decât urme trecătoare, 
furtunele vor trece. Copacii se vorpleca, 
dar când revine cerul senin spre lu- 
mină îşi vor ridica, iar virful lor și vor 
înverzi şi mai frumos (aplause prelun- 

„gite). . - 
De aceea, d-lor; am căutat să mănţi- 

nem proprietatea în mâinile lui, şi de 
aceea, deși nu era o ideie liberală, Şi în 
„această privință mă r&sbun faţă, cu: 
d-nu Nacu, chiar partida liberală și noi 
toţi am zis: nu voim să scoatem țăra- 
nul din pămîntul lui. Oare aceasta este ă 

_0 idee liberală ? . 
D-nu ministru de culte. Naţională, | 
D-nu P. P. Carp. Naţional-conserva:- 

toare, d-le Chițu (rîsete), nu națională- 
liberală (aplause). Evident că idei na- 
ţional-conservatoare, şi rațiuni puter- 

”
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“nice de Stat, pe cări. le revendicăm 
„si noi, aă făcut pe partidul liberal a 

„mănţine această escepţiune făcută, la 

principiele liberale de liberă trecere a 

- proprietăţei din mână în mână. Dar 

“dacă d-v. ati făcut aceasta, eram noi 

oare în drept a zice: oare n'ar fi tot 

: atât de naţional, de consârvator, dacă 

ceea, ce facem astă-zi am voi să o per- 

petuăm ? Națiunea, română va dura a- 

- tunci mai mult, credem, decât vor dura, 

moşiele Statului pe cari voim să le îm-* 

părțim (aplaus6). Daţi-mi un spor de 

populaţiune de dou&- trei sute de mii de 

tărani şi. moșiele Statului sunt toate 

împărţite şi atunci mă întreb: oare - 

ceea, ce am făcut noi astăzi, dacă nu 

vom lua măsuri contră divisibilităţii, 

'nu va fi zadarnic? Oare am ajuns noi 

la resultate -statornice sai numai tre- 

cătoare pe tinipul cât ţine o generaţi- 

une? S'a, atacat ideia majoratului; nu 

ţii la, dânsa, deşi în această privinţă vă 

“pot asigura că este o mare mișcare. 

chiar în Franţa, şi nu .voiu veni nici 

 



  
  

cu cărți retrograde, nici cu cărți aris-. 
tocratice, voii veni cu tei mai: mari. 
scriitori ai Franţei moderne, ca, Too 
queville, Le Play, și alţii, cari toţi con- 
stată relele efecte ale unei prea mari 

- divisibilități a proprietăţei celei mici, 
„care este o causă, de slăbire socială. Să 
nu gândiţi, d-lor, că resultatele desas- 
truoase ale unai resbel sunt totdeauna ! 
provenite din nedibăcia unui general. 
Când o naţiune e învinsă, puteţi fi si-l 
guri că, în afară de rari excepţiuni, 0b- 
servatorul atent va constata totdeauna, 
un vicii sai o boală. socială care a slă- 
bit puterile naţiunei. 

De aceea, văzând că se interpretă răă 
majoratul țărănesc, m'am gândit la li- 

„bertatea de a testa; nu vă place nici 
„aceasta ? Foarte bine! Un lucru însă 
vă cer: să'mi garantaţi că aveţi să pi- 
roniţă proprietatea în mâinile ţăranului; 
atât şi nimic mai mult (aplause). - 

- Dar pe lângă starea, materială, d-lor, 
mai vine şi acea, calitate. pe cari o're- 
"clam de la, clasele. de jos, adică deprin-
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derea dia se administra singure în 
oarecari priviri ; aceste deprinderi des- 

velindu- -se fisiologiceşte din generaţiune 

în generaţiune produc pe adevărații. 

oameni de Stat. | 

“In privinţa, morală noi am constatat, în 

„primul rind relele efecte cari le produce 

libertatea, cârciumilor şi sunt convins . 

cum că, dacă nu vom axisa, alcoolis- 

mul are să fie, pe lângă lipsa de igienă, 

semnalată cu mult cuvânt de d-nu Nacu, 

o causă de slăbire pentru puterile vitale 
ale naţiunei. | 

Despre scoli vom vorbi ceva măi la 
vale. - . | 

"MĂ voiă întinde însă ceva mai mult 
asupra posibilităţei ce trebue să se- dea, 

ţăranului a se administra singur, Şi aci 
viii la, comuna rurală. 

Când ne întrebăm dacă comuna ru- 

rală există astăzi în ţara, noastră, dacă 

suntem sinceri trebue să declarăm că 
„nu! Comune rurale nu avem! Ce repre- - 
sintă, primarul în ochii ţăranului ? pri- . 

marul represintă pe acela, care 6] chiamă
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la conscripţiune, primarul represintă pe 
acela care £l chiamă la, executarea mun- 
cilor agricole, primarul represintă poli- 
tica, primarul represintă în un cuvînt 
pe Stat cu toate sacrificiele ce el ne. 
cere, dar fără nici unul din acele fo- 
loase ce ţăranul ar fi în drept să, ceară, 
în schimb de la Stat. Cum voiţi ca, cu 
0_ast-fel de organisaţie de comună TU-. 
rală, țăranul, care vede toate forţele lui 
sleite în serviciul administraţiei, cum 
voiţi, zic, ca ţăranul să se deprindă cu 
acele calităţi cari trebue să, se desvolte 

„pe o treaptă mai înaltă în diversele ra- 
muri ale vieței publice. : . 

De- școală, primarul nu știe nimic; . 
de drumuri ? vă desfid să-mi ar&taţi în 
toată ţara, măcar 20 de metri de drum 
făcuţi de primari. De biserică ? Fie-care  * 
din noi știe ce se. petrece la țară în a- 
ceastă privință. In asemenea condi- 
ţiuni nu există comună rurală și când 
văd oameni cari cu mândrie gândesc. 
că ai făcut ceva, când ai vorbit despre 

- les droils de Phomume şi stai nepăsă-



  

tori faţă cuso asemenea, stare de lucruri, 
atunci să-mi permiteţi să le tăgăduiesc 

sai amorul de ţară, sai înțelegerea po- 

“litică a cerinţelor unei. societăţi. 

Prin urmare, d-lor, comuna rurală tre-" 

bue să fie a ţăranului şi numai a ţăra- . 
nului, şi în comuna. rurală trebue să . 

'se deprindă ţăranul. cu administrarea 
intereselor sale. . 

Cât, pentru necesităţile. puterei exe- 
cutive, creând cantonul ca, primă cir-... 

„cumscripţiune administrativă şi dându-i 

4 

o întindere mai mare - decât comunei. 

“ actuale, vom. obţine doă lucruri : în- - 

tai, Statul va fi mai bine servit, căci 

“e mai uşor. de a găsi 1.000 de şefi de: 
cantoane decât 3.000 de primari o- 
neşti; al doilea, am micșora, numărul : 

biurocraţiei câmpene. 

Vii acum la meseriaşi. . Am avut o-. 
„noare, d-lor, a, presinta onor. Camere 

un proiect de lege asupra, meseriaşilor ; 

acel proiect stă de patru. ani uitat în 

cartoanele Adunărei. Ne vom încerca, 

să'l scoatem din nou la lumină sperând 
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c'o să votaţi; dar, după experiânţa tre. 
_cutului, poate că această, speranţă va 
fi ilusorie. | e 

Prin acest proiect urmăream doă 
țeluri : întâiu, ca meseriaşul să capete -. 
acea.mândrie a, stărei: sale care a, dis- 

„părut cu desăvârșire din deprinderile | 
poporului. * : - = 

La, noi, d-lor, înainte, Şi nu voiă să | 
mă întind asupra causelor, meseriaşul 
era, ţigan, era jidov, și în mândria noas- 
tră de scoboritori ai lui Traian ne zi- 
ceam : noi, fii de împărați, să facem 

„ -cioboate? Aceasta, este bun pentru ți- 
gani, aceasta, este bun pentru, jidani, 
iar nu pentru noi. 

Resultatul a, fost cel “Aresc: „ îngreu- 
iarea, concurenței atunci când nevoile 
ne-ai deşteptat,” şi am început a recu- 
noaşte că și fiii lui: Traian -trebue să 
muncească, şi avem datoria, a îmbăr- 
băta, această, tendință şi a ajuta, pe in- 
digeni în încercările lor de emancipare” 

“industrială * -.2 
ȘI în această, privinţă voiă  rectibca
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pe d. Nacu; dacă d-sa, mândru de re- 

sultatele obţinute, şi mândru de tre- - 
cutul partidului liberal, crede că poate 

să trăiască, pe socoteala acestui trecut, 

încet-încet se. va, convinge de con- 
trariu şi va,veni poate alăturea cu mine 

spre a zice că nu tocmai în trecut tre- 
Due să căutăm ce este de făcut -astăzi 

în ţară, 
“ Am propus, zicea, criticând d-sa, re- 

înfiinţarea . corporaţiunilor. Oare de a- 
„cele corporaţiuni închise din evul mediu 

este vorba? - 

De sigur că nu. 
In intenţiunile noastre corporaţiunile 

înfiinţate, fără nici o condiţiune de ad- 
misibilitate, nu a decât do& meniri: 
ântiiti, a deştepta acel spirit de soli- 
daritate între - meşteri care ușurează 

concurenţa cu streinul ridicând totd'o. . 

dată şi prestigiul meseriașului; al doi- 

lea, ele vor lua, asupra lor crearea şcoa- 

elor Qe meserii ce atuncea vor deveni 

un ce real. 

Se vorbeşte mereii de şcoli a Me- : 
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serii. Vom discuta, la, timp despre a-: 
ceste şcoli și vă voii dovedi că. şi ele 
dai aceleași roade ca și comunele rurale, Sie 

” Astă-zi crearea acestor şcoli nu este 
decât o ocaziune de a putea acorda o 
leafă, cutărei rude a vre-unui membru | 
în comitetul permanent, sai pentru a, - 
căpătui pe cutare sai cutare nevoiaş 
care face apel la protecţiunea, vre-unui | 
mic potentat de provincie (aplause).. 

De aceea cer ca şcoalele: de meserii 
să nu fie create și să nu fie adminis- 
trate decât de înşişi meseriaşi. 

Dacă cuvenţul de corporațiune vă 
supără, atunci vă rog să faceţi ceea, ce 
nu aţi făcut până acum, adică să ci- 
tiţi proiectul nostru. | - 

- D-lor, nu am pretenţiunea de â fi nici. 
atotştiutor, nici atotprevăzător,. şi s'ar 
putea găsi încă alte me&suri cari ar în- 

“tări şi arpune pe o treaptă, mai înaltă 
această clasă, a, societăţei : noastre, — 
0 recunosc. Şi intenţiunea noastră, nu 
a fost atâta de a vă da un panaceu uni- : 

o 9 ! 

,



  

versal, ci de a indica direcţiunea, lă- 

sând ca 0 discuţiune serioasă să pro- 

"ducă, adevărata lumină și adevărâtul 

leac al neajunsurilor de cari sufere 

meseriaşul la noi. 

Aceasta, odată făcut, nu vom ajunge, 

la țelul dorit dacă nu vom deştepta 

"în clasele superioare, în acele cari, ieşite 

din popor, at ajuns la o stare de cul- 

tură mai înaltă, dacă nu vom deştepta 

în ele acele calitătă cari le pun singure 

în stare a fi apărătorii muncei naţio- 

nale și protectorii stărilor de jos. In în- 

tăiul rând trebue să deşteptăm în ele 

spiritul justiţiei și în această privință |. 

cerem inamovibilitatea magistraturei, 

Nu: știi dacă vă daţi seamă, de ce 

se poate întâmpla, când magistratura 

este. amovibilă. 

_Nu voesc să atac pe nimeni; multe 

lucruri ati fost făcute din nevinovăție, 

dar se întâmplă la noi lucruri care te 

 sfâșie, Să vă dai un exemplu: sunt 

acum patru ani, un procuror cere ur- 

mărirea unui om ; acel procuror se dis-
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tite. - Mai deunăzi un alt procuror 
„cere urmărirea aceluiaşi om, și acel 
“procuror 'este la, 'Tăndul lui destituit, 

Ciudată, coincidență! Dar fără a a- 
“ cuza pe nimeni, putem cu drept cu- : 

vânt crede că într'o ţară -unde ase- 
menea, lucruri sunt posibile, se sdrun- 

-cină până în temelie respectul justi- 
ției, şi că trebue cu o'oră maj "nainte . 
să ridicăm prestigiul şi: neatârnarea 
magistraturei. - 

Pe lângă justiţie trebue să garantăm 
şi administraţiunea, cu care se întâmplă 
astă-zi ceea ce se întâmplă cu comuna, 
rurală, că nu există decât de nume, 
Dar, îmi veţi zice: ce face prefectul ? 
Ce face prefectul ? alegeri ; ce face co- 
mitetul permanent ? alegeri ; ce face 
sub-prefectul ? alegeri; ce face prima- 

rul? „alegeri, i 
Intreaga noastră administrațiune nu 

este decât un imens aparat electoral 
(aplause). 

O voce: Comedia lut Caragiali 
D.P.P. Carp. Aud, d-lor, zicendu-se.
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comedia lui Caragiali; şi dacă Cara- 

' giali are dreptate, şi dacă în comedie 

se oglindesc năravuri adevărate, tre- 

_bue să fiţi nepăsători, pentru că răul 

se biciuieşte numai pe scenă ? Fiţi mai 

- prevăzători şi nu așteptați ca critica 

“să, se coboare din comedie în realitate, 

_ căci atunci va, fi mai răi pentru dum- 

" neavoastră. | 

„Să mă credeți că, în această privinţă 

“nu acuz pe nici un partid, sati mai 

bine 1e acuz pe toate, căci cu toţii am 

păcătuit cu mai multă sait mai puţină 

- măestrie. 
| 

„Care este prima grijă a unui pre- 

fect când se numește ? Sub cuvânt că 

el reprezintă, intregul guvern, €l cere 

să, existe armonie între administraţie 

şi justiţie, ceea-ce în limbagiul vulgar 

- vrea, să zică că cere un preşedinte .ce 

ar: fi la devoţiunea lui. Armonia stabi-. 

“lită ast-fel între administraţie şi jus- 

“ tiţie, trebue întinsă şi asupra, finanțe- 

Jor, şi prefectul cere numirea unui Ca- 

sier: devotat. Odată acesta, obținut, el 

+ 

A  



    

    

este stăpân pe tot ţinutul, şi începe 
ași asigura, posiţiunea, nu prin munca 
administrativă, ci prin influența, elec- 
torală. In această privință sunt con-! 
vins că d. prim-ministru trebue să aibă .. 
0 vastă și dureroasă, „experienţă. | 
“Dar cum să îndreptăm ? Să cerem ca : 

primul-ministru să se pue individual în | 
luptă cu relele năravuri ale unei ţări, .. 
ar-fi ântiiă nedrept, căci aceasta în- 
trece puterile unui Singur om, şapoi. 
0 asemenea, întreprindere l-ar duce la, 

„0 sigură cădere, şi trebue să, tinem . 
seamă. de spiritul. de coservaţiune ce . 
animă pe un guvern ca pe orce - 
ființă, | 

Voim deci ca, relele acestea, -să fe : 
stârpite prin legi; numai dând arme .- 
legale guvernului, poate el va putea 
scăpa, de trista, necesitate de a, benefi- 
cia de o stare de lucruri care Chiar a- -- 
tunci când trage foloase din ea, 8l 
umple, sunt sigur, cu un adânc des- : 
gust. , | 

O lege deci de admisibilitate în func-
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tiunile administrative, care ar cam 

mai tăia, jocul influențelor locale, care - 
ar cam împedica pe unii indivizi de a 

mai zice: numeștemi preşedinte de 
tribunal pe cutare, şi pe nepotul cutare 

sub-prefect, căci alt-fel nu vei avea 

maioritate în colegiul cutare ; — o lege 

de admisibilitate care ar da această 

“armă în mâna guvernului, o asemenea 
lege -ar fi, d-lor, o lege binefăcătoare. 
Mai am de a vorbi încă de o lege— 
este aceea .a. comitetelor permanente. 

Noi cerem pur și simplu suprimarea, 

ei; şi, după ce vom suprima:-0, vom 

trebui să tindem -la o descentralizare 
reală, . 

Nu ştii cum este starea de astăzi, 

dar în una din trecerile mele efemere 

la putere, am făcut un studii statistic 

'şi am constatat că legea comitetelor 
“permanente costă pe ţară 17 milioane; 

din acestea, 14 milioane se cheltuiaii în 

lefuri, şi numai 2—3 milioane erai în- 

„trebuinţate pentru “ţinuturi, și chiar 
resultatul acestor din urmă cheltueli
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veţi recunoaște de'mpreună cu mine, era, 
aproape invisibil. Se vede că era și pe 
atunci agiul mare încât se volatilizaă 
şi aceste 2—3 milioane destinate pen- 
tru ţinuturi (ilaritate). O lege deci care 
în 20 de ani nu dă decât aceste roade, 
nu merită să existe, . | 

Cât-pentru şcoale, s'a zis îndestul ; 
în această privinţă nu voii adăoga ni- 
mic la cele: ce a spus d. Ionescu și 
d. Nacu. Alţii mai „competinţi decât, 
mine se vor însărcina cu această mi- 
siune; idealul met este următorul : 
dori ca şcoala, să, fie pentru şcolari, iar 
nu pentru profesori. 

Astăzi, d-lor, şcoalele sunt pentru pro- 
fesori şi nicidecum pentru școlari (a. 
plause). 

D-lor, acestea sunt pentru azi cele ce 
aveam de propus. .Noi considerăm or- 
ganizarea acestui Stat ca misiune a 
generaţiunei noastre, precum crearea 

„lui a fost misiunea generaţiunei de la 
 48,și doresc din tot sufletul să avem Și   noi soarta, generațiunei de la. 48.
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Porniţi la luptă o seamă de tineri, 
“ în vremi în cari România era împăr- 

“ţită în două, în vremi în cari ţara” era 

îngenunchiâtă în afară şi încătușată | 

în întru, care a fost idealul lor? Să 

-o vadă unită, să o vadă neatârnată 

în afară, să o vadă liberă în întru (a- 

plause). Lucruri pentru cari în alte ţări 

aii luptat cu şiroae de sânge generațiuni 

întregi, în decurs de multe secole, d-voas- 

trăaţi avut rara fericire săle vedeţi rea- 
lizate întrun veac de om şi azi, ajunși 

la sfârşitul carierei d-voastre, să vă zi. - 

ceţi : idealul tinereței a fost realizat. 

Tot ast-fel, d-lor, trebue şi noi să ne 
dăm. seama, care trebue să, fie idealul 

nostru ? Să ne dăm seama fie-care, cu 

puterea lui, ce trebue să facem pentru. 

a organiza, această ţară şi să dorim ca. 
şi noi, ajunşi la, adânci bătrânețe, să 

vedem! visurile tinereţei noastre reali- 

zate, cum le-aţi realizat d-voastră pe ale 

d-voastră (aplause). In această privinţă 

d-voastră, tineri, aveți datoria imperi- 

„oasă să găsiţi, în afară de ideile cari
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» ne-a deosebit până azi de ideile cari 
ai fost pe drapelul d-voastră, idei prac- 
tice şi raționale pentru organizarea a- 
cestui Stat. Dacă nu veţi face aceasta, 
are să vă acuze generaţiunea viitoare 
cum că-ați moștenit un mare partid 
şi că l-aţi transformat în o numeroasă, 
clientelă (aplause). -



"BUGETUL PE 1885-1886 
(Camera de la 71 Marte 1885) 

  

D-lor deputaţi, cred că d. Brătianu 

nu 'va urma sfatul ce i-a dat d. Paladi 

în conclusiunile sale ; acest sfat nu era, 

serios şi să-mi permită d. Paladi să-i 
- spun că nici nu era demn de restul cu- : 

. ventărei d-sale. D-sa, cu succes sai fără “ 

succes — acesta este un lucru pe care 

'€1 vom cerceta acuş — a căutat să se 

mănţie la, înălţimea ştiinţei și a dat pă- 

rerea, sa, atât asupra crisei cât și asu-. 
pra mijloacelor pe cari trebue să le 

aplicăm pentru ca să moderăm această 

crisă. po 

Este necontestat, domnilor, că ne 

aflăm în mijlocul unei crize; Mesagiul 
| a anunţat-o deja în toamna anului tre-
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cut. D. raportor o măsturiseşte în ra- 
portul săi, şi daaă este să ne mirăm de 
ceva, este cum de atunci când guvernul 

a anunţat existența crisei și a arătat 

precum era, dator, îngrijirile lui faţă cu 

această 'crisă, cum de atunci și până 
acum.nu vedem nici din partea guver- 

„nului nici din partea maiorităţii absolut 
nici o măsură menită, a aduce leac la, 
răul ce ne bântuie. Aceasta are aerul de 

a fi un sistem ca acela al struțului, care, 

când îşi ascunde capul, orede că nu-l 

vede vânătorul. 
D-lor, nu voii intra prea; mult în cer- 

cetarea, causelor situaţiunei în care ne 

aflăm; ele sunt ca totdeauna multiple. 

Nici odată un fenomen care se produce 

în viaţa individului, sai în viaţa na- 
țiunilor, nu se poate reduce la o sin- 

gură causă. Sunt împrejurări în cari 

crisa, provine din causă că consuma. 

țiunea a întrecut producţiunea, şi sunt 

crise cari provin din causă că produc- 

ţiunea a întrecut consumaţiunea,; altele 
sunt produse prin faptul că nică consu-
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maţiunea, nică producţiunea nu se ridică 
la aşa, nivel încât să se poată rădica 
-avuţia naţională a ţărei. Fiind-că ni s'a 

„vorbit de bunul simţ, în teorie generală” 
trebue să zicem că crisele cele mai nu- 
meroase, în ţările cari muncesc, se pro- 

duc mai ales atunci când producţiunea, 
este mai mare decât; consumaţiunea, 
iar nu când consumaţiunea, întrece 
producţiunea, pentru singurul fapt că . 

la popoarele cari muncesc producțiunea 

este nemărginită, pe când consumaţi- 

unea, are marginile ei fireşti; produc- 

țiunea, este resultatul muncei acumu-: 

late, care, sub formă de capital, dă unui 

popor în mână un instrument perfec- 

ționat la care numeroase generaţiuni 

au lucrat ; consumaţiunea însă este nu- 

mai faptul unei singure generaţiuni ŞI 

de accea în ţ&rile cari produc, crisa, 

provine din causă că producțiunea, a 

întrecut, consumaţiunea. 
Asemenea, d-lor, nu este totdeuna 

exact de a se zice cum că Statul se . 

poate opri în consumaţiunea, sa,; veţi



a 

"vedea, când voiă veni la buget; pentră 
ce nu se poate zice .că atunci când 'ne. 

aflăm întro 'crisă, singurul lucru pru- . 
-dent este să se restrângă consumaţiunea. 

Eiă cred că guvernele sunt de multe 
„oră puse în posiţiune nu numai de a 
_nu'și strânge consumaţiunea, dar chiar. 

de a.0 mări. Si 
La, noi, d-lor, eii cred cum că în urma, 

erei de prosperitate, constatată de toată 

lumea, şi netăgăduită, de d. Paladi, am 
- avut o epocă de prea mare producţiune 

care a tras după sine şi o epocă de prea 

mare consumaţiune, nu numai din par- 

tea guvernului dar și din partea par- 

ticularilor. Uitaţi-vă în jurul d-voas- 
tră şi vedeţi câte case noui nu s'aii 
făcut prin târguri, vedeţi pe la ţară 

cum sa înmulţit numărul mașinelor 
agricole, intraţi în fie-care locuinţă şi 

uitaţi-vă la, mobilier şi veti vedea, că la 

cel mai modest este mai scump decât 
nu era acum 50 de ani, când giuvae- 
rurile și şalurile constituiaă singurul 
"lucru al boerilor celor mai mari.  
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Statul, la rondul lui: a trebuit şi el să 
consume mult. Statul nostru nu esteîn- - 
zestrat cu instrumentele necesarii, cum - 
sunt ţările mai civilisate decât, noi şi: 
pe cari nu le-am ajuns încă. Statul a 

„trebuit cât se poate. mai mult să ne 
puie pe noi la un-nivel mai înalt în pri- 

" vinţa, utilagiului nostru, decât. cum era, 

până. acum. Și în privinţa drumurilor! 

de fer şi în privința tutulor. ramurilor 

„de administraţiune, Statul u trebuit să 
fie un  consurmnator. mult mai mare în 

. proporţiune cu-un alt Stat, pentru că 
la, noi era, totul de făcut şi nu ajunse: 

sem acolo îricât să zicem: nu ne mai 

„trebue creaţiuni nouă; să ne mănţinem 
în aceea ce avem: Prin urmare vedeţi 

că toată lumea la noi, atât, particulari 
cât şi guvernul, se aflai puşi în posi- 

ţiunea neinlăturabilă d'a consuma mult. 

Care a fost resultatul ? Resultătul a, 
fost firesc, în mare parte ântăiti o chel- 
tuială în afară, pentru că industria noas- 

„tră naţională nu ne pune în posiţiune 

d'a satisface toate trebuinţele şi pe de” 

,



. 
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altă parte o imobilisare a capitalului 

nostru cea fost băgat în nişte creaţiuni, 
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“si când d. raportor zice cum că crisa 
în mare parte este resultatul prosperi- 

_tăţii, eă cred că n'a, zis decât un adevăr 
pe care nimenea nul poate tăgădui. 

__ Criza, aceasta, s'a arătat deja de un an 

_de' zile şi a, fost. agravată la noi prin 

criza generală, care bântue Europa în- 

treagă, şi faţă cu cele ce se întâmplă în 

Europa, constatăm că causa, crisei ac- 
tuale este iarăşi produoţiunea, prea 

mare care a; întrecut, cerințele consu- 
“maţiunei. D. Paladi susţine că noi am 

trebuit să profifăm gin această exage- 

rațiune a producţiunei şi de crisa, din 

străinătate, căci or-care om plimbân- . - 

du-se pe strade şi. văzând pe la dughene 

afişuri de desfacere totală se bucură 

fiind-că poate să cumpere mai eftin ; 

aşa, este, dar uită d. Paladi că dacă 

a-sa cumpără mai eftin alţii sunt siliță 

să vândă mai eftin. Uită, d-sa că atunci 

"când consumaţiunea devine mai mică 

se pune în străinătate îi nelucrare -0  



    

    

| 15 — | 
parte mare din populaţiunea, uvrieră, şi 
aceasta, ce produce ? Produce o scădere 
în consumaţiunea, productelor .alimen- -. 
tare, şi ce vindem noi ? Noi vindem pro- 
ducţiuni alimentare, și se întâmplă că, 
atunci când producţiunea a tost mai 
mare decât „consumaţiunăa, Europei, 
atunci a fost natural să se facă o ce- 
rere mai mică a, productelor alimentare.! 

- Numai când industria, în străinătate va, 
reveni în starea ei normală, numai 
atunci vom putea zice că crisa nu va, 
mai avea efect nici acolo nici la noi. 

De aceea, d-lor, în tesă generală, et 
"nu acuz pe nimeni de crisa, care s'a pro- ” 

dus la noi; ea era, firească şi - fatală, 
" Susţin încă că crisa ar fi putut fi "mai 
mică decât cum este azi ; voii aminti 
numai în treacăt ceea ce am zis în 
toamna trecută, asupra modului cum 
Sa administrat, în mijlocul acestei crise, 
Banca noastră naţională. 

D-lor, la, 1865 şi 1866 a fost-iarăși 
în toată Europa o crisă monetară care a 
atras după sine o crisă financiară. 

- | 10
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Guvernul francez a numit o anchetă; 

sait chemat toți învățații şi oamenii de 

„Stat, s'aii chemat toţi aceia, cari jucai 

un rol nu numai în Franţa, dar şi în 

alte tări. Au fost ascultați oameni ca 

Thiers, Wolowschy, Cernuschi, și dintre 

bancheri Fould, Peridrre ; în fine toate 

somităţile Franţei ai fost chemate şi 

şi-a, dat părerea, lor asupra crisei de 

atunci. Ei bine, cu toții ati pus în pri-. 

mul rând întrebarea: ce rol a jucat 

Banca Franţei faţă cu crisa? Era, fi- 

resc aceasta, căci băncile naţionale aă 

în unele momente datoria de a modera 

“iar nu de a, activa producţiunea, şi ati 

posibilitatea, de a simţi mai înainte de 

cât publicul dacă o stare de crisă se 

pregăteşte sai nu. - 

_S'a constatat mai de toţi acei domni 

că un guvern prudent, când vede că - 

producţiunea, întrece consumaţiunea, şi 

că din această causă afacerile devin - 

prea numeroase și nu pot fi mistuite, 

are indatorirea de a impune Băncei Na- 

ţionale să oprească mişcarea, la vreme
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şi să nu dea, producţiunei o incuragiare ” 
așa de mare încât răul să se mărească, 
în loc să scadă. La noi nu s'a făcut aşa; 
„de un an şi jumătate se prevedea — Și 
“în această privinţă sunt de acord cu 
d-nu raportor, căci d-sa singur o spune, 

„am văzut-o în raport— de un an şi ju- 
mătate prevedeam crisa la noi şi cu 
toate acestea activitatea, noastră, a fost 
prea; mare pentru consumaţiunea, | noas- 
tră; de un an şi jumătate î înrîurirea, cri- 
sei europene se anunţase că o să aibă 
efect răi asupra noastră, și cu toate a- 
cestea în loc de-a, opri mişcarea, ați - 

- făcut-o să, crească, şi când toate băncile 
din Germania, Franta, Anglia, scădeaă 
scomptul, d-voastră l-aţi ţinut pe treapta 
pe care l-aţi avut în epoca înfloritoare. 
Acesta, a fost un lucru fatal pentru crisa, 
noastră și cu atât mai mult fata] cu 
cât or cum veţi judeca, crisa, monetară 
totdeauna trage după sine și crisa fi- 
nanciară. In ancheta de care vorbiam 
adineoare au fost oameni distinși, tre- 
bue s'o recunosc, cari au susținut că,
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crisa, monetară nu are nimic a face cu 
starea, economică şi cea, financiară, şi 
d-nu Peritre susţinea de ex. cum că mo- 
neta e rară, dar că operaţiunile sunt nu- : 

“meroase ca totdeauna, şi cheltuelile 

egale cu cele din trecut, că prin ur- 

mare trebue să, se mănţină procentele 
pe aceeaşi treaptă la, care ele se aflati 
înainte. 

Dar, d. Peritre vorbea, nu ca econo- 

mist, nu ca, om de Stat, ci ca banchier 
care voia, să sconteze înainte de toate 

eftin, or-cât de, mare ar fi crisa. Or fi- 

şi la noi poate. asemeni păreri, dar oa- 

menii neorbiţi de interesul personal 

susțineau, cu drept cuvânt, că Banca 

Naţională nu poate să modifice cursul 
firesc al lucrurilor. O Bancă Naţională, 
nu poate, întrun mod arbitrar, să urce 

sati să scoboare scontul, ci trebue să'] 

mănţină în raport cu situaţiunea, eco- 

nomică a țărei; de aceea, ea are obliga- 

ţiunea să'şi reguleze scontul având tot 

deuna în vedere starea economică a. 
țerei. |
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D-voastră nu aţi făcut aceasta, și mă . 

scutiţi poate da repeta „cele zise în - 
toamna, trecută. Am probat cred atunci 

- că Banca X Naţională, î în loc de a modera 
crisa, nu- a făcut decât s'o mărească, . 
Guvernul a stat indiferent saă poate, 
fiind-că cuvântul ar fi prea aspru, a, 

„arătat față cu Banca acea, indulgență 
” paternă,. dar culpabila pe cars o are un 
„părinte slab față cu copilul lui chiar a- 
tunci când el se abate dela, calea, cea 
dreaptă. Dar, indiferent or indulgent, Te- 
gret să constat e că el nu şi-a făcut + da- 
toria. 

„Trec acum, d lor, la buget. 
Şi în privinţa, bugetului ne aflăm a- 

stăzi tot într'un' fel de crisă, Fă 
Imprejurările de azi îmi . amintesc 

epoca tot de crisă bugetară din- 1871 
când onor. d. Petre Mavrogheni s'a, în- 
cercat pentru prima oară â pune ordine . 

- în finanţele Statului; 
“Știţă prea, bine cu toţii ce era mai 

înainte. .- o 
„-_ Bugetele Statului niciodată nu se
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“votaă la, timp; resursele erat nesufici- 
ente pentru acoperirea, trebuințelor. Sta- 

tului cari creșteau, căci 'se votase face- 

rea drumurilor de fer precum şi face- 

rea, altor cheltueli însemnate, şi toate 

aceste cheltueli nu se puteai acoperi 

prin resursele ordinare de atunci, încât, 

din venitul total'scăzendu-se anuităţile, 

nu rămânea mai mult de 21 milioane 

pentru întreaga administraţiune a ţărei. 

“Era o situaţiune imposibilă. 

Deficitul se mărea din an în an, îm- 

„prumuturile aj junseseră a fi o boală Cro- 

nică... Sa 

Intr un cuvânt treceam din deficite în 

împrumuturi și din împrumuturi în de- 

ficite. D. Mavrogheni, cu curaj şi cu 

un talent pe cari nu a ştiut îndestul 

partidul conservator să'l aprecieze, a 

făcut faţă, situaţiunei, a, introdus regu- 

„ laritatea, în bugetele Statului prin pre- 

sentarea lor la timp, şi a creat inainte 

de toate acele resurse cari puneai Ro- 

mânia în posiţiune de a-merge înainte, 

: ast fel încât, de la d. Mavrogheni: în-  
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coaci nu s'a, făcut decât a, se aplica, sis- 
tema sa financiară, fără a se modifica 
întru „nimic, deși aţi criticat toate m&- 
surile luate de dânsul. Şi dacă noi avem. - 

- astăzi resurse, acele resurse le datorim 
legilor şi măsurilor luate de d. Mavro- 
gheni, deși resultatele lor, o recunose 
aceasta, nu ai ajuns 12, deplina, lor des- 
voltare decât: sub regimul liberal. -Nu 
neg. cum că treptat cu creșterea ele- 
mentului de personal mai bun care se 
măreşte pe fie-care zi în această țară şi 
administraţiunea, s'a făcut mai bine de-. 
cât în trecut ; dar susţin şi voiti proba-o 
la, orce contestare, că o inare partea în- . 
florirei finanţelor sub regimul liberal se. 

. datorește resurselor create de d. Mawro- 
gheni sub regimul de tristă memorie.- 

Odată aceasta, constatată, odată ce 
” impositele şi resursele de atunci aiă dat 

aproape csea ce puteai da, naşte între- 
barea pentru noi, și aci a venit momen- 
tul să, discut cu d. Paladi, dacă trebue. 
or ba, să micşorăm cheltuelele —naşte 

- pentru noi întrebarea dacă resursele ce 

.
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le avem astăzi sunt suficiente pentru 

mergerea înainte, nu numai a guvernu- 

lui, nu numai a diferitelor ramuri ale 

administraţiunei, dar chiar a întregei 

stări economice a ţărei. | 

"Stii, -d-lor, că ideile mele nu o să 

„aibă nici o trecere înaintea, d-voastră, și. 

să vă spun pentru ce: pentru că aţi 

ţipat întru atâta că nu veţi face ÎMpru-. 

muturi Şi că nu veţi mări impositele, 

încât orcare ar veni: înaintea, d-voastră, 

şi va căuta, să dovedească că nu puteți 

merge înainte dacă nu veţi face or 

împrumuturi or imposite noui, are să fie : 

„TU venit înaintea d-voastră. Cu. toate 

acestea, fiind-că am intima convictțiune -: 

că resursele de până astăzi ai dat tot | 

ceea ce puteai da și orce spor s'ar face 

laelenu aă să fie îndestulătoare casă ne 

poată permite a merge înainte aşa cum . 

“trebue, —eui sunt convins că trebue să 

părăsiţi antipatia de mai înainte în con- - - 

tra, creării de imposite căci spre a pu- 

tea. merge înainte ne trebuesc noui re- 

- Surse.  



  

  

Dacă: ne uităm la buget aşa cum el 
ni s'a presintat, eă susţin că el nu este 

"un buget de organisare, ci un buget de 
desorganisare. Şi colegii mei din comi- - 
siunea, bugetară, din care am avut o- - 
noarea, de a face parte, știă prea, bine 
cum ei m'am opus la cele mai multe 
reduceri de cheltueli ce ai vrut d- lor să - 

„facă, | 
Când într'o. ţară de 5 milioane e cu un 

buget, de 128 de milioane, „Și luaţi 
seama, bine că ţifra, este caracteristică, Ă 
se dă pentru facerea, de. şosele o sumă 
care nu întrece suma, de 600 mii de 

- lei, aţunci zic că acesta este un bugst 
de desorganisare iar nu un buget de. 
" organisare (aplause.) Când d-voastră 
vă trebue pentru întreţinerea şoselelor 
de astăzi un centimetru și jumstate de 
pietriș și când d-voastră nu puteți da de- 
cât 2—3 milimetre de pietriș, se poate 
'zice că; este un buget de organi-- 
sare? Şi în: privinţa, întreţinerei Şose- 

„lelor, întrebând i inginerii în cât timp se 
deteriorează 0 șosea împiotrită ast-fel
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cum voiţi s'o faceţi, mi-ai răspuns cu 
toţii că;se . deteriorează ' cu desăvârșire 
în trei ani. Ei bine, când d-voastră în . 
buget puneţi o: sumă pentru 2—3 mili- 

„metre de petriş cu care aveţi să ajun- 
geti în starea, aceea încât chiar șoselele - 
ce leavem astăzi au să fie deteriorate 
în trei— patru ani, sunt în. drept să zic 
că acesta nu este un buget de organi- 
sare, ci de desorganisare. 

Să mergem mai departe. S'a vorbit 
- mult în contra armatei. Cunosc teoria. : NE 
oratorii cei mai mari, învățații, cei mai 
mari, ţipă în Franţa și în Germania în 
contra militarismului, susţin că armata, 
absoarbe nu numai capitalurile ţărei 
dar împedică şi producţiunea ; le știi 
toate acestea. Totuşi ei susțin că ar- 
mata la noi, fără să intru pe tărâmul 
înalt politic, este o şcoală care va pu- 

„tea, să dea, sub punctul de vedere al 
„culturei, resultate mult mai îmbucu- 
rătoare decât întregul minister al cul- 
telor şi instrucţiunei publice (aplause). 
Milioanele cheltuite pentru instrucţiu-
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nea publică până astăzi n'aii făcut de 
cât să -ne creeze bastimentul; sati dacă 
voiţi mai bine recipientul, unde avem 

să punem ceva, dar care până astăzi a, 
rămas aproape gol, cu toate milioanele 

ce le-am cheltuit. | 
Armata, d-lor, introduce cultura; în 

treptele cele mai de jos, căci dacă din 

cei ce vin la, recrutaţiune 5 la, sută: 
sunt cari sciii carte, e sunt convins 

că 70 la sută, ies cu ştiinţă, de scris Şi 

de citit la, liberare (aplause). | 
Dar nu numai ca element de cultură, 

trebue să considerăm armata, la noi. 
Ziceam adineaori că nu voese să mă 

„pun pe un tărîm de înaltă politică. Este - 
evident că nu putem noi avea o poli- 

tică ca ţările. cele mari, o politică, de- 
terminantă; nu putem nici pregăti lucru- : 

rile ce aă să se întâmple, nici să le o- 

prim atunci când ele se întâmplă. Ce" 

  
naşte dintr'aceasta ? Naşte obligaţiu- - 

„= nea pentru ţara noastră de o cheltuială, 
mai mare dacă voim ca armata să fie 

-- totdeuna gata, dacă voim ca la mo-
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mentul când are să nască un confiict 

să nu: ne trezim nepregătiți. De aceea 

noi trebue să avem totdeauna sub toate - 

punctele de vedere utilagiul necesar. 

In această -privinţă ce aţi făcut? Aţi 

ştirbit 600,000 lei de la concentrări. şi 

1,300,000 de Ia, echipamente. 
Aceasta îmi dă dreptul să vă zic că 

atuncea când, noi votăm resurse extra- 
ordinare, ca armata să aibă reserve tot- 

deauna, gata, d-voastră veniţi şi acele 
resurse extraordinare le transformați | 

în resurse ordinare, întrebuințatță - re- 

„serva, în cheltueli de toată ziua. 

Vedeţi, d-lor, că vam dat do8 exem- 
“ ple, unul privitor la întreţinerea şose- 

lelor și altul la reducerile făcute în 

armată, reduceri în contra cărora eu 

m'am cpus şi în comisiunea bugetară, 
"D-voastră, presintaţi anul acesta un bu- 
get care nu este bugetul unei organi- 

zără serioase, pentru că cheltuelilor. de 
neapărată, trebuință, d-voastă aţi venit 

şi le ați aplicat rețeta ce vă dă d. Pa- 

ladi şi ati tăiat de o or unde, fără să vă



  
- înalte. 

  

— 157 — 

gândiţi că sunt tăeri cari produc o eco- - 
" nomie momentană de 3 milioane, dar. 

că acele economii ati să tragă după 
câţi-va ani cheltuială de 60 milioarie 
(aplause.) 
"Dar dacă este aşa, ce avem de făcut? 
Eă cred —și aci nu e vina noastră, 

cari nu suntem la Buvern,— ci e'vina 
acelora cari nu sati gândit la timp să 

- mărească resursele în proporțiunea, 
cheltuelilor neapărate, nu numai ca, să, 
ne mănținem la, nivelul la, care suntem, 
dar chiar să ne ridicăm la un nivel 
mai mare, căci nivelul de astăzi nu 
poate să satisfacă, pe nimeni dintre acei 
cari aă pentru țara, lor. aspirațiuni mai 

“Pentru aceasta, trebue, d-lor, ca chel- 
tuelile noastre să fie mărite Și prin ur- 
mare să fie mărite şi resursele, 

In această privinţă mă unesc cu d. 
Paladi că d-voastră trebue să întrodu- 

"“ceţă impositul mobiliar. . 
D-voastră, trebue să mai degrevaţi 

starea, de astăzi, aruncând și asupra, ge- 
„
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neraţiunilor viitoare o parte din cheltu- - 
elile enorme cari trebue să le facem as- 

tăzi nu numai pentru noi, dar şi pentu 

generaţiunile viitoare 

Una din aceste. operaţiuni ar fi con- 

versiunea titlurilor Stern, Oppenheim. 

Eă cred că ea va da reducerea de vre-o 

4.000.000 pentru vre-o 7,8 ani. Pedeo 
parte deci impositul mobiliar, pe de 

"altă parte — deşi în privirea impositu- 

lui mobiliar nu am făcut studii practice . 

asupra, materiei imposabile, dar eă sunt 
sigur că s'ar urca, la 2, 3 milioane pe 

-an... iai într'adins cifrele jos, pentru că 

„nu voiă să fii expus la nici o exagera- 
ţiune — pe de alta. patru milioane cari 
ar resulta, din conversiunea împrumu- 

tului Stern: şi Oppenheim, am avea 
înaintea noastră pentru cinci sai şase - 

ani un spor de vre-o şeapte milioane. 
Mai încolo, sunt cheltueli zadarnice 

cari trebue să le suprimăm cu curagiă, 
chiar atunci când am avea, să lovim în 
oare-cari prevenţiuni sai interese lo- -. 

cale. Eu sunt convins, şi am dat cu oca- -
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siunea , Adrese o expresiune destul de - 
clară-acestei convingeri, cum că des- 

„centralisarea, âst-fel cum a fost întro- 
dusă la noi nu e deloc o descentrali- 
sare; e o superfetațiune a, administrați- 

„unei şi o cheltuială zadarnică; et aşi 
cere suprimarea, consilielor. judeţene 
permanente. | 

„Acolo se cheltuesc 17 pănă la, 18 mi- 
lioane pe an, pentru lucrări cari nu daă 
nimic decât satisfacere personală la o - 
multime de impiegaţi, măresc înrîuri- 

„rea, electorală a, guvernului, fără nici 
un folos pentru. ţară. M& întreb dacă, 

- suntem destul de bogaţi ca să aruncăm 
în aer 18 milioane pe an ? - 
„Răspunsul mi se pare că nu pote să 

fie decât negativ, și sunt sigur că. va, 
veni o vreme când toți vă veţi uni cu 
mine să, suprimaţi această, cheltuială. 

i „Dar să nu exagerăm. Ştim că în comi- | 
i tetul permanent sunt o mulțime de -: 
„, cheltuieli cari, „Prin suprimarea lui, ar 
1. cădea în sarcina Statului şi de aceea 
i nu pot să spun că de întreaga, sumă va, 

  
] 

| 
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beneficia Statul, dar de sigur -va, bene- 

ficia, de trei-patru milioane. Prin ur- 

mare, -iată patru milioane de la con- 
versiunea, împrumutului Stern și Oppen- 
„heim ; iată vre-o trei milioane şi jumă- 

tate de la impositul mobiliar, şi trei mi- 
lioane jumătate «le Ia, suprimarea, consi- 

lielor judeţene. In total vom avea un- 
spor de vre-o zece milioane. 

In afară, de aceasta, eii cred că sunt 

venituri de ale Statului—şi la aceste 
venituri nu se aplică teoria mea, de a- 

dineaori cum că resursele create de d. 

Mavrogheni-nu aă să dea de aci înainte . 

sporuri prea mari — sunt părți “ale a- 
verei Statului cari nu ati nimic a face 
cu aceste resurse, dar cari cu o mai - 
bună administraţiune pot să dea un ve- 

nit mai mare, de exemplu: adminis- 

traţia domeniilor. Et cred că o amena- 

jare mai bună a pădurilor -are să ne 

dea un spor de un milion saă un milion 

- şi jumătate, fără ca să, distrugem pădu- 
rile cum se distrug azi şi fără să fim o- 
bligați a face arendașilor acele înles-
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niri de cari ne vorbea d. Cozadini, a 

permite să păşuneze în păduri vitele; | 

căci prin acestea se- distruge o parte: 

"din isvoarele de bogăție mari şi pro- 
ductive ale României. | | 

Din cele spuse, vedeţi că putem re- 
alisa un. spor de resurse pentru vre-o 
5, 6 ani, de vre-o 12 până la, 13 mili- 
oane, Ei cred că, această sporire e nece- 
sară, şi iati curagiul de a face o predic- 

ţiune, deși profeţiile: nu sunt tocmai 
bine văzute, dar sunt convins că dacă, 
ru veti mări resursele bugetare ale Sta- 
tului, d-voastră, cari,nu voiţi să, puneti 

imposite, o să faceți împruinuturi, sai 

în momentul când aveţi să vă convin- 
- getă că nu se poate alt-fel, aveţi să vă 

retrageti, pentru ca să le facă alţii ; dar 
ţara, va fi obligată să, le facă,—şi în ma- 
terie de împrumuturi şi viitor econo- 
mic al unei ţări e independent cine. stă 
şi cine nu stă la, guvern, şi de aceea aţi 
văzut că cu toate că sunt în oposiţiune, 
de când guvernul - liberz2l e la putere, 

„cu ocasiunea bugetelor am căutat, să 

11 
7
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fiă totdeauna obiectiv şi totdeauna să 
vorbesc în afară de întrebarea, cine o- 
cupă saii nu ocupă banca ministerială. 

„Zic dar că, dacă nu veţi mări resur- * 
sele, veţi fi obligaţi, - sai să faceţi îm: 
prumuturi sai să vă retrageți, lăsând 
a le face alţii: pentru că resursele cari 
le avem astăzi, afară deo bună admi- 
nistraţiune a averei Statului, nu pot . 

„să vă dea sporurile acelea '-pe cari unii 
optimişti le aşteptaii. Când sa creeat 
aceste imposite, nici guvernul care le-a 

aplicat, nici ţara, care le-a plătit, nu erau 
deprinşi cu dânsele şi era evident că o 

„_săfie o situaţiune care trebuia, să tra- 
gă după sine un resultat mai puţin fo- 
lositor al acestui imposit la început de- 

cât la sfirşit. Şi de aceea, şi evaluările 
noastre, atunci poate că în teorie erai 

mai juste, dar în 'realisare erai falșe şi 
ne-aţă acuzat cu drept cuvânt că nam 

ținut seamă de acea situaţiune care în 
totdeuna se produce Ia, întroducerea 

. din noi a unui imposit. 
În practică mam avut dreptate, dar
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în teorie am avut, şi aceasta sa arătat 
“mai târziă, cum acel imposit a dat re- - 
„sultatul care trebuia să] dea. 

“Dar odată ce o resursă a intrat deja 
în plină, aplicaţie, la, ce spor ne mai pu- 
“tem aștepta ? Nu ne putem aştepta, de- 
cât la, sporul care naşte din creșterea în- 
treagă a avuţiei ț&rei şi această, creş- 
tere nu merge așa, cum credeți, cu pași 
gigantici din an în an; încât, deşi pu- 
„tem zice că țara s'a, îmbogăţit, și are să, 
se îmbogăţiască, cestiunea devine de 
puţină importanţă atunci când ne ui- 
tăm dacă, cheltuelile cari avem să le 
facem trebuesc făcute în timp foarte 
scurt, de 3, 4, 5 ani, care timp e foarte 
mărginit pentru creșterea, generală a 
avuţiei unei ţări. 

"Sa zis cum că creșterea totdeauna 
produce şi o descreștere şi că epocele 
de avuţie trag şi epoce de crisă, nu zic 
de sărăcie, căci sărăcia, e relativă. 

Când eă mă deprinsesem să cheltu- 
esc înainte 1000 de galbeni și când €- 
ram fericit că pot să cheltuesc aceasta.
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şi când mai în urmă câştigam 6000 şi 
mă deprinsesem să cheltuesc. aceste 
6000; când mă văd obligat să cheltu- 

esc numai 4000 nu sepoate zice căe _. 
o sărăcie, căci cheltuese de patru ori. 

mai mult decât atunci când cheltu- 
iam. 1000. Da 

Prin urmare, nu pot zice căe o Să- 

răcie ci o stagnaţiune a mersului îna-. 
inte, 

Ei, această „stagnaţiune ce se pro- | 

duce astăzi are să mai ţie încă, şide . 
aceea, sustin că toate argumentele ce 

aţi putea aduce pentru susţinerea, bu-". 

getului de astăzi, - pentru cel de mâne, 

“sai pentru anii viitori, și pe cari le-aţi 
deduce din creşterea resurselor actual- = 
mente existente și mergerea înainte a 

avuţiei naţionale; sunt false şi fără te- | 

meiii, Departe de a ajunge la un: spor, 
poate că veţi ajunge la o descreştere 

nu aşa de mare poate, cum o prevăd: 
pesimiştii, dar aveţi să ajungeti la un“ 
deficit, câre are să meargă în mod pro- 
gresiv şi are să ţină mai mult poate de-.
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câi vă gândiţi, în acest timp de trei- 
patru ani. 

D-lor, noi trebue să ne gândim acum, 
“ în-faţa nevoilor Statului, cum mănți- 

. 

nem, cum îmbunătăţim, ceea, 'ce avem 
fără să deteriorăm și cum punem pe 
"Romănia în acea posiţiune, nu fericită, 

„dar obligatoriă, să fie totdeauna gata 
a face în marginele adevăratelor” sale 
puteri onoare misiunei care o avem. 

Prin urmare, d- lor, nu remâne decât 
sporirea resurselor — şi poate că mij- 

„locul presintat de mine să nu aibă, fa. 

  

_Voarea pe lângă d-voastră — nu aveţi 
decât să indicaţi altul, dar acela sunt 

convins că are să vă dea 10-19 milioane - 
şi mai sunt convins că fără această 
sporire nu putem merge înainte și nu 
avem vreme dea aștepta acea, epocă 
fericită î in care vom intra, din 1 noii în 
era vacilor celor grase, 

- Acestea, d-lor, eraiă scurtele observa. 
. iuni cari m'am crezut dator de ale a- 
:duce cu ocasiunea - acestui buget, pe - 
care '] voiu vota, căci este admis că bu-
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getul se voteaza, totdeauna de maiori- 

tate şi de minoritate, pentru că este al 

srii nu al guvernului, însă '] votez cu 

adâncă îngrijire că nu votăm un buget 

de organizare ci de desorganizare.



    
CONVENTIA CU BANCA NATIONALA. 

(Cumera din 4 Februare, 1886), 
  

D-lor deputaţi, când am citit pentru 
- priniă, oară proiectul de lege care vine 

în desbaterea, d-voastră, mi-am amintit 
fără voe cuvintele latine : quos perdere 
vult deus” prius dementat, când Dum- 
nezeui voește să piarză pe cine-vă, În- 
cepe prin ai lua minţile. 

Proiectul de faţă, dupe mine, este 
proba cea mai convingătoare cum că, 
orbirea, financiară cea, mai mare a co- 

| „ pleşit pe guvern; și când, d-lor, un om 

  

ca mine, care a dat probe în 20 de ani 
de vieaţa parlamentară că nu se aruncă 
în exageraţiuni nemotivate, că nu con-



fundă niciodată ' violenţa cu energia, 

_vine să rostească înaintea d-voastră - 

asemenea cuvinte, de a căror asprime 

îmi dai” seamă, atunci trebue.să vă 

ziceţi or că atmosfera, de nemulţumire 

în ţară, este atât de mare încât scoate 

din echilibru .spiritele cele mai cum 

“pătate, or că lucrul este aşa, de grav, 

încât or cât de aspru ar fi cuvântul tot 
nu ar fi la înălțimea gravităței .situa- 
țiunei. Nu sunt ei omul curentelor şi 
atmosferelor politice, ele n'a niciodată 

înrîurire prea mare asupra mea; şi vă. 

rog să credeți că, dacă am început cum”; 
am făcut, este că lucrul e grav, mai 

grav decât vă puteţi închipui, căci în. 

treaga, noastră, politică internă şi. ex- 

"ternă'este pusă în joc prin acest pro- 
iect; de lege. Ştii că sunteţi în drept a 
nu primi ca bună o simplă afirma . 
țiune venită din partea unui adversar - : 

pe care "1 puteţi recusa ca, judecător, 

de acea vă rog să 'mi dați voe avă- 
“aduce probe în sprijinul aserţiunilor. 
Pentru aceasta, voiu studia, acest proiect .: 

pe
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de lege în relațiune cu starea, noastră 
„financiară, căcă numai așa, putem să ne 

dăm seama de gravitatea lui, numai. 

aşa putem judeca, dacă consecințele Î lui 

"sunt, roditoare sai fatale. 

Să, admitem pentru un moment că 

starea, noastră financiară este normală, | 

si că nu e sdruncinată prin alterarea 

„mijloacelor noastre de circulaţiune, să 

admitem că nu avem nici un fel de agiu 

în țara, aceasta şi că acele 130.000.000 
înscrise în buget sunt venituri reale; 

tot ne am găsi faţă cu întrebarea, care 
am pus-o anul trecut: resursele aces- 

tea. sunt; ele suficiente pentru nevoile 
Statului sai nu ? Am căutat să vă pro- 

bez atunci că aceste resurse nu sunt 
suficiente pentru. Stat; Statul nostru 

este în acea, posiţie în care se găsia Italia; 
“. după unirea ei, unde era totul de făcut 

- “si unde nu se putea aştepta, sub pe- 
„deapsa de a nu putea să, 'şi ţie locul la 
care avea, dreptul între Statele europene... - 

Nu avem pretenţiunea de a fi un Stat 
mare, nici nu cred să se ridice o voce în
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Camera aceasta. care să, vă zică că trebue 

să faceti enormele sacrificii ce a, făcut 

Italia; un lucru însă va, zice fie-care, că . 

„avem sacra datorie ca, acest Stat, să fie 

pus în posiţiune de a'și împlini misiunea 

în or ce evenimente, fie de pace, fie de 

_resbel (aplause). Pentru acest lucru tre- 

bue ca o ţară mică să. aibă înainte de 

toate trei lucruri : ântâiti să aibă armata, 

ei bine utiliată, instrucţiunea, publică 

la înălţimea, misiunei sale, şi finanţele 

"în bună stare. Ca să avem acestea, cu 

resursele actuale nu se poate ; şi prin 

urmare vam zis ăcum un an, şi nu mă 

voi osteni a o repeta, din noă, că n08 

ne trebue, ca să putem exista în mod 

serios, ne trebue cel puţin un spor de 

venituri de 10—15 milioane. Acest spor 

de venituri ne trebue într'o stare nor-- 

mală, dar faţă cu starea anormală în 

care ne aflăm şi pe care aţi creat-o fără, 

nici o necesitate, situaţiunea se com- 

plică şi mă tem că, sporul de resurse ce 

nouile imposite vor aduce va servi nu 

a satisface trebuințele crescânde ale 

z
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Statului, ci a acoperi pagubele provenite 
din agii. 

Să vedem cari sunt pagubele acestea; 
“am aci un mic tabloă; să-mi daţi voe 
să! citesc: voiă citi dos cifre: una, ba- 
sată pe agiul de 15 la sută şi alta, pe un 
calcul ipotetic, care are să devină în 
curând real, 20 la sută ; vă rog însă să 
luaţi în serios numai partea, reală de 
azi, nu partea ipotetică, -Anuităţile da- 
toriei publice prin faptul agiului expun 

- pe Stat la perderile următoare: 

Ministerul de finanţe, plată de anui- 
TĂI 2 2618001000 

Drumurile de fer (econo- 
mat și construcţiuni) .. . 900.000 

Ministerul de resbel (echi- 
__pament, armament, forti- - 
ficări o... 320.000 

Ministerul de externe (ser- . . 
viciul diplomatie)... ... . 150.000 

Ministerul lucrărilor pu: - 
..blice (saline şi regia tutu- 
“mnurilor) .. e ue: 150.000
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Ministerul justiţiei şi al 
instrucțiunei publice. (pala,- 

tul, burse, capele): . . . . 15.00 . 
- 8.335, 000 -: 

"pe baza de 20|, aceasta citră sar. . 

urca, la, 10 005. 000: _ 

“Tată că din faptul agiului resultă o'pa- 

gubă de 8.335.000 lei dupe starea ac-- -. 
tuală și încă mai mult, că azi agiul 

"este de 16 la, sută, şi eăam calculat pe - . 
„ basa, de 15 la sută; şi ce resultă „de 

acolo? resuită” că sporul de resurse, 

care are să fie obligat guvernul să 

ceară, nu are să mărească resursele (E. 
„ Tei; avem să rămânem în staiea, anteri: -: 

oară, și resursele sporită nu vor'ajunge -” - 
„ca să umpleți în finanţele Statului - Si 
„golul ce'l lasă agiul. RI 

Să nu ne facem ilusiuni. Veţi veni -: 
cu imposite, s'a votat timbrul, veţi veni 

cu monopolul cârciumelor şi al spir- 

toaselor, veţi veni cu monopolul chibri- | 
„tarilor,—și toate acestea, dacă nu ne: 

MR : . a
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_ dedăm unui optimism exagerat, nu at 
să ne dea un Spor mai mare decât . 
10—11 milioane, și acestea, aii să fie absorbite prin pagubele ce sufere Statul - de agio. Atunci vă întreb : ce aţă făcut d-voastră pentru: ca, să măriți resursele | “Statului ? Nu ați făcut absolut nimic - 
şi suntem în drept să ne întrebăm : când 
d-voastră veniţi cu un proiect de lege 

„care, departe de a pune capăt acestei : 
„ Stări de lucruri anormale, vine Și o per- " petuiază în mod legal, suntem în drept; 

zic, să ne întrebăm, dacă ţara, aceasta, 
va, face sacrificiile pe cari i le cereţi în 
momentul când înşişi d-voastră ne do- 
vediţi că acele sacrificii ai să fie ventale - 
şi ilusorii. Apoi să ne înţelegem : o țară - 
face sacrificii şi este datoare să le facă; -: 
însă numai atunci când este convinsă 
că, resultatul acelor sacrificii ar fi înflo- 
rirea, și gloria, patriei (aplause): Dar să, 

„ facem sacrificii numai pentru că gu-/ 
vernul persistă întrun-mod orb pe o 

- cale rătăcită, să facem sacrificii numai — 
ca să acoperim greşealele d-v,, Și “nu- 

*
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mai pentru că voiţi să perpetuaţi po-. 

litica desastroasă a Băncei Naţionale, 

aceasta puteţi să o cereţi, puteţi chiar 

să o obţineţi, dar vă asigur că numai: 

tapt de bun cetăţean nu aţi făcut prin 

aceasta. | 

Ce vrea proiectul de faţă a 

Dar mai ântâii o întrebare : oare da- 

toria, Statului represintată prin biletele 

ipotecare care apasă piaţa cu 26,000,000 

“măreşte sai nu agiul ? Ă 

Cred că nu se va găsi nici un finan- - 

ciar, nici un om-de ştiinţă, şi nici chiar 

“4. ministru al domenielor, care să zică 

că această sumă de 26,000,000, aruncată 

pe piaţă fără nici un fel de acoperire, 

„nu contribue la mărirea agiului. Apoi 

dacă această, sumă de bilete ipotecare 

contribue la mărirea agiului, faceţi un 

fapt bun de cetăţean când prin o lege 

veniţi şi perpetuaţi o asemenea situa 

țiune? Că ci în adevăr, este o perpetuare 

când cereti ca plata, acestor bilete să o: 

faceţi în curs de 26 ani. 

Pen tru aceste motive, sunten în con-



  

  

vs 
tra acestei legi și noi cerem ca această 
datorie să se plătească de îndată, noi 
cerem să, descărcaţi piaţa de aceste 96. 
milioane cari o împovărează, şi apoi 
să'mi dea voe onor. d. raportor să! în- 

„__îreb pe ce cifre se întemeiază d-sa ? 
- Singurul argument pe care '] aduce în 
favoarea transacțiunei ce. se presintă 
votului nostru, este acesta: „că, a se 
sili Statul astăzi să facă, un împrumut : 
sau o emisiune de rentă. pentru plata 

„acestor bilete ipotecare, sarcinele la cari 
S'ar impune ar fi mult mai împovără- 
toare pentru fise decât acele ce i se 
impun prin convenţiunea de faţă, i 

Cum, d-le raportor, un împrumut de 
26,000,000 ar "impune Statului sacrificii 

“ mai mari decât pagubele pe cari le su- . 
ferim ? Să vedem. Mi se pare că cu cursul 
de astăzi acest imprumut, chiar cu timp 
de amortisare foarte scurt, ar cere o 

„anuitate pe “an de 1,500.000 lei, prin 
faptul agiului, şi v'aim dovedit-o cu cifre. 
neexagerate că d-voastră expuneţi pe 
Stat la o pagubă “de 9,000, 000, Ei nu
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” asigur că plata, imediată a ucestor 26 
"milioane va aduce scăderea, agiului de 
îndată, şi prin urmare nu cer ca să pu-— 
“neți în cumpănă, în. compensaţiune, a- 
ceste 9,500,000 cu anuitate de 1,500,000; 

totuşi scăderea. ar fi enormă și- nu 
„cred a fi departe de adevăr când susțin 
că agiul ar scade la 8 sai 9. Ar fi deci 

un câştig de aproape 4,000,000 pe an şi 

atunci ajungem la conclusiunea, dacă, 
am merge după d. raportor, că o pagubă, 
de 4,000, 000 e mai mică. decat una de 
1,300,000. 

"Acest mod de argumentare în favoa- 

„rea. acestui proect. de lege nu este tocmai 
„priincios; și foarte bine a făcut onor. d. 

- raportor că ne-a dăt numai nişte afir- 
maţiuni fără să ne, spună cifra, că ar fi 

„fost grei pentru d-sa să ne convingă | 
dacă venea, cu cifre (aplause). 

D-lor, noi când am combătut un lucru 

niciodată nu ne. am pus pe un tărâm 
negativ, ci totd'auna am căutat să spu- 

nem şi. ceea, ce credem că, ar fi bine de 
--făcut. Noi combatem acest proiect şi'l   

n
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„- combatem nu numai în prima parte 

    

  

care prelungeşte cu 26 de ani datoria, 
„Statului, dar şi în partea a, doua care 
prelungeşte privilegiul Băncei, pentru: 
că voim să eşim din perturbaţiunea în 
care aţi aruncat mijloacele noastre de 
circulațiune introducând etalonul de 
"aur, și nu putem veni să cerem intro- 
ducerea, etalonului de aur fără ca în 
acelaş timp: să, cerem 9) modificare ra- 
dicală a orpganisărej și. a statutelor 
Băncei Naţionale, - 

„ D-lor, cestiunea această, a monometa- 
lismului şi a bimetalismului este o ces- 
tiune care excită astăzi în toată lumea, 
financiară. Sunt economiști foarte dis-: 
tinşi cari Susţin că îndreptarea, crisei 
nu poate proveni decât din introduce- 
rea, bimetalismului nu numai întrun 

_ Stat, ci în toate Statele, adică, așa numit 
“a bimetalismului internaţional. -, : - 

Introducerea bimetalismului interna 
țional a, fost tratată de „d. Scholz, mi- 

“Nistru de finanţe -din Germania, de 
„trădare naţională ; a zis că bimeta- 

12 

- - 4
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lismul internaţional este o trădare na- 

țională. _ 

Se vede că a. ministru de finanţe: al . 

- Germaniei nu avea, .ca d. ministru de 

domenii de la noi, cunoștință de resul- 

tatele la cari a ajuns ştiinţa, modernă. 

“Ce zic bimetaliştii? Zic cum că stocul 

metalic, care e în lumea întreagă, nu mai 

- e suficient pentru transacţiuni, şi că nu 

“este suficient din cauză că s'a înlăturat 

- argintul din transacţiunile internaţio: 

nale. Şi susţin că această, -înlăturare a, 

argintului a rărit mijloacele de schimb 

şi că rezultatul acestei răriri a fost .0 

„scădere de preţ a tuturor producţiunilor, 

fie agricole, fie industriale. De acolo, zi c 

eia început criza: cea, grozavă care 

"bântue astăzi Europa, și această criză 

nu se poate combate decât prin. reve- 

nirea la bimetalism.; | 

Însă un lucru nu ai spus bimetaliştii. 

“Bine, argintul se servă şi el ca mijloc 

internaţional de schimb, însă se servă, 

el în schimb cu valoarea, lui. reală sai 

cu valoarea, lui relativă ? 

ma
se
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Aceasta nu o'zic, pentru că-nici o şti... 
inţă în lume, nici chiar aceea a, d-lui 
Stolojan, nu poate proba că argintul face | 
mai mult decât nu face în realitate, 
dar ei cer ca, diferitele State să acopere 
prin creditul lor, prin atotputernicia 
lor, acea, diferință, care există astăzi în-. 
tre argint și aur, şi să ia asupra, lor 
toate pagubele. ce ar proveni din cele 
la cari se expun. , 
-Dar dacă Statele ar face aceasta, 

naşte întrebarea : dacă cu toată forţa, 
Puterilor europene, cu toate“ pagubele - 
ce ar suferi, ar putea să impue argintul 

„ca mijloc constant de schimb. în tran- 
“sactiunile internaţionale. Ei cred că nu, 
şi de aceea cu toată ignoranța, minis= 

“trului. de finanţe german, a fost un 
cuvânt de om cu minte acela prin care 
a susținut că bimetalismul este o tră- 
dare naţională, căci în ultima, instanţă, a- 
ceste lucruri nu atârnă de guvern, aceste 

”. Tacruri atârnă de comerţ şi de bursele 
internaţionale, Când aceste vor zice .că 
nu primesc plata decât în monetă con-
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stantă, care singură este o bază serioasă 

pentru transacţiunile internaţionale, a- 
"dică aurul, atunci Statele cari se vor 

declara, pentru bimetalism vor fi expuse 
la, pagube: enorme şi cu atât, mai îngri- 

" jitoare cu 1 cât nimeni nu poate prevede 
Ja ce cifră ai să se urce acele pagubi. 

De aceea vedem că clausa lichidaţiunei 
finale a început a neliniști uniunea la- 

" tină şi că Belgia, refuză de a lua, asupra, 

ci obligaţiuni Gari ar sdruncina, chiar 

puternicile ei mijloace. Şi. oare econo- 

mistul pe care ni'l cita, deunăzi d. mi- 

nistru al domenielor a, făcut, socoteală 

de toate acele pagube? Sigur nu, şi dacă 
“star lua Europa după dânşii, cine vor fi 
singurii câştigători ? Vor fi producătorii 
de argint din America, şi de aceea, ve- 
dem că toată mişcarea bimetalismului 

a pornit din America. Marii exploatatori 

de argint cer ca Europa să le vie în a 

jutor, și ca Europa să le asigure lor câş- 

tiguri însemnate în paguba poporațiunei 

__ Europei. a MR 

“Sa făcut un complot întreg în Ame- -    
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Tica; de acolo a, venit, la Paris și de la * Paris s'a lăţit spre Gerinania. Şi nevoind să dea, adevăratele cauze, aă inventat "acest argument, că dacă ar fi numerariti - mai mult, ar fi preţuri mai mari, ar fi bogăţie mai mare. Ei bine, cu acest sis- tem revenim, sub o altă formă maj - modernă, la vechiul neadevăr că bogă- tia unui Stat atârnă de numerariul ce 
posedă, ceea, ce este” fals. Ată - văzut exemplu Spaniei. Ea a avut minele de aur şi de argint din America, Şi într'o Vreme, ea, care avea la, disposiţiune cea 
mai mare cătăţime de numerarii, a în- ceput :a, decădea economicește încât toate întreprinderile ei daă greș din 
lipsă de mijloace, căci. în ultima. in- 
stanță, credeţi-mă, _nu -de cătăţimea 
numerarului atârnă, bogăţia unei ţări, 
nu de acolo -atârnă criza, sai neciza, 
pentru State, ci de la raportul firesc, 
care şi el își are legile lui, dintre Pro- 
ducţiune și consumaţiune. Şi de aceea, --nu daă, d-lor, mare crezământ unor eco- .
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nomiști cari ne aduc o știință atât de 

falsă, . . : a 
Dar să admitem pentru. un moment! 

că economiştii aă dreptate; dar guver- 
„nele de astăzi primesc ele părerile lor ? 

La, această, întrebare trebue să răspun- . 

dem printr'un nu categoric. Nu primesc: 

părerile lor, -pentru_ că miniștrii maj 

nainte de toate nu sunt oameni de.teo- 

rie, sunt oamerii de afaceri, şi dacă gu- 
vernele nu primesc bimetaliştilor teoria, 
ce fel de oameni suntem noi, când ve-. 

nim cu idei utopiste culese din cutare 

și cutare carte, şi când, văzând cu o: 

chii noştri cum se derapănă finanțele 
noastre, ne uităm la ce se zice de d. 

Cernutzii ? (aplause). | 
* D, Nica,într'o monografie asupra aces- 

tei materii, a făcut o comparaţiune de 

spirit, pe care e cer voiă să o reproduc;. 

d-sa se pune în următoarea ipotesă; este ... 

"o ligă în Europa pentru pace, dacă ne 

uităm la ideile umanitare, la ideile mo- 

rale, neapărat trebue să ajungem la con-- 
“clusiunea că resbel nu ar trebui să 
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: mai existe între“ oameni, cari îi în fine 
toți sunt fraţi. 

Insă, ce ar zice ţara aceasta când 
„moi am. veni şi am zice ministrului de 

resbel: d-le ministru, este un resbel în | 
„apropiere, cât îţi trebue pentru tunuri, 
cât pentru puşti, cât, pentru echipa 
ment ? Şi ar veni ministrul și ne-ar răs- 
punde: puști ? echipament? ; nu'mi tre- 
bue, căci s'a ţinut un congres la, Geneva, 
care a hotărit că, de astă-zi înainte res- 
bele n'aiă să: mai fie (aplause, ilaritate), 

„> EL bine, tocmai așa, faceţi şi d-voas- 
tră, şi în loc să regulaţi cestiunea, în 
modul cum trebue, venită şi ne daţi pă- 
reri isolate, necontrolate, Şi neaprobate” 
de . nimeni, părerile a, “doi-trei econo- 
mişti ” Ă 
Dar eă merg şi mai departe, şi admit, 
cu d-voastră că bimetalismul are să, fie 
introdus în întreaga, Europă ; admit că 

| guvernele streine, neînţelegând adevăra. 
tele lor interese, sai bizuindu-se- pe pu- 

- “terea, şi bogăţia lor, introduc bimetalis- 
mul. 3 Naşte şi atunci întrebarea, dacă e
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de interesul nostru să '] primim ; şi et 

zic că nu-este de interesul nostru. 

“Nu este, d-lor, de interesul nostru să 

* primim bimetalismul, pentru că, cum 

am zis, bimetalismul internaţional nu 

sar putea introduce decât de fie-care 

ţară în parte pentru dânsa. Când. va 

decreta Germania, bimetalismul inter- 

naţional, aurul tot va servi în transac: 

ţiunile internaţionale. Chiar dacă hi-. 

- metalismul ar fi decretat în Anglia, în 

Franţia, în Germania, -transacţiunile 

între aceste State, se vor face în aur. 

Că aceasta, a fost totdeauna, vă do: 

vedește şi un studii elementar al isto- 

rieă schimbului. Bogata, Veneţie, bogata, 

Florenţă, bogata Olandă, Anglia chiar 

de astă-zi, nu ati putut monopolisa, afa- 

cerile de schimb decât punând la servi- :. 

ciul lor monetele cele mai sigure ŞI 

mai constante. 

Şi acum nasc dos întrebări: 1. Sun- 

„tem noi românii destul de bogaţi, ca să 

ne expunem la pagubele clausei finale a 

.. lichidaţiunei ? şi 2. Comerţul nostru in--  
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ternaţional este el mai mare Ia noi 
decât în alte țări, încât să fim obligați 

[I- să avem recurs la, acel mijloc de schimb 
care este auruli”? 

Asupra primei întrebări veți fi, cred, 
cu toţii de acord ; şi veti” fi de- acord şi 
la a doa, întrebare. i 

Nu suntem, d-lor, destul de bogaţi ca să . 
acoperim pagubele aduse de lichidaţiu- 

ne. Şi dovadă este că însăşi Belgia a 
 refasat, de a primi clausa aceasta a li- 

4 chidațiunei finale. Sunt și acolo 6meni 
: prudenţi cari şi-a zis că nu este bine 

să expue ţara, lor: 1a. clausa unei lichi- 
daţiuni desastroase. Dacă, Belgia nu s'a, 
crezut destul de bogată pentru a admite 
această clausă, oare noi suntem maj 
bogaţi? 

A doua cestiune, “dacă, comerțul in- 
_. ternaţional este mai mare decât în alte 

tări. Ei cred că, da. - 
— Nu este, d-lor, o ţară în lume, nici 

chiar Rusia, care să vânză, păstrând 
proporţiunea, mai mult în străinătate, 
Și să cumpere mai mult din străinătate; 
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nu este prin. urmare: o ţară î în lume care 

să aibă mai mult nevoe de . acele mij- 

“Joace de circulaţiune cari ai o valoare” 

constantă şi care singură dă siguranța 

în comerţul internaţional. 

Dacă este aşa, cari sunt argumentele 

"d-voastre, . nu luate din cutare sai 

cutare cărți, dar luate din realitatea 

lucrurilor, — luate din raporturile noa- 

stre comerciale faţă cu streinătatea, din . - 

întreaga, noastră situaţiune economică, 

—-cari sunt argumentele cari vă faope : 

d-voastră să persistaţi pe o cale pe care. 

"cu o oră mai de „grabă ar trebui să o 

părăsiţi ? 

Imi veţi zice că revenirea, la etalonul 

de aur ne expune la mari- -pagube ; să, 

vedem deci ce sunt acele pagubi şi în 

ce raport sta ele cu pagubele de astăzi. 

V'am dovedit că astăzi, cu un agio 

de 15%, noi păgubim aproape 9.000.000 

pe an. V'am dovedit: că resursele: ce 

cereţi ai să fie insuficiente .ca să aco- - - 

pere acest gol, pe care fără necesitate 8l 

. provocaţi, şi că, cu tot adausul la im- 
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'posite, nevoile adevărate ale țărei au să .. 
fie în suferinţă. Cari ar fi din contra 
sacrificiile ce trebue să le facem ca să 
punem capăt odată pentru totdeauna, 
la neajunsurile de-astăzi? 
"E cred că sacrificiile acestea, nu sunt 

"enorme, Anuitatea împrumutului ace- 
stuia are să fie 1.000.000 şi jumătate. 

"D-voastră, lăsând la o parte moneda di- 
visionară, trebue să transformați în aur 
cel puţin jumătate din moneta noastră, 

- de argint; această jumătate, daca, nu mă 
înșel, se urcă la, vre-o 26 — 27.000.000, 
căci, pe cât 'mi aduc aminte, nu am bă- 
tut mai mult decât 47 — 48.000.000 

„monetă de argint de câte 5 lei ; va, să 
„zică: jumătate cer să, se transforme ; i 

- are să fie o -pagubă de 20%, saiă - 
4.000.000, până a, 4,000.000 şi jumă- 
tate odată pentru totdeauna, plus 
1.000.000 şi jumătate, renta anuală a - 
împrumutului care aveţi să 11 faceti 
d-vâstră, In schimbul acestui sacrificiă, 

“pe care nici o cifră nu cred să'l poată 
resturna, d- voastră scăpaţi țara aceasta,
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de. deficitul de 10.000: 000, care are să . 

fie constant la, noi în ţară, dacă nu veţi 
schimba, sistemul d-voastre. - - - 

Daca n'am fi avut noi agio, am fi. 

avut noi deficit anul acesta? Eu susțin 

că nu; fără să intru în exageraţiuni, de- 

şi unii ai zis 17 — 18.000.000, ei nu 
cred deficitul real mai mare de 7 — 8 

milioane. Apoi e curios cum că acest 

deficit coincidează tocmai cu cifra, de 
8.000.000, care v'am. supus-o aprecierei 

d-voastre. Aceasta, însă, d-lor, n'ar fi de 

ajuns, — şi acum vin la partea a doua 
a argumentărei — dacă noi. nu vom 

„modifica statutele Băncei, dacă nu vom 

împiedica-o de a face operaţiuni în 

detrimentul scontului şi. circulațiunei, 
- atunci recunosc cu d-voastră, cum că în 

zadaram întrodus etalonul de aur. Banca -- 

Naţională, în loc să fie o bancă de scont 
și cireulaţiune, în loc să fie regulătoarea 
creditului -public, al Statului şi al par- 
ticularilor, ea nu e azi decât o bancă 
ordinară pusă la serviciul și la discre- 
ţiunea,- Statului. Băncii Franţei, spre -  
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D55: 

exemplu, nu'"ie permis de a cumpăra, îi 
emisă în contul Statului, nu “i e per- 
mis de a, face comerțul, pe care "1 face 
banca aici. Banca, noastră e ca și un 
bancher ordinar; dacă, m'aș duce azi la 

" Bancă să cer un ceck asupra, Parisului,” Banca Naţională mi] dă; a mers atât 
de departe încât a esecutat Chiar ordine 

„de bursă, — afirm că a fost o vreme 
„când Banca, Naţională a făcut cumpărări „Şi vânzări la bursă. Apoi aceasta, e me- 

i. nirea Băncei? De aceea, d-lor, ei cer 
ca odată cu întroducerea, etalonului de 
aur să se modifice şi statutele Băncei | “să se transforme în -lege acele usanțe 
prudente, serioase, cari ai fost adoptate 
de banca, Franciei, şi cari ati pus-o în . 
posiţiune, în vremuri foarte grele, de a, 

scăpa creditul Statului. In starea, în care - 
ne aflăm noi azi, vă afirm că Banca Na- 
ţională la vreme de nevoi nu va, putea, . 
scăpa, creditul “Statului, din contra, va, 

 „accelera-ruina lui. Vă afirm cum că o 
țară străină, dacă ar voi să ne facă 
„astă-zi răi, să ne pue în imposibilitate 
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de â ne înarma, n'ar avea decât să pro- 
voace pe pieţele Bucureştilor .o cumpă-. 

rare forțată, de 10.000.000 aur, ca, să ve- 
deţi rostogolindu-se tot creditul nostru 
(aplause). 

Atunci veți alerga la, cine, să vă. a: 

pere ? La Banca Naţională? Va fi co- 
"prinsă şi ea în ruina, generală, descep- 

tată de dânsa, şi în loc să vă fie în aju- 
„tor are să vă tragă și ea în adânca pră- 
pastie ce zilnic s6 măreşte. 

Acestea, sunt, d-lor, motivele cari ne. 

- fac pe noi de a fi în contra acestui pro- 

iect de lege. VE ziceam adineaori cum 

că noi, ţară mică, în condiţiunile în cari 
ne. aflăm, mai: mult decât or-ce altă 
țară, trebue să avem or-ce nerv întins, 

trebue să facem cele mai mari sforțări 

ca, să putem întâmpina greutăţile cari 

se pot ivi dintr'o-zi într'alta şi cari pot 
fi cu atât mai grave cu cât noi nu avem 
nici un mijloc, nici de a prevede epoca. 

lor, nici dea le împedica. Pentru aceasta, 

d-lor, trebue ca noi să căutăm a avea 

tot utilagiul nostru finanţiar î în ceâ mai... 
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perfectă regulă. Noi nu avem numai 
„. trebuință de puşti, de fortificaţiuni, nu 
avem nevoie numai de o instrucţiune 

' luminată, - deşi, acestea sunt, condiţiu- 
nile primordiale pentru tăria, unei ţări, 

. dar avem nevoie de o bună stare finan- 
ciară, basată pe resurse reale, pe o cir: 
culaţiune bine fondată, ca întrun mo- 

ment dat să fim î în stare prin propriele 
- noastre forțe să ne pregătim şi să pre- 
întempinăm situațiunile cele grele. Alt. 
fel, d-lor, vom fi. puşi ia discreţiunea 
străinului, Chiar acei cu cari vom fi. a. 
liaţi când vor vedea, că nu ne putem" 
mișca, decât subvenţionaţi de dânşii 
altele vor fi consideraţiunile ce ne vor 
impune pentru ajutorul 'lor, decât; dacă 

„am fi în stare să nu le cerem alta, decât 
să egalizeze prin puterea lor proporțiu-- 
nea dintre adversari Şi noi (aplause)... 

Neatîrnarea, politică. e strîns legată 
„ de neatiîrnarea, „economică ; ca să avem 

1 aceaştă, neatîrnare eă economică; ţrebue ca, 
“= tot utilagiul nostru financiar Să, fie cel 

mai perfeot, Ei bine, cu sistemul care 1 
. 7
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îmbrățişaţi d-voastră, în loc să regulaţi 
finanțele, le duceţi la ruină şi destră- 
-bălare.  —- - | 

In această privire experiența, anului 
ce expiră ne vine în ajutor. Când în anul 

trecut vam atras atenţiunea, asupra, re- 

surselor noastre, nu vedeam pe buzele 

tuturor d-voastră, atât miniştrii cât şi 

deputaţi, decât un zîmbet; de neîncredere 
„în cele ce ziceam ei, şi un zîmbet de 
“încredere în absoluta bunătate a siste- ” 
mului d-voastră. Ei bine, cel puţin -în- 

„trun punct s'a schimbat situaţiunea de 
atunci până astăzi. | 

- Cestiunea, de a se şti dacă trebue noui 
imposite şi noui resurse, a fost deslegată, 

de fapte în favoarea ideilor mele şi as- 
tăzi suntem, cu toate zîmbirile de an, 

- de aceeaşi părere. 

„ Vine acum a doua, întrebare, cum în- 

trebuinţaţi aceste resurse? Le întrebu- 
inţaţi pentru. adevăratele trebuinţe ale 
țărei, sati le întrebuinţaţi ca, să măriți: 
încă prăpăstia, spre care mergeţi? Nu 
veţi face-o, tari de ştiinţa, d-voastre, veţi * 
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urma cu sistemul d-voastre, dar sunt 
convins că nu va, trece anul Și precum aţi concedat partea ântâia, așa veţi veni și la partea, a, doua, şi veți conveni cu noi cum că singurul -rnijloc de a, scăpa, finanţele ţărei noastre este de a întro-. 
duce etalonul de aur şi a reforma, staitu- tele și a reorganiza. Banca, Naţională, 
Acestea sunt, d-lor, argumentele cari 
ne fac pe noi să fim contra, acestei legi. - 
Am căutat ca totdeauna, să mă feresc de or și ce violențe, să niă feresc de or 

Şi ce exagerări în cuvintele mele; vă Tog însă, d-lor, să mă credeţi: situaţiu- 
nea, noastră este una din cele mai rele 
în care se poate găsi o ţară. Şi dacă. 
d-voastră nu veţi pune capăt la această 
situațiune, vă asigur de un lucru, cum. 
că şi guvernul și majoritatea. au să; 
cadă, şi aă să cadă nu ca un partid 
constituţional, ce cade prin jocul regu- 

- lat al instituţiunilor constituţionale, ci 
are să cadă ca un partid care, deşi având încrederea, nemeritată a, trei, cade sub povara propriilor lui greşeli (aplause). ? 

n rp— 13



  
  

  

LEGEA COMUNALA 
Cumera de la 27 ANoembre, 1886 

  

D-lor deputaţi, art, 13, alături cu art, 
131 și următoarale, este unul din artico- Iele cele mai esenţiale ale acestei legi; şi 

"trebue să ne întrebăm când discutăm ! 
“sarcinile comunei, înainte de toate, care 
este cercul de acţiune al comunei? care 

„este esența comunei ? şi numai așa vom 
putea să ne dăm seama dacă. legea 
comunală care se presintă înaintea 
d-voastră și-a îndeplinit menirea şi este - 

0 adevărată lege comunală. Eă-cutez a - 
afirma -că această, lege comunală este 

?. una din cele mai rele legi cari s'au pre- 
sentat în parlamentels române, şi dacă
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vom organisa noi comuna ast- fel, cum 

vrea, sto organiseze legea de faţă, nu 

vom avea absolut nimic. Regret; din fun- 

dul ininăei această stare de lucruri ; re- 

gret'cu atât mai mult, cu cât o aseme- . 

nea stare de lucruri se presintă sub | 

regimul partidului liberal, care cel puţin 

"în materie de legi comunale ar fi trebuit 

să pună la o parte preocupaţiunile zil- 

nice de politică. 

D-lor, ca să ne dăm seamă de ce este 

comuna, și de sarcinile cari î le impunem, 

„ca să ne dăm seama de cercul ei de ac- 

ţiune, trebue să ne dăm seamă înainte 

de toate de menirea care o are comuna 

în Stat. Asupra, acestui punct s'a, scris 

mult și bine, dar se vede că la noi nu 

“le-a citit nimeni, căcă dacă sar fi citit și | 

sar fi studiat, cărţile unor gânditori ca. 

Tocqueville, Wilhelm de Humboldt, Vi- 

-„xvien şi alţii, pe € cari 6i indic numai, căci 

“nu vreaii să trec de pedant în ochii 

d-voastră, de-sigur că o asemenea operă 

nu ar fi fost posibilă î în ţară la noi. 

Criticând această nepricepere ș și criti- 
S
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când!o amar, am alături cu mine și o 
autoritate care nu o veti contesta, aceea, 
a d-lui prim-ministru î însuși, 

In primăvara, trecută — se poate con- 
stata din JMonitor, — q. prim-ministru 
a spus următoarele cuvinte :- „V'am Jă- 
sat să.vă gândiţi, să disentaţi, trei zile 
„ca să vedem ce ese din lucrarea d-voas- 
tră, și cu părere de răi am constatat că 
nu ese absolut nimic, că „aţi produs 
absolut, nimic.“ ” 

Cred dar Că în ochii d- voastră, Cana . 
am alături cu mine autoritatea d-lui 
Brătianu, voiă fi scuzaţ dacă osândese 
această lege » 

D lor, comuna, în ochii tutălor o oame- 
nilor practici şi oamenilor de Ştiinţă, 
este sîmburele întregului organism de 
Stat, Și aceasta, este atât de adevărat î în 
cât istoriceşte se poate constata, că toate 
Statele, fie moderne, fie antice, când sai 
creat, Sau creat din o aglomerare de- 
comune, și când prin legea, firească” a 
decadenţei sau descompus, în comune 

„separate sai descompus.
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Şi este firesc să fie aşa: pornind de 

la interese locale restrînse; omul. îşi lăr- - - 

geşte şi cercul de acţiune şi orizontul 

-gândirei; cu desvoltarea, culturei își apli- 

că ia înterese mai înalte, pe'un câmp 

„mai larg, -aptitudinele - ce le-a câştigat 

în mica, sa, „sferă locală. aa 

Când decadenţa îi ia cetăţeanului 

puterea de a se ridica mai presus de in- 

teresele locale, a se. gândi la interesele 

generale ale Statului, atunci revine a-“ 

“colo de unde a pornit, la interesele res= 

trînse ale comunei. De aci vedem că 

comuna, este celula în jurul căreia toate 

organisaţiunile Statelor moderne sai 

închegat. Nu. voiă. “studia care a; fost 

- mersul istoric la noi, fiind-că din nenoro- 

cire la noi desvelirea, istoriei a fost între- 

ruptă pentru cause cunoscute de toți, Și 

când ne am redeşteptat, ne-am apucat 

şi am luat legile din ţări străine cari.nu - 

aveai nici 0 relațiune cu starea noastră 

şi nu am studiat măcar, dacă chiar în 

| țările acelea, de unde am luat legile ele 

nu erati vătămătoare. 
x   
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Să vedem, d-lor, cum s'au petrecut lu- 
crurile în Franţa, şi care a fost, desve: 
lirea istorică acolo, căci de acoloam luas 
noi exemple ca şi cum civilisațiunea nu- 

” mai acolo ar fi existat, şi ca, şi-cum de 
aiurea, n'am fi putut învăța, nimic, 

Când s'a descomptis Statul roman, s'a, 
întâmplat, ceea-ce ziceam adineaori, 
că formațiunea - generală de Stat s'a, 
desfăcut în organisaţiuni mici de co- 
mune, și atunci era, firesc să usurpe 
comuna, toate atribuțiunile ce revin 
Statului, | - 

Comuna avea, justiţia în'mână, comii- 
„na avea armata, în mână, comuna, avea, 
finanțele în mână, așa, încât comuna, 
până în secolul al. 12-lea, și al 13-lea, a; 
avut totul în mână, | 

Pe urmă, când s'au grupat toate ele- 
„mentele în jurul dinastiilor franceze de 

- Ia un extrem s'a, mers la altul — şi nu - 
numai că comunele ai perdut exerciţiul 
drepturilor regaliene, dar li .s'a, luat și 
cea de pe urmă rămășiță de neatârnare, 
încât încetul cu. încetul -o comună a 
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ajuns să fie ceea, ce este la noi, un sim- 

plu agent administrativ (aplause); a- 

tunci a venit, revoluţiunea franceză. Cea, 

Gîntâi lege a fost la 1793, a doua lege 

la 1803, a treia, la, 1808, şi în fine ultima 

„lege relativă la comune a fost mi se 

pare sai la 1833 sai la 1834. 

"Dar toate aceste legi sai resimţit 

de luptele anterioare şi în loc să se dis- 

tingă bine ce revine Statului şi ce co- 

muriei, s'a făcut, un amestec periculos: | 

și s'a creat o comună 'care este totodată . 

0 instanţă administrativă ce deservă 

interesele puterei centrale şi o instanţă 

comunală. Că în asemenea, condițiuni 

Statul absoarbe totul, este foarte lesne 

„de înţeles, şi de aceea astăzi încă, Fran- 

ţa este lipsită de libertăţile locale, pre- . - 

"cum şi noi, cari am imitat legile fran- 

ceze, suntem lipsiţă de libertăţi locale. 

Puteţi să vă ziceţi partid liberal orcât 

veţi voi; faptul însă este constant că î în 

zece ani, de cână sunteţi la putere, n aţă 

făcut absolut nimic pentru libertăţile 

locale” (aplause). Vor mai veni și alte



  

— 201 = 

ocaziuni în cari vă voit putea, dovedi - 
că nici în alte priviri n'aţi corespuns la, 
datoriile unui partid liberal ; şi o de- 
plâng nu numai ca, cetăţean Qar și ca 
conservator, 

Credeţi d-voastră că noi conservatorii 
nu avem nevoie de un partid liberal ? 
Credeţi oare că nu trebue fie-cărui par- 
tid o contra-cumpănă care să oprească, _ 
o leacă pe partidul guvernant de la acel - 
-absolutism care nu mai bagă nimic în 

- seamă și care având aerul de-a aplica, 
maxima: de minimis non cm at praeltor, 
ne zice numai : suntem liberali și gu- 
vernăm, ce voiţi mai mult? (aplause), 

“Aceasta, nu e destul și doresc, d-lor, 
să știi cari sunt rezultatele, Şi cum 

-voiţă să ne dăm seama cari sunt rezul- 
tatele ? ? In modul următor : pe tărîmul 
de principii, pe tărîmul intelectual, ne 
întrebăm cari sunt legile ce ne presen- 
taţi? Pe t&rîmul aplicaţiuneă ne în- 
trebăm ce aţi făcut pentru ca princi- 
piile liberale să devie un adevăr, iar nu 
o etichetă în această țară. Şi când pe



tărîmul principiilor vedem că legile ce 

ne presentaţi nu'sunt nişte legi liberale, - 

şi când pe tărîmul aplicaţiunei consta- . 

tăm că n 'aţă făcut nimica, ca, să prinză, 

rădăcini în această țară ideile liberale, 

încât astăzi liberal și... nu găsesc sub- 
stantivul, deşi lucrul există, ce ar de- 
semna, pe un om ce se crede : sigur de 

impunitate... 
„_D. N. Ionescu. Guvernamental. 

D. P.P. Carp. Vă mulţumesc, d-le 
Jonescu, expresiunea este justă -(ilari-: 

tate, aplause), căci astăzi liberal şi gu- 

“vernamental e unul şi acelaş lucru (iar | 

ritate, aplause). 
Dar să revenim la comună. Ziceam 

d-lor, că aţi făcut aceeași greșală, ca şi 

Franta, și greșala, aceasta, este cu : atâţ,. 

mai simțită la noi, cu cât la, noi nici . 

„cultura nu este aşa de mare ca acolo, 

nici tăria, și neatârnarea, de caracter nu 

„» este-aşa de mare ca acolo, nici mijloa- 

cele materiale — şi poate că de. acolo 

provine lipsa, de neatârnare — nu este 

aşu de mare ca acolo; şi cu toate aces-



  

tea, având aceste'trei lipsuri, d-voastră, - 
aţi impus comunei aceleaşi: sarcini cari 
le are în Franţa. Ași fi înteles încă, 
dacă aţi fi făcut o distincţiune și să zi- 
ceţi, precum o cerem noi : facem o dis- 
tincţiune şi zicem că comuna, rurală nu 
este așa de bogată ca, în Franţa, ca - 
să-i impunem aceleiaşi greutăţi, însă co- . 
muna, urbană poate să o facă, şi atunci 
legea d-voastră. ar fi trebuit să facă; o 

„distincțiune între comuna, rurală şi co- 
muna urbană. Aceasta n'aţi făcut-o. Co- 
„muna, rurală la dumneavoastră este o 
instanță administrativă, şi politică, şi 
“comuna; urbană este iarăşi o instanță, 
administrativă, şi politică; şi când vă. 
zicea, d. prim-ministru: eri : dar, d-lor, 
ei sunt desvină dacă comunele ai de- 

“lapidat mijloacele lor? vă răspund, d-le 
prim-ministru. : da! d-voastră, sunteţi 

- de vină, și fără să vă daţi seama pentru 
ce sunteţi vinovaţi. Ştiţi pentiu ce sun- 
teţi vinovati ? Pentru că. comunele Ja, 

“noi sunt instanţe politice, şi pentru ser-
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viciile politice cari vi le aduc, îi se iartă 

or şi ce abuz. - 
„Dar. Rimmiceanu. Când eraţi la pu- 

tere d-voastră, judeţul Ilfov plătea, cu 

bugetul anului curent cheltuielile anului 

trecut (sgomot). | 

D. vice-președiule. VE rog nu între- 

"rupeti pe orator. . 

D. P.P. Carp. Rău se adresează la 

"mine d. întrerupător. Eu singur recu- 

- mnose greşeli partidului conservator (a- . 

plause) şi fiind-că le am recunoscut, de 
aceea lucrez de zece ani la, regenerarea 

lui (aplause). Prin urmare, nu trebue a | 
„se adresa mie aceste întreruperi, căci 

dacă greşeli au fost, avem meritul de a le 

fi recunoscut. Dar partidul conservator 

avea nevoe de ase reface în oposiţie, şi . 

- ca iubitor de ţară şi om onest am încer- 

cat această reformă. Este drept că până 

acum un an nu am cules roadele lucră- 

rei noastre, din contră suntem huliţi din 

" dreapta şi din stânga, ast-fel încât am 
ajuns a crede că în ţara aceasta toţi au, -
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caracter afară de Petre Carp (întreru- 
peri). 

ME ertaţi, la o întrerupere” a trebuit, 
să, răpund cu o altă întrerupere. 

D. R. Stanian. Eşti un egoist inte. 
ligent (intrerupuri) . ii 
„D.P. P. Carp. D-le Stanian, am un a- 
vantagiă asupra, unora cari sunt egoişti - 
fără să fie inteligenţi (aplause, ilari- 
tate). 

Dar să revenim la, cestiune. 
Ziceam că fără să știți, sunteţi r&s- 

punzători, dar nu vă fac numai r&s- 
punzători de abuzurile primarilor celor 
răi, ve fac răspunzători şi de neputinţa,. 
primarilor celor buni, cari asi căutat în 
mod onest şi în mod sincer să adminis- 
treze și interesele comunale ; cu toate 
acestea nu au făcut nimic, căci cerin- 
țele Statului față, cu comuna sunt aşa, 

„de mari, încât absorb întreaga, ei acti- 
vitate. 

D-lor, să vă citesc din Roimâniu Li- 
beră un articol din care veţi vedea,
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nenumăratele sarcini puse de Stat asu- 

-pra, comunelor rurale şi urbane. 

1) Legea comunală din anul. 1882, 

art. 6, 25, 35, 37, 40, 41, 43, 46, 52, 57, 

„59, '70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 

85, 86, 89, 93, 107,:108, 109, 110, 111, 
113. 

In ce priveşte biserica art. 11 şi 53. 

- din această lege, și regulamentul Sino- 

dului din 1874. o 

„= 2) Legea instrucţiunei publice din 

„5 Decembre 1864 art. 36, 38, 40, 42 
(vezi şi modificarea; făcută prin legea, 

„promulgată la 25 Februarie 1881) şi... - 
art. 86, 87, 38, 89 (fiind membru al con- 

siliului comunal). : a 3 

3) Legea poliţiei rurale din 25 De- 
“cembre 1865, art. 1, 17, 18,:26, 30 341, 

33, 35, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 51,54, 55. .. 
62, 63, 65, 66, 68, 76, 77, 89, 92, 100, 

„106. 
-4) Legea electorală : 

„Titlul VI, lit, VII, art. 59, 62, 63, lit. 
“VIII, art, 65,71, 73. 

-5) Legea judecătoriilor comunale şi
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de ocoale promulgată la, 9 Martie 1879. 
Art, 1, 2,6, 1, 21, 22, 23, 29, 30. 

| 3, 37. 

6) Codul. civil : - 
-Titlul 2, despre actele stării civile. 
7) Procedura, civilă, art. 74, 75, 412 

417, 469, 472, 475, 507, 595, 598, 599 
657, 687. - 

8) Procedura penală : : . 
Art. 14, şi 13, 16, 19, 20, 99, 100, 

107, 108, 109, 110, 111, 113, 164, 168, 
„(vezi legea judecătoriilor de- ocoale) 
267, 581, 585, 589, 590, 591. 
9) Codul silvic promulgat la 1 De- 

cembre 1871. 

Art. 33, 34, 36, 41. 
10) Legea pentru facerea şi executa- 

rea hotărniciilor, 
Art. 8. 

- 11) Legea drumurilor promulgată la 

bă 

? 

| 30 Martie 1868. 

Art. 31, 32, 33, 43, şi | 
Legea pentru modificarea legei ăru- 

„urilor promulgată, Ia, 4 Iulie 1881. 
Art, 5 și 6.
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12) Legea, sanitară din 8 Iulie 1874; 

Art. 3, 15, 110,123, 132, 185, 186... 
_"139 din care afară de această lege ur- 

mătoarele regualmente şi instrucțiuni. 

Vezi și circulara domeniilor Statului 

cu Nr. 36,782 din Septembre 1882 şi 

jurnalul consiliului de miniștrii din 20 

August 1882. 
c) Regulamentul serviciului sanitar 

„de judeţe, jurnalul consiliului de mini- 

ștrii din 26 August 1874. Art. 46, 49. 
-b) Regulamentul pentru verificarea, 

morţilor, la.14 Noembre 1866. 
c) Regulamentul pentru, vaccinare şi 

revaccinare decretat la 5 Mai 1875. N 

Art. 11, 19, 13, 14, 16, 17, 26. 
d) Regulamentul pentru industriile 

insalubre, decretat la 1875, Mai. 5, 
Art. 11. | 

„.. e) Regulamentul pentiuu transportul 

cadavrelor omenești, decretat la 1876, 

“ Iunie 16, Art. 1, 5, etc.. 
P) Regulamentul pentru zalhanale, 

decretat la 18 Aprilie 1868. Art. 26. 

9) Legea pentru înmormîntare, pro- | 

v  
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mulgată la 18 Martie 1861. Art. 1 şi 6... 
18) Legea pentru poliţia sanitară ve- 

terinară, decretată, la 27 Mai 1882. 
Art. 26, 27, 29, 35, 38, 51, 56, 58, 

76, 81. 

a) Instrucţiunile pentru forirea vite. 
lor de gastro-enterită, nefrită, publicată, 
în 29 Iunie 1873. 

14) Legea, tocmelelor agricole, pro- 
mulgată la 13 Mai 1882. 

Art. 4, 5, 12, 13, 15, 20, 24, 95, 27, 80. 
15) Legea pentru statistică, din'1 De- 

cembre 1871. Art. 12, 22 „ (Vezi regula. - 
mentul a). , 

16) Legea. şi în special regulamentul 
casei creditelor agricole, decretat la, 
21 Octobre 1881 şi promulgată la;22 Oc.. 

„tobre 1881. Art. 70. 71, 79, '75..... 
___17) Legea, rechisitiunilor din 24 A- 

prilie 1877 şi regulamentul ei. . 
„Art. 12 impune obligaţiunea; anuală; 

celelalte articole 10, 12, 18, 36, et6, 
Când este loc a se aplica, legea, aceasta. 

18) Legea, de recrutare din 5 Martie 
1876. 

14.
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Art, 6, 7, 14, 15, 30, 54, 89. Prin. 
art. 65. din legea. pentru puterea, arma- 
tei, se îndatoreşte consiliul comunal a 

” fixa locurile de pază în comună ce tre- 
„bue să facă milițienii. = 

19) Legea pentru constatarea şi per- 
.ceperile contribuţiunilor, promulgată la, 
10. Martie 1882, 

Art. 2, "24, 37, 

20) Legea, „licenţelor. promulgată. la | 
- 1 Aprilie 1873. Art, 7,14. 

21) Legea pentru aşezarea, şi admi- | 
nistrarea impositului âsupra băuturilor 
spirtoase, promulgată la 14 Februariă 
1882. 

Art. 11, al.2. 98. 

-22) Legea, de expropriere publică. 
23) Legea, pentru străini. 
Şi încă nu sunt toate. Vedeţi d-voa- 

stră'ce cereţi de la comună? Şi când ne - 
întrebăm, întâi dacă un primar sătean | 
are cunoştinţele necesare ca, să aplice 

„. „toate aceste legi, pe cari sunt sigur că .- 

"nici unul din domniile-voastre nu le-a 

"citit în întregul lor, când văd: că stă.
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“Tuiţi ca lucrul să remână tot ca până . acum, ajungem la conclusiunea, că voiţi să perpetuaţi 'o stare de lucruri imposi- bilă, Că- aceasta o vroiţi, reese din art. 13, unde nu înțeleg de ce aţi mai, înşirat aliniile a. b. o. A. şi nu aţi în- „ceput cu litera 8 unde:'se zice; „co- 

„i Se vor impune prin legă“, - 
Avend în vedere toate aceste lucruri, | noi am cerut să se deosibească, comuna 

- = „Tuna-va, subveni la toate sarcinile ce . 

"urbană de comuna, rurală; am cerut ca. - această, din urmă să nu mat fie defel o_instanță administrativă politică, ci 

pur comunale, Şi cari sunt. atribuţiu- _nile pur comunale ? Acestea sunt;: Şcoala, biserica, drumul, poliția locală, „Săracii comunei: -. i 
O voce: Veniţi tot la, enumeraţiunea din proiect, a 

„_D.P.P. Carp. Mă iertaţi, nu viă de- loc la, enumeraţiunea proiectului, căci cerem .suprimarea, aliniatului de Ja 1i- “ra g. Alt-fel „primarii vor rămân ea ce 

, 

„o instanţă pur comunală, cu atribuţiuni | 

> 

2
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sunt astăzi, adică agenţii sub-prefecţilor. 

Să vă dai exemplu — un exemplu per- 

sonal. 

“Stiţă-că sunt un. om , foarte ambițios; 

am voit să fiii primar la mine în sat şi 

când am exprimat, această . dorinţă 

“m'am pomenit într'o. bună dimineaţă 

-cu sub-prefectul — care de alt-fel -are 

totdeauna bunul tact de a mă lăsa în 

pace, vine la, mine, zicându-mi :. d-le . 

- Carp, nu poţi să te alegi. Nam cercetat 

de ce se amestecă în cestiunea, dacă 

pot sai nu să mă aleg, am lăsat- -o în- 

curcată; l-am întrebat însă, de ce nu 

pot să mă aleg, şi mi-a. răspuns : cum 

“pot ei, d-le: Carp, să vă dai d-voastră 

ordine ? Ce reiese de aci? Că sub-pre- 

foctul priveşte “pe. primar ca unimpie- 

gat subaltern al săi, căruia îi dă ordine 

în privinţa treburilor administrative, 

nepreocupându-se deloc dacă întere- 

sele comunei sunt satisfăcute sai ba- 

şi în privinta, aceasta, fac apel la dum- 

meavoastră “toţi, lăsaţi preocupările po- 

- litice de o parte, şi dacă se va, ridica,



7   
  

un singur glas, care să spună. cum că 

există comună rurală, cum trebue să- 

existe, atunci eu mă pun jos şi nu mai .- 

spun nimic. -! - 

De aceea, d-lor, fiind-că în basa, sa e- 

senţială art. 13 nu creează nimic în a-. 

ceastă ţară alt decât ceea, ce există, și 
azi, şi pentru că ceea co există azi e cu 
totul contrarii unei bune organisaţiuni. 

comunale ast-fel cum o înțelege ştiinţa, 
și cum trebue s'o înțeleagă Și practica 
de toate zilele, pontru aceasta, suntein 
contra acestei legi, şi, fără a propune: 

"amendamente, noi vom vota, contra a- 
cestui articol. Daca pe celalalt tărim 
pe care l-am atins adineaori, d-voastră 
v'ați încercat să faceţi o operă liberală, 
sau ba, aceasta, vom vedea-o la art, 131: 
și 132. Un singur lucru însă sunt obli- 

„gat să/ ating de pe acum. 
E oare idee liberală, idea; de descen- 

tralizare ? Eă- cred că da, şi dacă ideea 
- de descentralizare trebue realisată unde- 
va, e tocmai în materie comunală, şi 

ştiţi pentru ce? Pentru că Statul în- ge
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nere are tendințe de a absorbi şi de a, 
centraliza tot, şi dacă d-voastră voiţi 

ca acea tendinţă să nu se realizeze, : 
' maveţi decât, să creați cercuri mici, în 

cari cetățeanul să'și poată desveli: ac- 
tivitatea lui şi în cari să poată să în- 
veţe cum să administreze omul şi pe 
sine și interesele altora ; altfel, dum- - 

neavoastră ajungeţi la o centralizare - 
„atât de tare, încât nu. mai aveţi nici 
eră liberală, nici. eră conservatoare, ci 

o eră. biurocratică, şi mă tem de legi 
„făcute de biurocraţi pentru biurocrați. “ 

x 

me ep 

 



  

DISCUTIA ADRESEI 
(Camera de la 29 Xoambr e, 1856) i 

D-le preşedinte, aşi voi întâi să elu- . 
cidez:faţă cu biroul o cestiune, nevoind 

a surprinde buna credinţă nici a Came- 

rei nici a, biuroului. Et m'am înscris 

într'adevăr. la; paragraful 3, însă sunt 
totdeodată, şi representantul minorită- 
ței în comisiune, ast-fel încât întreb. 

ME pe biroă dacă aşi putea, să discut în 
acelaş timp ambele amendaments; pen-, 

tru ca să nu fac doă discuţiuni în loc 
de una. -. - 

D. vice-preşedinle. D- voastră repre- 

sintaţă opiniunea. minorităței, prin ur 

mare puteţi vorbi ca, membru al.opiniu. 

„ei minorităței.
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D. Al. Giuvcra: Rămânând bine- 

înteles ca paragraful celalalt s se va dis: 

cuta, deosebit. 

D. vice-președinte. Da, da. | 

D. P. P. Carp. D-lor deputati, voii fi 

foarte scurt asupra primului amenda- 

“ment, și cuvântarea mea în privinta | 

stărci financiare hu va fi decât o mică 

amplificare a acestui amendament. Pen- 

tru ce 'mi mărginesc desvolţările o înţe- 

“legaţi foarte bine, căci cu ocasiuneă bu- 

- getului putem vorbi mai pe larg şi cu 

date mai certe. Amendamentul presin- 

“tat de minoritate trebue însă să fie 

presentat ' aci, “căci el înfățișează. în- 

treaga, atitudine a minorităţei faţă cu . 

administraţiuiiea, financiară a acestei 

“tări de- vre-o trei ani încoace. Noi. cre- 

dem că resursele partidului conservator 

aă fost îndestulătoare pentru a satis- 

face trebuinţele ţării până acum, cre- 

dem însă mai departe că ele ru mai 

sunt suficiente. Nam văzut însă din 

- partea guvernului nici un studii prea- 

labil ce ar pregăti mijloacele nonilor 
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trebuinte. De aceea, ne-am înscris con- 

tra _neprevederii guvernului, de aceea 
am spus-o de mai înainte că era, defici- 
telor, pe care domniile lor o credeau în-' 

"chisă, era să reînceapă ; și am afir- 
mat-o: că dacă nu vor crea resurse, 
are să-redeschidă, și era împrumuturi- 
lor, ast-fel că și deficite Și împrumuturi | 
au să fie resultatul gerărei d- voastre. 

| Aceasta. era să fie în ox-ce caz resulța- 
“tul neprovederilor d-voastră, Situaţiu- . 
nea însă a fost agravată după noi şi 
prin alterarea valutei pe cari noi o pu- 
nem în răspunderea d-voastă, iar nu în 
răspunderea Europei, cum o. pretinde 
mâjoritatea. Cu toată crisa, “europeană, 
ei susțin că n'am fi avut nevoi6 “de 

- agiu, dacă politica Băncei ar fi fost alta, 
decât aceea care a fost, şi dacă Banca 
ar fi fost: fondată pe alte: principii de- 
cât acelea pe “cari aţi întemeiat-o. AL-. 
terarea valutei trebuia să tragă după 
sine și o crisă financiară, şi din ziua -. 
dintâi am spus-o în Cameră, sunt a- 
cum doi ani. Atunci d. Câmpineanu, cu



bunăvoința, care 6l caracteriză, s'a ri- 
„dicat şi a, zis : d-le Carp, în interesul 

i 

"cul vii d-ta, şi faci o descriere atât de: 
neagră, despre viitorul nostru financiar? 

făceam acea, descriere saă-în interesul 

agiotagiului sai în interesul inimicilor 

țării. EI! astăzi acusaţiunea aceea a 

fost, răsbunată de către însuşi guvernul, 

- Insinuațiunea, era ușor de înţeles: eu. 

căci astăzi guvernul singur vine prin. 
Mesagiă şi recunoaşte că dacă finanţele . 

noastre nu sunt perfecte, nu sunt” lă- . 

murite, nu sunt, stabile, aceasta „pro: 
“vine din agiu. 

; Precum însă ei nu acuz pe guvern că 

face această declarare în interesul al- 
tora decât în interesul ţărei, cer de la 

d-voastră să recunoaşteţi astăzi că suat, 
acum doi ani — vorbiam în interesul 

tării, iar-nu în interesul altcuiva (a- 

plause). ă 

Fiind-că discutăm” însă amândoă a: 

mendamentele, îmi permit acum să. 

„trec şi la al doilea amendament, care, 
pe lângă cele întâmplate cu ocasia ale- . 

.
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gerilor comunale, mai relevează și o'rea 
- nărăvire a partidului de la putere de a 
“subordona, intereselor de partid „toate 

„ interesele administraţilor. Această, rea. 
„ nărăvire se traduce prin o omnipotenţă, 
„absolută, cu toate relele sale consecinţe. 

Știu că vine o vreme în care omnipo- . 
tența, aduce la, cădere pe acel'ce o în- 

- trebuinţează, dar e trist de a, gândi că 
relele consecințe cad nu numai asupra 

„celui. vinovat, dar şi asupra, ţărei, care 
nu este vinovată, (aplause). E 
-. In mod general d. Maiorescu a cău- 
tat să ne arate cu elocinţă. și cu talent 

„ oratoric — iar nu ritoric, d-le ministru - 
al cultelor, — oarecari semne distinse | 

“ale acestei omnipotenţe. Ce s'a răspuns 
la, aceasta, de pe banca, ministerială ? 
Sa contestat oare vre-un cuvânt din. 
cele zise de d. Maiorescu > Dacă, credeți 
că a. fost neesact, era. de datoria, dv, 

„Să probați neesactitatea, şi era. de da- 
toria d-voastră -pe. tărimul ideilor să 
probați că sunteţi liberali. Nu aţi fă- 
cut-o. In loc -de aceasta ce aţi făcut?
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Une, charg ge d fond din partea a. luă mi- 

nistru al cultelor în contra oposițiunei 

în genere, şi a junimiștilor în special. — 

„Acum, dacă, ne punem pe. tărîmul per- 

soanelor şi nu discutăm principiile. şi 

ideile, naşte întrebarea : Când luptăm 

unii în contra altora, avem posiţiunea 

de judecători sai adversari ? Cred că 

avem posițiunea, de adversari. - 

“Alţii ne judecă, d-le ministru al cul- 

telor, iar nu "banca, ministerială : pre-. 

cum în ultima instanţă nu oposiţiunea, . 

"vă va “judeca! dar alţii; și nu numai vă 

va judeca, dar sunt, convins că ve va 

„osândi (aplause). | - | 

Sunt dar în drept da vă recusa ca 

judecători şi d'a respinge acusajiunile | 

ce ne aruncă-d. Sturdza cu o desinvol- 

tură cam prea cavalieră şi bună pentru 

"un tânăr ca d. Larcar. D. Lascar vine și 

'şi varsă focul cu sai fără cuvânt: pre-: 

rogativa vârstei, noi toţă am trecut pe 

acolo ; dar asemenea, procedeuri nu se 

potrivesc nici cu vârstă nici cu posi- 

țiunea, d-lui ministru: al cultelor.
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_D. ministru al cultelor nu acuză nu  -. 

mai, el dă şi sfaturi; sfaturile chiar 
între amici de multe ori nu se ascultă ; 
între adversari însă, sfaturile a aerul 

de lecţiuni; şi eă primesc lecţiuni de 
la, or-cine, cu condiţiunea însă de a, .ve-. 
dea dacă acele lecțiuni “sunt, bune 

sau nu. 
-Ne zicea, d. ministru de. culte că de... 

la d-nia-lui să luăm esemplu cum să 

- facem oposiţiune, şi - -când vom învăţa, 

de la d-lor, atunci vom. merita, să le o- 

cupăm locul. : 
Să vedem dacă prima. lecţiune tre- 

bue să o urmăm. | 
Când -era, d. ministru în opoziţiune 

- —nu sti ce făcea, d-sa, căci nu voiesc 

_a face personalităţi, dar şti că opo- 
__ ziţiunea, era antidinastică. — Ei bine, 
» în această privinţă nu primim lecţiuni 

. (aplause). Opoziţiunea de pe atunci n'a. 
"gândit că mai poate lupta pe tărimul 
legal, şi a eşit din Cameră ca să trans- 
poarte lupta aiurea. Ei, nică această lec- - . -  : 
ţiune nu o putem primi. Nam eşit din
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Cameră, şi n'am pus lupta, decât e tă. 
_ râmul legal, şi dacă,, credeți d-voasțră, 

că în urma, acelei atitudini vă, dat țara 

majoritatea, când v'a, ales! la Senat, a.. 
tunci năpăstuiţi ţara, căci ea n'a putut 
să fie nici antidinastică, nici să iasă din 
legalitate, şi dovadă e că îndată ce aţi 
venit la putere a trebuit să urmaţi im- 
pulsiunile țărei, și vaţi făcut dinastic 
(aplause). - 7 
“Un alt sfat.ne mai dă d. ministru al 

cultelor: să.ne închinăm înaintea, om- 
nipotenţei a-lui Brătianu. "Ne zice: un 
om care a făcut atâtea, lucruri, care s'a, 
luptât toată viaţa lui, care a obținut 
'resultate atât de eminente pentru ţară, 
care a, făcut resbel, care a făcut regali- 

„tatea, care a, creat România, are dreptul 
la obediența tăcută, a, întregei ţări. Nu 
ști până la, ce punt teoria aceasta e 

"exactă; în genere ţările n'aă nevoe şi 
nică. nu trebue să fie recunoscătoare 
unui om. Un oma putut să facă mari 
servicii țării sale ; nu şi-a îndeplinit de 

„cât datoria; şi când ţara vede că i-a; 

 



  

    

— 223 —- ă 

-dat tot ce îi putea, da, îi zice: lasă, pe 

alții să îşi jerfească puterile în serviciul 

mei. Nu vorbesc pentru casul de față ; 
o zic în genere, aceasta e teoria. Dacă . 

ne vom pune pe tărîmul oamenilor. ce- 

- lor mari veţi vedea unde ajungem. Dar 

să, admit că aşa 6, și recunosc că,d. 
Brătianu e cel mai capabil, recunosc că, 

e cel mai drept ;. recunosc că e cel mai 

delicat dintre d-voastră (aplause). . A- 
ceasta, o recunosc totdeauna, dar o. 
simt mai ales atuncia când el lipseşte - - 
din mijlocul d-voastra, (aplause). Dar 
pentru aceasta, oare. trebue să recu- 

” moaştem că toate de dânsul ai fost 
făcute :. neatârnarea, regatul, crearea 

- României moderne ? După noi, toate 
- acestea aii fost făcute de doi oameni şi 

numai 0. mică parte de a. Brătianu ; de 

„doi oameni, din care- unul e cheia, de: 

boltă şi celălalt; temelia, suveranităței 
“naţionale ; aceşti doi se numesc: 'unul, 

Regele” Carol şi al doilea dorobanţul I0- 
mân! (aplause). 

 D. Brătianu singur a recunoscut în
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Cameră, şi Monitorul e de faţă, că a: 
trecut Dunărea fără să știe majoritatea 
și fără învoirea, ei prealabilă. Cine ştie 
cu ce ajutor, şi sub ce îndemn, d. Bră- 

_tianu a avut curagiul de a face un ase- . 

menea fapt; fără să ceară sprijinul şi 
învoirea majorităţei, acela, poate să ştie 

mai bine cui incumbă și răspunderea, ş şi 

meritul întreprinderei. Cine știe, cu ce . 

tact-politic, ce energie morală (şi cu-_ 
ragiul fisic e un ce mai des, dar ener- 

gia, morală e un ce mai rar), cine ştie, 

- zic, cu ce energie morală s'a luptat Re- . 

" gole, ca să poată România lua locul ei 

în acest resbel, cum merita să ia, faţă 

cu pretenţiunile aliaţilor, -acela, ştie că 

"cea, mai mare parte din merite îi revin 

-— numai Lui, şi când vorbesc astăzi cu 
Coroana; îi aduc sincerile mele omagii 

(aplause). 
„ Dorobanţul ! Imi permiteţi să vorbesc 

da un incident de la Plevna. Când bata- 

Jionul de vînători atacase reduta Gri- 

” viţa, în câte-va minute perduse aproape 

trei sferturi din efectivul săi şi a tre-   
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bit să se se retragă. In dosul. batalioane- 
lor de vînători erată regimentul al14-lea, 
şi al 16-lea, şi când s'au întors vînătorit 
stărîmaţi şi înspăimântați, se striga : 
Turcii vin! şi nămolul de vinători cari 

Venea, înapoi a atras un moment, după 
sine şi regimentele care ' i susținea, In 

„vremea, aceeă, Turcii eşiseră din redută Şi - 
E înaintaseră contra regimentelor, Deodată 

unul, sati doi, din dorobanţi se întore 
fără ordin şi încep isolat focuri; exem- 
plul lor se lăteşte, focurile isolate devin 
focuri de plutoane, focurile de plutoane 
devin salve de batalioare, linia mişcă. 
toare a inamicului se transformă în un 
zid de trupuri - moarte şi cu Turcii în- 

-.vinși . intră dorobanţi în redută (a- 
plause), ! ” 

Pe când acestea nu se ştiati și pe când . 
se raportase la cuartierul general că a- - 
tacul.a fost respins, în cartea, măreaţă a, 

" eroismului român obscurul- dorobanţ î în- 
scrişese cu sângele lui o noă pagină, şi 

- maj glorioasă decât acelea din trecut, 
(aplanse). 

, . -
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- Și pentru că dorobanţul ne-a creeat el 

- această situaţiune, voiţi d-voastră să 

profite aceia cari n'a nici un merit ? 

"Vă asigur cănu pentru cumularzi a mu- 

rit dorobanţul la Plevna, (aplause). 

Vă asigur că sângele acel generos nu 

are să facă să crească plante parasite: 

Din jertfele făcute acolo aiă să iasă, sper, 

oameni de un temperament, mai tare de- 

„cât acela al multora cari vor să tragă 

„pentru dânşii şi numai. pentru dânşii - 

foloasele sacrificiilor ţărei (aplause). 
De aceea, d-lor,. pe.Rege şi pe doro- 

_banţ &i revendicăm pentru noi toți, nu 

numai pentru Stânga și nu numai pen- 

tru Dreapta, căci şi Stânga și Dreapta 

sunt prea. mici pentru o haină atât de 
glorioasă. Pe Rege şi pe dorobanţ îi re. - - 

vendică ţara; ai noştrii sunt și "i vom 

păstra. 
-De aceea, nici în această privință ve- 

deţi că sfaturile date de d. ministru al 

instrucțiuni publice nu se potrivesc. 

Şi când ne cereţi să ne închinăm omni- 

potenţei, ne refusăm la, această închi-
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năciune; - refusul nostru de obediență 
nu împedică însă omnipotenţa de a. 
exista, și mărturisirea d-lui Sturdza a ar 
fi de ajuns ca s'o probeze. Nu vreaă | 

_ însă să mă serv de mărturisirile ad- 
versarului, vreaă să vă arăt cari sunt, 

„semnele distinctive și cari sunt “relele 
efecte ale omnipotenţei. “Să nu luăm 
exemple de la, noi, 'să luăm casul cel 
mai ilustru din istorie, care a servit, de 
prototip la toate : să, studiăm. metoda 
lui Cesar..Gândiţi că el a răsturnat rua- 
giul libertăţilor romane ? Nu, era, prea 
inteligent: pentru aceasta. Edilii, pre- 
torii, censorii, consulii, comiţii, tribunii, | 
toate rămăseseră în picioare, dar numai 

„în mod aparent; căci exerciţiul adevă- 
rat al puterei nu'l avea, Cesar, ci liber- 
tinii lui. Di 
D. general D. Leccă, Noroc că noi 

suntem bătrâni (aplause, ilaritate), 
D..P, P. Carp. -Sub scutul acestor. 

forme exterioare, cari rămânea întregi, 
erai o sumă de indivizi cari aceia aveau 
încrederea și urechia, lui Cesar, cari con-



— 228 — 

centraseră în inâinele lor toată puterea, 

„ Și aceasta, se ştia aşa de bine în public . 

” încât cetăţenii se închinaă ca mai îna- “ 

inte cu respect la consuli, dar când a- 

„veaii0 afacere se duceaii nula consuli, ci. - 

la cutare sai la cutare libertin. Ei bine, 

noi susţinem că: cam aşa se face şi la 
noi, şi când se întreba. d. Maiorescu eri: 
bine, pentru. ce ese cutare sau cutare - 

ministru, pentru ce nu ne daţi seama; 
de ce a, eşit şi de ce a intrat? întreba- - 
rea, are un răspuns uşor: a eşit șia in- 

“trat, pentru că așa o cer formele exte- 

"rioare.: Dar precum nu represinta nimic 

când a intrat, aşa, nu represintă nimic 

_când-ese. 
Realitatea puitereă stă aiurea, şi a- 

ceasta, este cu atât.mai periculos, cu cât 

acolo nu este înconjurată de nici o res- 
ponsabilitate, nici aparentă nici reală. 

Ei bine, uride ne duce un asemenea, 

sistem ? Ne duce lâ un ce fatal, ne duce 

Ja o-stare de lucruri periculoasă, în care 

acela care a'voit să se servească, de in- 

- strumente, şi numai de instrumente,  
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devine la rândul lui instrumentul in: 
 strumentelor sale” (ăplause). N 

EI se încearcă să resiste şi nu poate; 
când vorbeşti în patru: ochi cu dânsul, 
el zice : "mi-e: scârbă de ceea ce se pe- 
trece, şi când vezi uimit că nu face ni- 
“nic, înţelegi foarte bine că sunt forțe 
"cari sunt mai superioare decât intențiu- 
nile cari le- -a avut și pe cari le-ar putea, 
avea; că o asemenea stare de lucruri 
duce direct la, corupţiune, 'or-care ar fi 
puterea aparentă i cu care vă făliţi astăzi. 
Că o asemenea, stare de licruri trebue 
să ducă lao cădere fatală, şi cutez a 
zice desastroasă și pentru partidul libe- 

_xal şi pentru ţară, aceasta, este atât, de 
„logic încât nu trebue mare „prevedere 

- mentru ca, s'o spuriem. Cât însă mai stă, ; 
„încă vă cer să, respectaţi nu libertăţile 

[| positive, dar cel puţin: libertăţile civile, -, 
i și acestea, nu se pot respecta, pe câtă 

vreme justiţia va, fi mânuită cum 0 mâ. 
nuiți astăzi. Un primar ameninţă, pe un - 
judecător că dacă nu va, vota, pentru el, | 
are să fie destituit; această ameninţare 

    
  ! 

| 
| 
i 
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-la prima vedere n'ar fi putut, fi- consi- 

derată - decât ca, o vană, fanfaronadă; 
când însă destituirea, acelui judecă. . 

tor apare în Monitor, câte-va zile după 

aceasta. atunci fanfaronada, devine un 

ce serios şi faptul acesta, ne: deschide 

vederea, asupra unor negre perspective. 

Fi ! că în asemnea: condițiuni se poate 
întâmpla, ce s'a, întâmplat la Botoşani, 

că în asemenea stare de lucruri se 

poate întâmpla ca, cetăţenii disperaţi 

să vină să strige în gura mare : jos cu 

hoţii de la, primărie! aceasta nu mă * 

miră. Acolo: vă duce omnipotenţa, : şi 

propriele d-voastră greşeli vă împing de 

a nu-mai putea guverna decât cu sol- 

datul și cu procurorul (desaprobări.) Nu 

cred, nu cred că trebue să fac asemă- 

nări nenorocite; cred însă că răul aa-" 

juns la așa:stare încât a, venit momen- 

“tul ca cu toţii săl oprim, şi dacă credeţi 

că tăcerea, aparentă a, ţărei este o încu- 

“ xagiare pentru d:voastră,, nu uitaţi 

exemplele din alte ţări unde poporul a 

tăcut și a tăcut până când tăcerea, lui 

N
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- a isbucnit în sbuciumări violente cari . 
au sdruncinat şi compromis chiar. exis- 
tenţa, acelor. State (aplause.) 

Pentru aceste motive, doranilor, noi 
am presentat amendamentul nostru şi 
cred că am zis destul pentru motivarea | 
lui. Nu sper că dorinţele noastre să fie 
ascultate; terminând însă, nai am-o do- 
rință de exprimat, pe care cred că pu: 
teţi so îndepliniţi, adică: miniștrii când 
ne răspund să ne răspundă ca, d: Fere- 
kyde, iar nu ca d. Sturdza, (aplause). 

0 9



  

  

  

    

e 

"BUGETUL PE 1887-1888 | 
(Camera de la 70 Marte, 1887) 

- 
- / , Ă 

„Am credința că proieclul de buget . 
ast-fel cum am onoarea să văl propun 
ține pe deplin seamă de puterile tesau- 
ului public și de -nevoile Statului « 
Acestea, sunt cuvintele ce servă de con: 
clusiune râportului general al : d-lui 

„ Costinescu. Voiă ceresta, deci până 'la' 
„ce punct afirmările. d-lui raportor sunt 
întemsiate, şi, pe lângă aceasta, îmi veţi .. 
permite să studiăm împreună și o altă, 
chestie care încă este corolariul conclu- - 
siunilor'la cari a âjuns d. raportor; voiă . 
vorbi deci și de creditul public „despre 
careeste indicat să, vorbim atunci când 

E să discută bugetul general. Pe urmă,



— 234 — 

* lărgind- cercul . investigaţiunilor mele,- 
voit căuta să văd prin ce legitimează 

„guvernul actual deținerea puterei, prin 

ce progres în gerarea afacerilor, prin ce 
principii și prin ce idei probează el că 

merită să conducă această ţară. 
„- Acest studii 6I voii face nu numai 

„în privirea situaţiunei guvernului față 
„_cuţara, adică în privirea, forței sale con- 
stituţionale, dar 6l voit face şi în privi- 

rea situaţiunei sale față cu propria sa 

conştiinţă, adică, în privirea forţei sale. 
morale (aplause din partea Minori: 

-tăţei). - 

__Proeotul bugetului tine pe deplin 

seama, de puterile tesaurului public. Ce 

va să zică aceasta? Va, să zică cum Că 
evaluările sunt absolut exacte, şi va să 

zică că ele sunt în raport cu. puterea, 

imposabilă a țărei. 
Ei, întru cât priveşte bugetul actual 

fără a discuta nici una din cifrele puse 

înainte de d. raportor, ei cutez a zice 
că bugătul nu ţine pe deplin seamă de. 

za
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puterile tesaurului public, pentru că 
a umflat într'un mod. simțitor. evaluă- 

„rile şi veniturile, fără ca acea evaluare 
să fie în raport cu elăsticitatea, impo- 

E sitelor. 

Proba acestei afirmaţiuni nu se poate 
da astăzi, pentru că proba este un ce 
experimental care nu se va, da decât, - 
atunci când se Ya aplica, acest buget. | 

“Este însă un fapt e care. - Pe mine > mă 
nelinişteşte. 

Toţi aceia, cari erati în comisiunea, 
bugetară ştii, ca, și mine, că în afară, 
de cheltueli-- extraordinare, despre cari 
voiă vorbi mai pe urmă, era un gol de 

-. aproape un milion și jumătate în buge- 
tul veniturilor, ast- fel că nu rămânea, 
mai nimica pentru sumele alocate la, 
creditele suplimentare şi extraordinare. 
Se ştie asemenea, că trebue î înscrisă în 

„„buget o sumă de 1,500,000 de lei anui.- 
“tatea celor 30,000,000 votate de d-v., 
și numite de noi-milioanele entusias- 
mului. Se mai ştie că d. ministru de 

„Tesbel vine cu un buget suplimentar de



3 şi jumătate milioane, ceea-ce, consti- 

tue la cheltueli un spor de : aproape. 

_'71000,000. + De | 
__ Se ştie asemenea, că faţă cu acest - 

* . „spor neprevăzut în bugetul primitiv, 

evaluarea veniturilor, cum afost stabi- 
-_lită de către guvern, nu-era suficientă 

pentru echilibrarea bugetului, „necum 

pentru acoperirea. nouilor cheltueli a 
- căror trebuinţă s'a dovedit de la, Fe. 

- bruarie încoace. | - 

Atunci ce sa ivit? S'a ivit întâi 

„imposibilitatea, de a creea, astăzi şi ime- 

" diat noui resurse. 
De a, fost imposibil sai nu, aceasta, 

n'o ştiă ; dar este evident că guvernul 

și majoritatea, a dat îndărăt şi nu a 

voit să se familiarizeze cu ideia că as- 

- tăzi ne aflăm faţă cu un deficit, şi că 

+ trebue să creăim noui resurse ca să a- 

i coperim acest deficit. Şi nevoind să se 
familiarizeze cu această ideie, s'a, fami- | 

“ Tiarizat cu alta mai practică dar şi mai 

- periculoasă, adică cu ideia, de a ignora 
"deficitul, a ignora cheltuelile suplimen- 

e 

+  
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tare Şi extraordinare, Totuşi nici această, : 
ignorare mrera suficientă, și în 24 de 
ore ne-am trezit că s'a mai adăugaţi ici 
colea câte o sumă, dincolo s'a, găsit că * 
'evaluările aă fost prea jos; de, eram 
prea timoroși, prea, conștiinţioşi. la să 
vedem, trăgând bugetele cari sai dove- 

"dit de astădată elastice, n am putea să 
acoperim golul $ 

Așă s'a făcut; şi într'o “pună dimi- 
neață ne- am trezit că deficit nu mai 
există; că resursele ordinare ale Statu- 
lui sunt pe deplin suficiente” ca să aco-. 
pere cheltuelile; ordinare. 

Acest, procedeii mă îndrituește pe. 
mine să zic că afirmaţiunca d-lui. ra- 
portator, că-ar fi ţinut seama, de pute- 
rile tesaurului public, este exagerată, 
şi eu unul cel puțin nu pot s'o primesc, 
Trec la nevoile Statului, și vom ve- 

dea, dacă. a. doua, afirmaţiune a d- lui ra- 
portator, cum că bugetul ține seama, de 

“nevoile Statului, este mai exactă decât. 
„cea dântâiti. Inchipuiţi-vă, q- lor, că ne-: 
voile Statului — şi nici „odată nu-i am 

Î. 

,
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făcut imputări din aceasta — nevoile 
Statului ne-au obligat pe noi să ne îm- 

prumutăm cu 400 milioane aproape, căci “ 

“la această cifră se urcă emisiunea de 

rentă, din care o parte e realisată deja, şi 

o parte are să se realiseze conform cu 
legile votate de parlament.. Luaţi acea- 

stă sumă de 400 milioane, puneţi- 0 în 

faţă cu un buget de abia, 140: milioane 

venit, și comparaţi această situaţiune 

cu aceea a Franţei şi veţi -vedea, că în 

- proporțiune cu bugetul francez un îm- 

“ prumut de 400 milioane, care sumă e de. 

“trei ori mai mare decât budgetul nos- 
“tru, arrepresinta un împrumut de 9 mi- 

liarde. Inchipuiţi-vă d-tră că ar. veni 

Franta şi ar zice: ia să-emitem 9. mMi- 

liarde rentă pentru nevoile Statului. 

Credeţi oare că nu sar ridica, veri o 

voce, plăcută or neplăcută, care să zică: 

noă miliarde? Bine, dar oare nu ar fi 

bine să studiem nevoile Statului în mod 

sistematic, ca să nu facem erori în chel- 

“tuiala, celor 9 miliarde ? Dacă avem să - 

le chelțuim, să ştim că aă să se îm-     
e
e
 

p
e



    
  
  

partă în mod'egal pentru toate trebu- 
inţele Statului, şi pentru. toate părţile 
administraţiunei noastre. Cred că aşa 
S'ar fi făcut, o o | 

La, noi, nu; după capriţiul zilei, după 
interesul momentan, după nevoi. Netre- 
bue un palat de -industrie, — nevoie a 

“Statului — rentă! Ne trebue transport 
de militari cu drumul de fier—nevoie a. 

“ Statului—rentă ! Ne trebue cutare or - 
cutare lucru, după cum, în fie-care zi 
simţim nevoie, rentă ; fără studiă sis- 
tematic, fără să ne gândim la, raportul 
firesc dintre trebuinţă, și putință. Unde - 
o să ajungem cu acest sistem 20 săa-. 
Jjungem acolo, că resursele Statului n'a 
să mai fie suficiente pentru a, acoperi ! 
adevăratele lui nevoi. | 
„D-lor, să vă dai: un“ exemplu, ca să. 

„ilustrez înaintea, d-voastră cum această 
lipsă de sistemă - în studiul - nevoilor . 
Stațului ne duce de multe ori la chel. 
tueli exagerate, De mulţi ani lupt ei 
în sînul comisiunei bugetare contra, ad- 
ministrațiunei ministerului de resbel ; 

%
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de mulţi ani le. spun : d-voastră, d-lor, la, 

ministerul de.resbel, nu cheltuiţi în 

mod. sistematic, nu căutaţi ca în fie- “ 

care an să faceţi acele cheltueli - cari 

sunt necesare pentru a putea, pune ar- 

„mata noastră, întrun moment dat, în 
posiţiune de a corespunde misiunei sale, 

şi le ziceam, precum şi “în Cameră de 

“multe ori am spus, că noi suntem da- 

tori cu atât: mai mult s'o facem cu cât 

-nu avem nici o înrîuririre asupra politi-. 

cei externe. Nu putem nică precipita, | 

nici opri evenimentele. Prin urmare 

suntem în faţa unui Stat mare în. dis- 

plăcuta posiţiune de 'a fi totdeauna, 

  
gata, căci nu putem fi cu dânşii când .. 

“nu suntem: încă; gata să - împedicăm 

evenimentele, or cel puțin să le amâ: 

-năm. In loc de aceasta, pentru-satisface- 

rea, vanitoasă de a arăta bugetul nostru. 

E echilibrat, nu saă făcut în fie-care an 

cheltueli suficiente ; și care a fostresul-. 

tatul ? Resultatul a fost că în astă 

primăvară, când, după o. expresiune a, 

primului- ministru, norii eraă i ameninţă- 

- a | Pa 
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tori, s'a văzut, că, administraţiănea mi-" 
nisterului de resbel, în "'condițiunele 
actuale, nu poate să între î in campanie, și - 

„atunci s'a cerut acel credit de 30,000 .000 
„” pentru chelţueli extra, ordinare, cari în 
„realitate nu. făceaiă decât să acopere 
acele goluri cari. ar fi trebuit să fie 
umplute în fie-care an, dacă S'ar fi fă- 

„cut cheltuelile ; necesare; şi; dacă nu mă 
credeţi, cer să, numiţi o. anchetă, să mă 
puneţi faţă cu generalii armatei, şi veţi 
vedea, cât de mari sunt golurile. 

„_” Astfel. dar, d-lor, fiind situaţiunea, 
„Vă întreb : Datu-w aţi seama, îndestul 

- "de nevoile Statului ? 
Eu cred că nu. Şi să nu ditaţi a în 

privinţa armatei sunt - lucruri pe: cari 
banii numai nu le pot face. Aţi văzut, 
d-lor, cum că în armata germană, —și 
cred că nu zic nimic răă în contra, ar- 
matei noastre dacă spun că e inferioară 
armatei germane —aţi văzut că în ceea- 
ce priveşte armata, germană, atât de su- 
perioară armatei noastre, câte, opinteli 
nu a făcut guvernul german c; ca să, obție. 

16 -
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la, timp. mijloacele necesare armatei ger- 

mane. 
Gândiţă d-v. că: aceasta, a făcut-o 

guvernul german pentru că se temea 

că poate nu o să abiă la un moment 

dat banii necesari ? 

Ar fi copilăros dea o crede. Guver- 

nul german a, făcut aceasta, pentru că 

ştia, că, organismul unei armate. nu se 

face numai CU Danii dintro zi pe alta, 

și numai atunci când a venit momentul 

pericolului: armata, e un Corp organic 

care 'şi are legile ei fireşti, în care, ceea- 

„ce vrei să mărești, ceea-ce vrei să des- 

„volti, trebue săi dai şi timpul necesar 

„ca, să crească împreună, toate. părțile 

acestui Organism vii, şi de aceea, vam 

zis: nu cumva, credeți d-voastră că 

„dacă în momentul pericolului se. votează 

cu entusiasm 50, 60 şi poate și 100 mi- 

lioane, prin. faptul acesta că aveţi bani 

nu cum-va, credeţi că o să aveți îndată” 

şi armată? (aplause din minoritate). 

De aceea, d-lor, puteti vedea din acest | 

exemplu ce vi'] dau cum că n'ați tinut 
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| seama, îndestul de nevoile Statului Şi 
nici azi nu ţineţi seamă. Şi după cum 
mulți ani am luptat în comisiunea bu- 
getară, tot ast-fel viă și. azi înaintea | 
d-voastră" ca să vă atrag asenţiunea 
asupra acestui fapt. , 

D. ministru de resbel ne spunea, în 
comisiunea, bugetară : „Dacă vreți ca, 
armata, noastră să, fie pusă, în posiţiune 
de a'şi mănţine tradițiunile ei, d-voastră 
trebue să'mi daţi -un spor la cheltueli 
“de 3,500,000“* — şi justifică aceasta, d. 
„ministru de resbel înaintea, comisiunei 
bugetare — nu știi dacă o va face şi 

“înaintea d-voastră— ast-fel că comisiu- 
nea bugetară a votat acest, spor de 

Ă cheltueli. 
+ 

Când a venit însă întrebarea dacă, se 
“echilibrează sai nu bugetul, deodată, 
nu sa mai știut, ce a -deveniţ: d. minis- : 
tru de resbel, nu s'a mai știut ce a de- 
venit acele 3,500 ,000, și 'mi-ar fi indife- 
rent ce a, devenit ministrul de resbel, ce 
ai i devenit cele 3,500 „000, dar nu 'mi-e 

p:
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inâiferent să ştii ce au devenit nevoile 

- armatei (aplause din minoritate). 

- Or d. ministru de resbel cerând cel6 

3,500,000 nu a făcut decât un. act de 

fanfaronadă, şi dacă ași crede - aceasta, 

aşi Spune-o; Or el este organul nevoilor 

armatei şi atunci trebue să i le dăm. 

- Puteti săp' o faceţi, dar credetţi- mă nu 

"6 serios modul acesta, de procedare. 

„DD. raportor. ne zice că ţine seamă de _ 

nevoile Statului ; ei contestez în mod , 

_absolut.afirmaţiunile d-sale. Să vă dau _. 

-o aită probă. Imprumutul de 30. 000.000 - 

a fost votat şi vă mărturisesc. că dacă, 

ar fi fost numai un împrumut cerut; 

ad-hoc pentru un- pericol, ei nu ași 

"avea nimic de zis. Ei -cred. însă .că 

“acesta nu e un împrumut cerut ad-hoc 

faţă cu un pericol.. | 

“In casul acesta, fiind-că norul ame- 

- mințător până mai alaltăieri are aerul - 

astăzi de a, se împrăştia, am putea, zice - 

că cheltuiala aceasta, e zadarnică şi că, 

nu mai trebue făcută. Din nenorocire 

„e cred că nu e aşa, şi atunci când am. .  
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„votat acest credit unul din motive a 
fost că d-voastră voiţi prin acest credit să faceţi :cheltuelile .necesarii pentru - 
“punerea în stare. normală a armatei i noastră (aplause din partea, minorităţii), - „Şi de aceea warm zis că în asemenea, 
materie nu votez atunci când lucrurile 
vin din. iniţiativa parlamentară, şi aş 
vota, când. ar veni din iniţiativa guver- 
nului, pentru că cu guvernul pot discuta, : 

„ asemenea cestiuni, dar nu cu un deputat 
care poate nu cunoaşte bine situaţiunea, "> saă care chiar. când ar cunoaşte-o nu 
este pus în posiţiune a o apăra, pentru 
că.nu "i incumbă lui responsabilitatea,. 
Dacă dar este-așa cum! susțiu eu, că 
aceste 30,000,000 nu sunt reclamate de 
o stare anormală ci de o stare normală 

„a armatei, atunci trebue făcut acest 
lucru, şi dacă se face nu reclamă, o 

| anuitate? Şi anuitatea, aceea o ignpraţi 
cum aţi ignorat şi cele 3 şi jumătate |. milioane ale d-lui ministru de resbel.. 

[-.-- Prin urmare vedeţi că 'în realitate 
bugetul se înfăţişează în ochii noștrii în 

- 
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modul următor : noi credem că avem 

la evaluări o exăgeraţiune de 1 milion 

şi jum&tate, noi credem că suma recla- 

mată de d. ministru de resbel e: o sumă 

reclamată serios şi pe care suntem gata 

să i-o dăm, ceea-ce face 5 milioane Dacă 

mai adăogăm la, acestea, anuitatea de. 

1,600,000 ajungem la cifra de 6:/2 mili- 

oane pe care chiar cu resursele ast-fel 

cum. ai -fost întocmite de' comisiunea 

bugetară 'şi raportorul ei, nu găsim 

“resurse ca să le putem acoperi. Ei, 

având dată situaţiunea, ast-fel, ne între- 

“-băm: Este, cum zice d. raportor, în 

bugetul actual o dreaptă cumpănire 

între veniturile şi cheltuelile' Statului ? 

Eă cred că nu, şi dacă nu este acea, 

dreaptă sumpănire” care o afirma d. 

raportor, dacă noi avem dreptate în 

aprecierile noastre, vă întreb, cum v'am. 

întrebat şi acum trei ani când mă 

aflam în aceeaşi pusiţiune ca: şi astăzi: 

cari vă sunt planurile, cari văsunt ideile 

d-v. financiare, pentru a, mări resursele. 

acestui Stat? Şi nu uitaţi, d-lor, că, 

Pi
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„ acest deficit care '] găsim noi astăzi | 
„ puteţi ignora, şi "1 puteti ignora pentru 
-6, 7 şi 8 luni, dar are să vie'momentul 
când n'o să mai puteti ignora, cheltuelile 
reclamate” de ministrul de resbel. Le 

„Puteţi amâna -pentru şease luni, dar 
acele cheltueli, vă asigur, fără teamă de 

-a fi contrazis de d. miniștru de reshel, 
„sunt cheltueli indispensabile “armatei. 
Prin urmare acest deficit are să 'se 
presinte astăzi, dacă, votaţi „suma ce- : 

„rută de d. ministru de resbel, și atunci 
„m5 gândesc la, justa țeorie a d-lui rapor- !! 
tor care cere să nu evaluăm un imposit 
după aplicarea, lui în timp de şease 
luni, pentru că fie-care imposit are ne- 

-_voe de un timp mai îndelungat ca, să 
dea tot ce poate da. | 

Dar dacă este aşa, și eu subseriă 
aceste cuvinte ale d-lui raportor, va, să 
zică astăzi avem să ne găsim în faţa, 
unui. dificit de 6—7 ;000,000, care de- 
„ficit nu este extraordinar ci este deficit 
permanent, pentru că el are să fie re- 
sultatul anuităţilor în urma, împrumu-
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tului făcut « sai a. creațiunilor noui fă- 

"cute de ministrul de tesbel, cari sunt 

"permanente. | 

„Prin urmare când aveţi a face, nu 

“cu un deficit întâmplător de 6-7,000, .000 E 

dar cu un deficit permanent; pe. care nu 

'].puteti acoperi cu împrumuturi, atunci 

"trebue să vă gândiţi la resursele c* 

trebue să creaţi, și suntem în drept de 

a zice că este datoria; guvernului să, "Şi 

„dea, seama de viitor... , 

"A guverna va să zică totdeauna, și - 

a prevedea, şi prevederea este o datorie. - 

_pentru un guvern, căci €l trebue să "şi 

dea seamă și de nevoile de astăzi şi de 

nevoile de mâne. 

Ei, în această privinţă nu văd. abso- 

“ut n nică o inițiativă luată, din partea 

“ guvernului. Sunt acum “trei ani, Spu- 

neam acelaşi lucru şi d. preşădinte al 

“Consiliului răspundea: poate să aibă 

dreptate d. Carp ; când va, veni deficitul 

vom vedea. A venit deficitul şi atunci 

d. Nacu a presintat un proiect; însă d. 

“Costinescu a dat de o: „parte proiectul  



  
  

  

„— 249 — 

d-lui. ministru şi a. presintat,. d-sa un 
altul pentru echilibrarea bugetului, şi 
d-voastră 'repede- “repede l-aţi. votat 
Așa voiță să mergeţi înainte ? Fi” bine, 
s'a prins' odată; dar admiteţi că “tot 
așa o să poată, merge ? Se zice: că! d. 
Nacu nu a, -fost prevăzător, cu toată 
reputaţiunea sa, de fininciar consumat. 

. Bine a făcut d. Costinescu că “ a'râstur- 
nat în 24 de ore :toate planurile : sale - 
financiare, dar d-voastră, credeți că, se 
poate guverna, în asemenea condițiuni? 
Credeţi .că un asemenea, ! sistem de a: 
trăi din zi în zi. este posibil ? Ea „cred 
că nu. 

După ce am cliticat, să "mi permiteţă 
să trec de la negaţiune 'la afirmaţiuni? 

: Ce vrea guvernul să facă nu știi; dar, 
noi credem că este de creat ântâi im. 
positul asupra veniturilor, despre care 
a vorbit şi a. Codrescu eri. Ei, încât 
pentru mine, mă asociz la cele ; zise de 
d. Codrescu în această, privinţă, ca prin- 
cipiu, căci înțelegeţi d-voastră că, nu 
este nici niomentul nici locul de a vă.
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face ei o conferință asupra impositului 
” acestuia, adică în ce proporţiune să fie 
aşezat şi cum să, se aplice la noi. 

Este suficient să vă enunțăm” numai 

principiul că dorim un imposit asupra 

venitului. Când va fi săl : discutăm, 

atunci vom atinge modalitatea, şi ma- 

piera cum trebue să se aşeze. „ 
„Afară de impositul asupra venituri- 

lor, d-voastră trebue să reîntroduceți 

_etalonul de aur, fiind-că acesta, este sin- 

gurul mijloc pentru a scăpa finanţele 

noastre şi pentru a mănţine sus creditul 

Statului. 
Introducerea etalonului de aur. A. 

ceastă frasă spusă aşa a deşteptat zîm- 

" beţul pe buzele multora cari aă zis: d. 

Carp crede că a, zis mare lucru î ? Adică 

este așa de grei de a, zice: voesce eta- 

lonul de aur? Apoi aceasta nu este nici 

măcar 0 idee, şi aţi văzut pe d. minis- 

tru de finanţe, căruia "i place să culeagă 

comparaţiunile din. lumea mercantilă, 

afirmând că această ides nu are mai 

“ marevaloare decât etichetele de pe bom- 
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| boanele d de la Boissier. Ei cred că. acesta 
este un mod cam prea, superficial de a 
trata cestiunea. 

D-lor, când se cere introducerea, etă- 
„lonului de aur, credeţi d-voastră că su: 
cere numai înlocuirea, argintului din 
casele Băncei. cu napoleonii corespun: 
zători? O, atunci ar fi foarte lesne şi 
foarte uşor, dar nu; cine zice ctalonul 
de .aur zice dos lucruri : ântâiu să 
fundaţi Banca pe un stoc metalic de aur, 

și al doilea să o fundaţi pe o altă ma- 
nipulare financiară, căci dacă va con-. 
tinua cum se aplică astăzi, or ce 'eta- 
“lon de aur veti întroduce d-voastră nu 
va face absolut doă „parale (aplausă 
din minoritate). Aci cestiunea, se com- 
plică, căci dacă cerem etalonul de aur 
cerem totdeodată, . și o altă politică, 
financiară a Băncei, Când zicem etalonul 
de aur înţelegem că acesta, are să oblige 
pe Bancă de a face manipulaţiuni cari 
să ridice creditul Statului, să. fie o 
Bancă de circulaţiune care să întroducă 
o stare sănătoasă în afacerile noastre
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financiare, căci cu monometalismul de 

argint şi cu hârtiele d-voastră, semifidu- 

ciare puteti administra Banca cum o 

faceţi, cu etalonul de aur nu puteti. Nu 

„se poate. Când veți admite etalonul de 

aur, trebue să vă modificaţi puţin şi 

_ administraţiunea Băncei şi modul „cum 

trataţi d-voastră creditul Statului, 

D-lor, ca să vă daţi seamă de natura 

“operaţiunilor Băncei cercetaţi cari sunt 

câştigurile Băncei ? "Aveţi la scompt 

câștig de 600.000 lei, şi nu uitaţi că 

acest câştig provine în parte şi de la 

creditele agricole. Va să zică iată din 

capul locului o Bancă care a fost creată, 

pentru a ridica creditul în ţara aceasta,. 

şi pentru : a aduce o. ușurință în scompt 

pentru acei cari aă nevoie şi cari tre-. 

__bue să se folosească de-acest, privilegii 

“imens pe care Statul 6 dă. Băncei cu 

“ singura condiţiune morală, neînscrisă în 

acel privilegii, să nu 'serve 'numai la 

acţionarii Băncei (aplause din minori- 

| tate) ci să serve la, alimentarea trebu- 

„- inţelor întregului comerț român. lată, 

 



  

    

7 

- Zic, Că o asemenea, Bancă. asupra, unui 
folos de 3,200,000 lei are de la scont 
numai vre-o 400,000 de lei. 

rea, ci, ea, nu era, Banca, Naţională ro- 
mână, ea nu era Banca. țărei, ea era 
Banca unei asociaţiuni, ea era Banca, 
acţionarilor și în realitate Banca unui 
părtid (aplause din minbritae), . 
Banca de scont şi de circulaţiune nu 

a corespuns deci primei sale meniri ŞI. 

„= Cevrea, să zică aceasta decât că Banca , 
în această, privinţă n'a satisfăcut meni- 

„nu a făcut scont; dar să. vedem cum. 
stăm. cu circulaţiunea, D- lor, s'a scris 

“mult, asupra valutei, sa, scris mult 
asupra circulaţiunei, dar nu voiă veni 

-să fac înaintea d-voastră ” mostră, de 
ştiinţe, cui zic fraţii de peste Carpaţi ; 

- vă voiii vorbi, în cestiunea, de față, cum 
„ ar.vorbi simplul țăran de pe țermurile 
„Dunărei şi vă voiă întreba : oare biletul 
de Bancă are el natura unei poliţe saă 
nu? Când ei, țăranul de la, Dunăre, 
iai un bilet de Bancă de 20 lei, 6l iaă 
drept 20 de lei, pentru că în dosul
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acelui bilet de Bancă stă creditul Sta- 

inlui acolo, şi după ce pe basa acestui 

credit am luat bilet cu bilet şi, ca, țăran, 

fiind econom prin natura mea, am . 

strîns în curs de 10 ani de zile o avere 

de 20,000 lei, Şi, am toată buna credinţă 

că am adunat 20, 000 lei, şi deodată 

mă trezesc cum că aceşti 20,000 lei, în. 

realitate, nu fac nici 16,000 lei, atunci 

stai și mă întreb: cine este culpabil ? 

" edcaream avut încredere în semnătura, 

în garanţia Statului, pentru că de la, 

Stat am primit această hârtie; sai cul- 

pabil este Statul ? Eă trebue să suport. - 

această pagubă, sai trebue s'o supoarte 

Statul ? Şi atunci Statul vine şi zice: 

da, tu trebue să „Suportezi. această pa- : 

_gubă.: 

- Apoi de ce spune Statul așa ? de ce? 

pentru că d'voastră aţi alterat creditul 

Statului, pentru că d- voastră nu credeți 

„că trebue să fiţi şi că puteți fi direct, 

respunzătoră de ceea.ce aţi făcut şi de 

ceea-ca faceţi (aplause din partea mi- 

norităței). -
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D-lor,. când se alterează, valuta se al- 
terează totodată, şi creditul public. 

„ Da, aceste imputări -cum ni! s'a, res- 
puns ? Ni s'a respuns cu teorii, rii sa 
respuns că nu este vina manipulaţiu- 
nilor Băncei, nu este vina stocului săă 
de argint, ci a crisei, Şi "mi aduc tare 
bine aminte, sunt acum trei ani, când 
am rădicat, cestiunea, ântâiă în Parla: 
ment, şi când d.: prim-ministru ne-a 
zis că acum agiul estg 10 la sută, dar 
la primăvara, viitoare, când se va în-: 
cepe exportul păpușojului, sperăm că. 
agiul va diminua la,.4 sai la, 5 la. sută. 
„De atunci sunt. trei ani şi în anul acesta, 

... am avut un export normal, s'a restabilit 
prin urmare balanța comercială, agiul 
însă în loc de a ajunge Iş, cifra, promisă 
de 4sai 5 la sută a ajunsa 18 Și chiar 
până la, 20 la sută, și nu ştim unde ars - 
să se oprească. Va să zică, nici balanța, 
comercială nu se poate da, ca causă a 
urcărei agiului. . a 
_Ni se mai aduce în. sprijinul agiului- 

i teoria acelor ce cer bimetalismul, dar



20 
se uită că noi suntem. proba, cea, mai 

puternică de falsitatea, teoriei lor. 

Bimetaliştii din străinătate cer să se 

| întroducă bimetalisrhul care nu există, 

“sub cuvânt, că bimetalismul va pune un 

. 

capăt crisei economice. Ei bine, noi 1. 

avem ; pentru ce este orisă ? 2. 

Noi avem bimetalismul, ceeace se . 

refusă de a. face ministru de finanțe în 

Germania, zicând că este o trădare na- 

ţională, ceea-ce se refusă de a, face par- 

lamentul englez, ceea:ce se retusă, Franţa 

să o aplice în realitate, căci este ştiut 

că Franţa, . imobilisează în. piviniţele 

“ Băncei sale tot. argintul ce .7] - are. Ei! 

bine, ceea-ce toate Statele se refusă, de 

| a face, noi. am făcut. _Credetă însă că 

criza.este mai mică la noi decât, acolo? : 

" Crisa este absolut aceeaşi la noi ca acolo, . 

numai că la, noi se complică și cu alte- 

rarea, valutei. - | 

Realitatea, este următoarea, a: lor: noi 

perdem în realitate pe an asupra, unui - 

buget de 140 „000,000, perdem cel puţin 

_14,000,000 cari ati dispărut din resur-  
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„sele Statului și au dispărut, pentru că 
vă încăpăţăinaţ de-a mănţine organi- | 
sarea, Băncei și manipulaţiunea, ei cum! 

e astăzi, - 
Dar circulaţiunea sa mai alterat şi 

dintrun alt motiv. S a alterat şi atunci 
când d-voastră, aruncaţi pe piață mij- 

loacele de circulaţiune cari nu aă în 'do- 
sul lor o operaţiune reală. Când se face 
ceea-ce numeşte austriacul Reibuechsel, 
Și ceea-ce se numeşte la noi trate de . 
complesenţă, operaţiune care se ' face 
la noi pe o scară foarte întinsă, atunci 
se sporesc mijloacele de circulaţiune 
mai mult, decât nu e nevoe, — şi când - 

- aceste” mijloace sunt basate pe credit, 
atunci orce circulaţiune exagerată tre. -.. 
bue să atingă creditul, adică, isvorul în- 
suşi al mijloacelor de circulaţiune, Ei 
bine, o repet, tratele de complesânţă se 
dai la noi pe-o scară foarte întinsă. 
Cum se face aceasta? 

Luaţi d-voastră trei. indiviză. X, Y şi - 
Z cari-își zic: tare frumos ar fi dacă i 
am cumpăra noi o, moșie. Şi după ceaă 

J. A 
17 
!
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constatat că e bine să cumpere o moşie - | 

în tovărășie, aii mai constatat şi alt- 

ceva, că n'a parale (ilaritate). 

Cum să facem, îşi zic Y, X, și Z, să a- 

vem parale ca să cumpărăm moşia, Și 

so plătim fără nică un soiii de rizic pen- 

tru nimeni? 

Atunci fac trata numită de comple- 

„sență; Y trage asupra lui X,'şi X asu- 

pra, lui Z, le scontează la, Bancă. Şi cu . 

banii cumpără moşie. | 

Evident, că o moşie cumpărată cu 

bani împrumutaţi pe 4 la sută, totdea: 

una, o să pună în posiţiune pe cumpă&- 

rători ca să plătească, căci cea mai 

proastă, moşie aduce mai mult de 4 la 

sută, 

Operaţiunea, cum vedeți, este foarte - 

frumoasă în sine. Însă cine a plătit în 

definitiv? A. plătit-o publicul român, 

şi a, plătit-o sub formă de agiui; căci 

este evidenţ că atunci când d-voastră 

măriţi circulaţiunea unei tări fără să 

ţineţi seama de adevăratele nevoi ale 

circulaţiunei, d-voastră depreciaţii hâr- 
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tia, d-voastră, atunci când hârtia d-v. 
este o hârtie semifiduciară. 

Dar ca să se facă aceasta, trebue ca 
hârtia, să fie semifiduciară, căci dacă în 
realitate hârtia d-voastră, are valoarea 
aurului, nu “i ar da mâna Băncei să 
sconteze cu 4 la sută, pe când Banca 

„Angliei scontează cu 6; pentru că; 
Banca Angliei ţine cont de valoarea au- 
Tului, 'fiind-că aur. ia, aur dă, pe când 
d-voastră nu ţineţi cont, fiind-că aveţi 
o hârtie semifiduciară, şi resultatul este . 
că măriţi circulațiunea mai mult decât 

„sunt trebuinţele Statului şi particula- 
„rilor, şi măriţi - acolo unde nu trebue 
so măriţi; pe când la. scont, unde 
sunt operaţiuni reale, nu faceţi ceea-ce 
trebue să faceţi, şi din causa, aceasta 
provine şi mai mare alterare a valutei : 

în ţară. iCeea-ce se. întâmplă la noi, e 

curios lucru, sa întâmplat pas cu pas 

în Austria ; așa s'a procedat acolo ; şi 

acolo când s'a cerut, restabilirea, valu- 

tei sa r&spuns : răul nu e mare, pen- 

tru că atunci când avent noi o valută
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alterată putem exporta mai de grabă, 

pentru căt vine mai îndeinână cumpă&- 

rătorului să vie să schimbe hârtia, 
noastră, şi în aparenţă dă un preţ mai 

mare decât ar da când ar fi aur, şi 
acolo se face un scont foarte mic, și o 
lombardă foarte mare. Şi mai deunăzi 

în parlamentul austriac se semnala, 

fără să se conteste nici de guvern 

nici de învățații de acolo, —nu ştiu ce 

„Vor zice învățații de aci— cum că se 

da, . pentru: milioane împrumuturi de - 

lombară, şi pe ani întregi, la protejaţi - 

“guvernului şi Băncei Naţionale, şi din - 
această causă se altera, valuta şi se 

surpa creditul Statului. Şi acolo se a- 

cusă guvernul, precum avem dreptul să- 

facem și la, noi, cum că afară de bile- 

tul de Bancă a venit guvernul şi-a 

„aruncat biletul săi de Stat, și a pus în 

concurenţă biletul săi semifiduciar 

alături cu biletul de Bancă. Așa, aţi fă- 
„cut d-voastră cu biletele ipotecare ; aşa, 

aţi aruncat 30 de milioane pe piaţă, al-
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terând ast-fel valuta şi mărind mijloa, 
cele de circulaţie. 

Ei bine, învățatu- -Sa, ceva de:la, trista, 
experienţă a, vecinilor noştri? Nu; sa, 
procedat ca la dânşii şi resultatule astăzi - 
că aveţi în resursele Statului, nu mai 
vorbesc de cele particulare, 16 milioane 
mai puţin, cari ar fi fost mai mult de- 
cât suficient, pentru a acoperi: nevoile 
Statului, cum sunt ele în realitate. 

Dar să mergem mai "departe. Şi aci; 
cu ocasiuneă creditului Statului, cu oca. 
șiunea; resurselor financiare, foarte al. 
terate din causa, modului cum se tra- 
tează valuta, la noi în ţară, să vedeti, 
cari al să fie, în afară de deficitul , 

-- care l:am constatat, nevoile şi conse- . 
cințele acestor nevoi în privința valutei. 

Din acele 400,000,009 de cari am 
vorbit-la început, d-voastră, nu aţi emis 
decât aproape :300,000, 000 şi aveţi să 
mai emiteți 120,000,000. 

-O voce: 150. | | 
„D, P..P. Carp. Aceasta, represintă un 

„Spor la anuităţi de cel puţin 6,000,000;
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vă să zică la, acele 61,000,000, ce avem 

anuităţi, aveti să adăogaţi încă o anui- 

tate de 7,000,000, care, adăogată la de- - 

- ficitul de '7,000,000 ce avem, vă pune 

în posiţiune de a, vă afla faţă peste doi 

ani nu cu o anuitate de 61,000,000 dar 

de 70,000,000, căci se va mai adăoga 

un milion şi jumătate anuitatea celor 

30,000,000 pe lângă cele șapte, când 

anuitatea va fi de 70 de milioane în 
aur. Atunci iată Statul român obligat 
de a, exporta, jumătate din bugetul săi 

în aur, pe când veniturile le strângeţi 
în hârtie, şi anuitatea va, crește și mai 
mult şi în aceasta, în proporţiunea. cu 

care veţi slei din ce în ce mai mult re- 

sursele reale prin alterarea, valutei, şi 

“când vă măguliţi cu ideia că de la 11 

aveti să ajungeţi la 4 şi de la 18 la 15, 

ei vă afirm că vă aflaţi într'o pericu- 
loasă, ilusiune. 

_Din contră, fatal o să ajungeţi la 

24 sati 95; şi apoi este de ajuns ca 

hârtia, monetă, să fie numai. ceva mai 

- jos, puţin sub valoarea argintului, ca, 
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să se scurgă şi argintul; “şi atunci 

“ajungeţi la, cursul forţat,— şi iată unde 

ne duce manipulaţiunea Băncei şi âpli- 
caţiunea, reală a, ştiinţei d-lui Stolojan. 

D. An. Stolojan. D. de Bismarck... 

D.P.P. Carp. D-le Stolojan, ni ştii 
ce a zis d. Bismarck monometaliştilor, 

„dar ştiă ce are să vă zică ţara, are să 
zică că v'a dat, supă grasă şi.că i-aţi 

lăsat apă fiartă (aplause din mMino- 
ritate). 

Când va, veni momentul acela, d-le 

Stolojan, foarte cu greă aveţi să vă a- 

părați cu 'apostroafele dealtfel foarte 
de spirit ale prinţului de Bismarck, pen- 
tru că prințul de Bismarck vorbeşte 
pentru acolo,. şi cuvintele lui '€l apără, 

pe dânsul, dar nu vorbeşte aici, şi cu- 

vintele prinţului cancelar nu te apără 

„pe d-ta aici (aplause din minorite). Va 
să zică, d-lor, noi sustinem cum că faţă, 

cu nevoile de 14 milioane, cari nu sunt 

accperite cu nimic, care are să fie defi- 

citul real în anul viitor, d-voastră tre- 

bue să creaţi noui imposite, şi d-voastră
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trebue să introduceţi etalonul de aur, 

care introducere trebue să concidieze -. 

cu o remaniere totală a politicei finan- 

-ciare a; Băncei; d-voastră trebue să îm- 

„__ pedicaţi alterarea valutei, care sleeşte 

. „resursele Statului. 
| Cred că aceasta, va putea face ca a- 

nuitatea. de 4,000,000-5,000,000 pe an... 

D. preşedinte al Consiliului, 1. O. 
„. Brălianu': Şi eiă cred. 

„D. P. P. Carp. Şi această. anuitate 

pusă în balanţă cu pagubă de 16,000, 000 

"17,000,000 care o aveti, şi :pe care o 
voit fixa-o, ca, să vă plac şi mai jos, la - 

14,000,000, va da un spor imediat în 

_ buget. de 9,000,000; şi impositul asu- 

pra veniturilor, fără mari ilusiuni, cred 

„ căse va putea evalua, la 1,500,000. Va, . 
să zică ajungem Ia, 11,000,000 spor real 

“al resurselor Statului, şi dacă va mai 

lipsi 1,000, 000 sati 1 „500,000, acela, uşor 

se va, putea acoperi sai prin remanierea 

impositelor. existente, saă recurgând la 

"toate impositele odată, ceea ce nu va 

putea fi'o sarcină prea grea; încât ast. - 

[i
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fel veţi echilibra bugetul; altfel nu 6 
veţi putea, echilibra. Căci sunt. convins 
că dacă veţi vota noui resurse fără, re- stabilirea valutei, or şi ce resurse nou 

“se vor perde în un adevârat, boloboc al Danaidelor, în care aruncaţi banii con- 
tribuabililor şi înainte de toate credi- 
tul Statului. 

Fiind lucrurile astfel, “noi suntem în 
drept 'de a susține cum că proiectul de | 
buget nu ţine seama, de puterea tesau- 
raului public; suntem în drept a sustine mai departe că nu ţine seamă de ae. | veratele nevoi ale Statuliui; şi mai de. - „parte suntem în drept a susține că nu ţine seamă nici de creditul Statului. 
„Că un alt sistem nu este posibil, reese 

din ultimele cuvinte ale d-lui raportor, 
care zice: „Se va aplica: cum este alo- „cat fără sporire de cheltueli, cari n'ar „mai putea, găsi echilibru” în resursele 
„bugetare“ Va să zică d. raportor afirmă 

- “Că o desechilibrare a bugetului n'ar mâi - 
putea, găsi leacul în resursele ordinare. . 

Ce va să zică aceasta? Va, să zică că,



A 
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materia, imposabilă este aproape sleită. 

Şi când din noii va avea nevoe Statul 

ca, să facă apel. la. contribuabili să 

"acopere deficitul acesta, n'are să mai. . 

aibă, impositele acel grad de elasticitate 

care face realitatea să concordeze cu. ,. 

speranţa acelora cari pun impositele. 

Ră cred cu d. raportor că este aşa; 

şi dacă este aşa, atunci nu este alt 

mijloc pentru echilibrarea finanţelor 

noastre decât a, ridica creditul Statu- 

lui acolo unde trebue să se afle, şi pen- 

tru aceasta nu sunt alte măsuri decât 

acelea; cari am avut onoare să le propun, 

şi cară cred că sunt singurile nemerite. 

Vă rog dar ca, de azi înainte cine va 

vorbi de etalonul. de aur. să nui mai 

„ziceţi că este foarte lesne de a găsi 

această idee, că şi un copil zice dacă ar- 

„gintul nare valoare trebue înlocuit cu 

aurul; pentru că această, idee implică 

şi o reformă, completă, a Băncei Natio- 

nale, şi reclamă înainte de toate un ce. 

cu care ar trebui odată să ne deprin- 

dem, reclamă, onestitatea, burgheză şi  
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din partea burghesiei și din partea 
“Statului. Adică, precum negustorul se 
crede desonorat atunci „când o poliţă is- 
călită de densul şi ajunsă la scadență, 
nu o mai poate onora, tot, asâmenea și 

" Statul să se creadă, desonorat atunci 
când iscălitura, lui nu mai poate să o 
onoreze, și prin urmare trebue să facă 
toate mijloacele ca să o plătească (a- 
plause). - Să 
Să 'mi permiteti, d-lor, acum să, lăr- 

gesc, cum am anunţat.o, cercul investi- 
gațiunilor mele. 

--. Dupăce am arătat că, bugetul nostru 
este desechilibrat; după ce vam arătat, 

:că mâine are să vină, întrun mod abso- 
lut desechilibrarea ; după ce am arătat 
cari sunt singurele mijloace, după păre- . 
rea, mea, cari ne pot scoate din această, 

| situațiune, — permiteţi'mi acum, să mă 
întreb : în virtutea cărej forţe deţineţi, 
puterea, ?. Faţă cu țara, aveți forța, con- 
stituțională, fiind că aveţi majoritate și 
nu ei voii contesta, maiorităţei acestea, 
cum că represintă, țara. Prin urmare 

.
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forta, constituţională'o aveti şi, în pute- 

rea, acelei forţe constituţionale, puteţi 

„zice că mănţineţi puterea. 

Nu voit face- jocuri de cuvinte şi nu 

voii zice că şi contrariul poate, să, fie 

” adevărat, că adică aveţă - maioritate, 

- Biind-că aveţi puterea, (aplause din par- : 

tea minorităţei). - 

Prin urmare, forţa, legală fată c cu tara 

o aveţi, dar faţă cu propria d-voastră 

conștiință sunteţi oare tot atât de tari ? 

cu alte cuvinte aveti forța, morală șau 

n'o aveţi? Şi ca să nă dăm seama, de 

aceasta, trebue să ne întrebăm: cari 

sunt elementele. cari constitue în ochii 

“unui om conștiinţios “legitimarea, pute- 

rei sale? Prin ce aţi dovedit că deţineti 

„puterea, pentru că o mneritaţă ?. 2 

În administraţiune, de mult s'a zis că 

întreaga, noastră admiriistraţiune nu 

este decât un imens aparat electoral; 

de mult s'a zis că avem prefecţi, nu - = 

„pentru că întrunesc însuşirile de buni 

administratori, dar pentru că at com- 

„pletă.aptitudine electorală. Şi ceea ce 

Z
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se e întâmplă pentru prefecti, se întâmplă 
„pe urmă și în treptele cele mai de i JOS, 
pentru sub-prefectă şi. pentru primari, 
aşa încât întreaga administraţiune nu 
este decât un imens aparat electoral. 

“Va să zică, că, avem o bună administra- 
ţiune. nu o puteți susține; iată deci o 
ramură de adiministraţiune publică, care 
nu poate justifica în ochii conștiinței 
d-voastră deținerea puterei. 

Justiţia, aţă văzut din diferite inter- 
pelări în ce stare se găseşte, şi nu mă 
uit la cele ce a, spus d Fleva,; ei con: 
vit cu d-voastră cum că d-sa a exage- 
rat. Este de față și cred că nu se va 
mânia; dar decăderea justiției este 
probată prin zisele d-lui Stătescu, nu 
prin cele zise de d. Fleva (aplause din 
partea; minorităţii). Nu iau „pe acusator 
în sprijinul părerei mele, ci iai „pe apă- 
rător. 

Când se manipulează justiția aşa cum 
a recunoscut, d. ministru al justiţiei că, 
se manipulează, „atunci nu se poate 
zice cum că avem o justiţie reală în 
x
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tară, — şi nică starea, magistraturei nu 

poate justifica, faţă cu conștiința d-v., 

deținerea, puterei. Ca să vă arăt cum gu- . 

vernaţi d-voastră, daţi! mi voe să rea: 

mintesc o frasă memorabilă despre care - 

sper, pentru onoarea, acestei țări, că va 

fi, cum zice grecul, un  hapax legomenon, 

şi că nu se vor mai repeta aceste CU- 

vinte în ţara, românească. | 

„Când zice d. Stătescu d-lui F lova: : 

d-le Fleva, erai advocai la drumurile de 

fer, d-le Fleva, erai advocat la, spitalele . 

Brâncoveneşti, d-le Fleva,. erai deputat; 

d-le Fleva, erai primar,—cum ai putut să . 

ne “părăseşti? Ce va.să zică aceasta? Va, 

să zică, că atunci pe când d. Fleva cre- 

dea, că d- voastră, îi plătiță munca şi ta- 

lentul lui, d-voastră credeaţi că îi plă- 

teaţi conștiința (aplause din minori- 

tate) Numai atunci . când se zice că 

conştiinţa se plătea, şi trebue să fie prin 

urmare conştiinta fidelă, numai atunci 

se pot rosti de pe banca ministerială 

cuvintele cari s at rostit (aplause din 

“ minoritate.)



    

—2p— 

De aceea, pentru onoarea acestei ţtri, 
eii cred că asemenea cuvinte nu se vor 
mai rosti de astăzi înainte. Ştiu că sunt - 
conştiinţe cari se cumpără, şi sunt €on- 
ştiinţe cari se vând; dar un guvern, când 
el ajunge a crede că; toate se plătesc, 
atunci el crede că toate se cumpără, și 

„este trist pentru o tară să aibă un gu- 
vern care se mănţine pentru că are cu 
ce plăti. Și cu ce cumpăra, (aplause). | 

Va, să zică nici aceasta nu justifică, . 
faţă, cu conștiința, d-voastră deținerea 
puterei. 

- Faţă cu finanţele țărei vam spus cum 
stă starea noastră; față, cu instrucţiu- 
nea publică de doi ani de zile vă încer- 
caţi să introduceţi o reformă, şi îicer- 
cările d-voastră ai aerul de încercări 
senile cari nu vin absolut la nici un 
resultat, (aplause). - 

Or unde mă întorc nu găsese nimic 
ce ar justifica față cu conştiinţa d-v. 
deținerea puterei. 

Dar se zice: ei bine, d-lor, este ârept 
"că ţara, nu: merge bine, este drept, şi



până la oare-care punt o recunoaştem 

Şi no), “dar nu este numai vina noastră. 

D-voastră voiţi şi cereți în România să 

aveţi o stare de cultură şi de lucruri ca, 

în Franţa şi ca, în Anglia. Apoi credeţi 

d-voastră ca, în câți-va ani de zile să 

ajungem numai decât acolo, unde sunt : 

acele ţări după o muncă seculară ? 

_Nu sunt așa de nedrept încât să cer 

aceasta, și recunosc că o mare parte 

din. relele de cari suferim nu sunt nici 

din vina maiorităţei, nici din vina, mi- 

norităţei, nici din vina oposiţiunei, nici 

- din a ouvernului, ci sunt vina stărei. 

noastre de cultură: Dar dacă recunosc 

acestea, sunt totdodată în drept a afir- 

ma, că nu faceţi nimic ca, să eșiți din 

_această stare şi că aveţi interes să o 

mănţineți. Și ca, să putem! vedea dacă, 

faceţi ceva, trebue să ne uităm şi la i- 

deile cari vă conduc şi la, idealurile cari 

le puneţi înaintea acestei țări ca o ţintă 

finală. Cari sunt ideile, principiile, cari 

  

"vă conduc? De trei ani de zile ziceţi că. . 

N. ,



  

  

vine o eră nouă; prin ce Ss a manifestat 
acea eră nouă ?: 

D. ministru al instrucțiunei vine cu 
"un proiect de lege asupra instrucţiunei 
“publice, şi de doi 'ani stă acel proiect 
în dosarele noastre nevotat. D. ministru 
se zice că are să se retragă, și că are să, 
“vină un. alt ministru. la, instrucțiunea, 
publică, a cărui misiune are să fie de a; 

„nu veni cu nimic (aplause: din partea, 
minorităţei).. 

D. C.-Nacu anunţă reforma, magistra- 
„turei, pentru ca, să pună pe guvern în 
posiţiune de a se- apăra în mod legal 
contra. relelor năravuri ce există . în 
țară. Ideea era salutară, căci e bine să 
nu ne încredem numai în ministrul care 
zice :.voii apăra, legea și voii uza de la- 
titudinea ce „mi-o dă lega, pentru că pe. 

-de o paite. ministra se poate schimba, 
„iar pe de alta, şi cel mai conştiinţios om 
nu îşi poate-da seama de propria, sa, na- * 
tură şi poate face răul fără să aibă con- 
ştiinţa răului ce face. Să vă dai un 
exemplu: alaltăeri ați văzut pe d. mi- 
e SE 18
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nistru al instrucţiune afirmându-se că 
d-sa, nu este un om răutăcios; oare cre- 
deţi d-voastră ? (ilaritate). | 

“ Vedeţi dar că un om cu toată con- 
ştiinţa, se poate înşela, și de aceea, ce- 
rem ca conștiința umană să fie îngra- 

_dită prin lege, pentru că legea represintă 

conştiinţa generală a unei societăți faţă 
cu conştiinţa individuală a fie-cărui din: 
tre noi (aplause din partea minorităţei). 

Ei bine, d. Nacu anunță reforma ma- 
gistraturei şi d. Nacu trece îndată la 

finanțe, la justiţie; vine d. Stătescu, şi 
din 18 luni de administraţie cu ce s'a 
ales? Cu o lege asupra actelor autentice; 

şi întrebat-a d. preşedinte al Consiliului 
pe advocaţii practici, cum a fost făcută 
și cum se aplică acea, lege pentru ca să 

- vedetă progresul ce s'a făcut ? 
Aţi făcut legea, comunală; aceasta, 

__ încă este atât de defectuoasă, şi aceasta, 
_trebue să o :spun' spre onoarea d-lui 
președinte al Consiliului, încât d-sa nici 

“mma voit măcar să o apere. 
.
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D. președinte al Consiliului, I. C 
„Brătianu. Te înşeli. 

D.P. P. Carp. Atunci voiii retrage 

cuvântul, că n'aţi voit să o apăraţi, dar 
voii afirma, faptul brutal pe care nul 

puteţi tăgădui, că n'aţi apărat-o (între- 

ruperi). 3 
Noi, conservatorii, cel puţin conser- 

„vatorii din Cameră, cerem deșcentrali- 

sarea comunală şi d-voastră ns -daţi 
- centralisarea, biurocratică, Și credeti că 

corespundeti cu ideile unui partid Iibe- 
Tal ? (întreruperi). | 

D. spinistru de finante, C. Nacu. Mai 

toate amendamentele oposiţiunei sati 
primit, prin urmare nu este exact ceea- 
cs spuneţi (întreruperi). 

D.P. P. Carp. Vasă zică că or pe 
ce ramură a, activităței publice şi a vie- 

ţii intelectuale și morale a Statului ne 
aruncăm ochii, nu vedem decât nepu- 
tinta, sai, daca voiţi să fii cu totul 
parlamentar, voi zice : sterilitatea, şi 
când mai deunăzi v'aţi indignat atât de, 

cuvîntul sterilitate rostit de d. Fleva
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_eă cred că aţi simţit cu toţii că el con- 
ține nu numai o apostrofă dar şi una- 
devăr, și de aceea, cutez a zice că l-aţi 

- tratat de neparlamentar pentru ca să 
uite lumea, cât este de adevărat... 

Nu, d-lor, o repet, nu vedem progres i 
nicăeri. Nicăeri nu vedem muncă, nică- 

eri nu vedem nici măcar încercări mMo- 
deste de ameliorare. ” 

__ Cu toate acestea, d-voastră vă ziceţi 

că sunteți partitul liberal şi că d-voastră * 
sunteţi aci în virtutea principiilor i- 

berale, 'cu toate că nu numai nu aveti 

principii liberale; dar încă veniţi şi acu- 
„_zată pe toţi acei liberali cari, văzând 
"că compromiteți ideile liberale, vau pă- 

răsit şi vor să întemeieze adevăratul par- 

tid liberal bazat pe idei liberale înto- 

-vărăşite de o aplicaţiune sinceră. 
D-voastră, d-lor, nici nu. sunteţi nici 

nu aţi fost veriodată partid liberal. 
| D-lor,.am spus sunt acum Ș ani, îna- 

* întea, Camerei, care este adevărata va.-. 
loare a partidului liberal naţional şi care 

*.%-a fost adevărata lui misiune în des-
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voltarea, acestei tări. Adevărata glorie a 
- acestui partid, adevăratul merit al d-lui - 

„ Brătianu, şi nu'a d-lui. Brătianu cu 
i majoritatea, de astăzi, dar a, d-lui Bră- 
tianu cu aceia cari. l-ai | încongiurat în : 
trecut, şi al cărora ultim representant a 
rămas cl, este că ai democratizat Sta- 

tul român, și bine aţi făcut, şi acesta-a 
fost ineritul d- voastră, și aceasta va fi 
gloria d-voastră în istorie. | . 

Sub punctul de vedere al ideilor libe- 
rale însă, nu le-aţi avut, nici o-dată, şi . 
daca le-aţi avut nu le- ați aplicat, nici- 

" odată. De aceea, și pentru d-voastră- 
, cestiunile de -program sunt cestiuni cu 

“ totul indiferente. Vorbea, d. Nacu de- 
unăzi, cu zîmbetul pe buze: unde este: | 
programul d-voastră? Şi avea aerul de 
a crede că program este o operă literară 
(ilaritate), că program este nu. ştiti ce 

“teorie abstractă, Program pentru mine 
„ nu este o elucrubaţiune literară. In ochii 
” noștri program va să zică o promisiune 

şi nimic mai mult, Și 0 promisiune 
„de om onest; aceasta se chiamă pro
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gram. Când zic: vreai inamovibilitatea | 

magistraturei, nu.va să zică că am 

descoperit America, nu va să zică că, 
am emis o ideie generală, ci va să zică 

că atunci "când voiă veni la putere voii 

întroduce inamovibilitatea magistratu- 

rei, şi daca nu voiă putea să o întroduc, 
să cad (aplause din partea minorităţei). 
"Noi voim monometalismul de aur şi 

modificarea, operaţiunilor financiare ale 
Băncii. In aceasta, nu am emis nimic 
noi: mam spus nici o idee măreaţă, 
n'am venit ca, .representant al ştiinţei, 

„ci ca un om onest -și am zis: daca 
vom veni. noi la guvern o să facem a- 

ceasta, și daca n'o vom putea face ne 
vom retrage (aplause din partea mino- 

rităței), 

Voim descentralizarea, în -comună, 

Aceasta vrea să zică: daca vom veni la 

guvern avem să descentralizăm comuna, 
în această tară. | 
“Program! ? Dar programul este pro- 

misiunea de onoare a omului onest. 
Numai când se va, deprinde lumea, să



    
    

- — — 279 — 

creadă că promisiunea scrisă nu este o 
simplă literatură, ci este cuvântul dat 
al unui om serios care va. face totul ca , 
să se realiseze ; Şi când nu se va, putea * 
realisa, omul onest va, ceda altuia pu- 
terea, — numai atunci aii să se diferen- 
ţieze partidele politice pe baze serioase. 
Și de aceea am zis atunci: vechea, 
Stângă și vechea Dreaptă nu. mai fac 
parale în ţara, aceasta (aplause: din: n par- 
tea minorităţei). 

O dovadă: Princi piile de la Mazar: 
Paşa eraii ele un program? Nu ; ; pentru _ 
ce? Pentru că nu le- aţi aplicat (ari. 
tate; aplause din partea minorităței). 
Şi am spus-o în Cameră: ceea-ce aţi 
afişat la Mazar-Pașa era o fanfară de: 
raliare pentru a lua cetatea. După ce 

_Saluat cetatea, fanfara, a rămas fanfară, - 
(ilaritate). ÎN 

Ei bine, credeți d-voastră că partidele 
să mănţin așa ? Că poate un om să vie N 
astăzi cu o icee—inamovibilitatea ma- 

- gistraturei—şi să se pomenească a. duoa, 
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zi la finanţe, fără să se ştie ce a deve- 
nit ideia, lui? (ilaritate), . - 

Credeţi că poate să vină, cine-va, cu 

” reforma, învățămîntului; ȘI să treacă a 

duoa, zi la externe, fără ca, ministrul ce 
'] va înlocui să ştie daca, are sai nu să ' 
facă ceva, în cestiunea reformei învăţă- 

mîntului? : - 

- Credeţi d-voastră că cu asemenea sis- 

tema se desvoltă conştiinţa şi se for: 
mează. moravurile cetăţenilor români ? 
E cred că nu. | 
si când vă întrebaţi de ce wat pără- . 
sit acei pe cari îl acusaţi în toate zilele 
de renegaţi; apoi pentru aceasta: pen- 

„tru că nu văd nici o încercare din. par- 
tea d-voastră a eşi din relele deprinderi 

ale trecutului (aplause din partea mi- 

norităței). . 

Oameni ai viitorului, ei n'aă voit să :. 
compromită viitorul pentru un usufruct 

de un an doi (ilaritate, aplause din 
partea, minorităței).. 

D. preşedinte al Consiliului, ÎI. CO. 
Brătianu. Aă fost oameni cu 1ninte. 

,
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E D. P. P. Carp. Nu numai cu minte 
ait fost, dar aă fost şi patrioti. Şi știți 
pentru ce ? Pentru că este interesul tu- 

- turor oamenilor de conștiință să se în- 
troducă în ţară deprinderea de a ne 
diferenţia pe idei, iar nu pe oameni. 

D-lor, ei unul conservator ași dori | 
„mult să am adevăraţi luptători în fața. 
mea, să am adevăraţi liberali în fața - 
mea,; dar nu aşi dori să am totdeauna 
în faţa mea, falsi liberali, pentru cari 
liberalismul e o etichetă care acopere” 
or ce marfă, chiar cea mai “proastă, 
(aplause prelungite din partea minori- . 

fe.



  

PROGRAMUL 
NOULUI GUVERN!) 

D. P. P. Carp, ministru de extene, 
„D-lor deputaţi, după ce a, vorbit ad. 
Panu, Blaremberg, şi Grădişteanu, cre- 
dem că situaţiunea' e destul de bine 
desemnată pentru ca, să poată Şi gu- 

"vernul să ia cuvântul și să dea un r&s- 
puns la invitaţiunea ce i-a făcut d. 
Petre Grădişteanu : de a se rosti față, 
cu parlamentul în toate amănunţimile 
asupra intențiunilor sale. , 
„Voi cerceta, atacurile îndreptate în- 
contra noastră în rândul în care: at 
fost, făcute : voii începe cu d. Panu. 

1) Camera de la 28 Marte.



aa — 284 — i > 

D. Panu ne-a făcut întâi imputarea 

că, suntem un grup mic. 
Da, suntem un grup mic. Dar ştiţi 

- care este: cauza, principală, pentru care - 

suntem ungrup mic? .- 

“ Cauza principală este că nu am voit 

“nică o-coaliţiune. Dacă am fi voit şi 

_noi să ne coalizăm, nu am fi fost un „- 

grup mic, am fi fost; și noi, ea opoziţi-" 

„unea-unită, un grup! însemnat ca, nu- 
„măr. Nu am vroit însă de oposiţiunea- 
“unită, pentru, că. ea "nu era. decât o. 

imensă negaţiune, şi orcât de numeros 

ar fi un partid care se află în condiţiu- 

nile oposiţiunii-unite, 6l tot mic rămâne. 

Am mai fost acuzaţi cumcă, princi- 

piile noastre. sunt principii autoritare; 

că noi avem să guvernăm cu Regele şi 

“cu dorobanţul; că aceasta este lozinca 
noastră, a noului guvern. A 

„Bă, d-lor, mam mirat întotdeauna 

cum în ţara, aceasta, se pot crea legende 

„cuo uşurinţă, așa, de nepomenită. Una 

din aceste legende este: Regele și do- 
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> 
robanţul, Și VE rog să judecați la ce se 
reduce! ea. - | 

De pe banca aceasta, cu ocaziunea, 

unei discuţiuni, se sustinuse că d. Bră- 

tianu făcuse regatul, făcuse neatirnarea, 

şi atunci: am luat cuvântul, și am zis: 
regatul, neatârnarea, mi se pare că în 

“primul rând, dacă au fost, făcute, meri- 

tul revine Regelui, care a luat, iniţiativa; 

revine dorobanțului, al cărui sânge ge 

- neros a curs pe câmpiile Bulgariei. Atât | 

am zis, şi din acest cuvânt, despre care 
nimeni nu poate contesta că nu conţine 

„decât un adevăr istoric, s'a dedus că aş 
_»Xrea, să, guvernez cu Regele şi „doto- 

-.. 
banţul ! 
Dacă, pe această, bază voii să i refac” 

zaţi încrederea, liberi sunteţi ; numai 
„VE asigur că atunci când bazele neîn- 
crederii sunt lipsite de adevăr și de 
"ternti, nu noi ne vom preocupa, de a 
ceastă, neîncredere, căci ea nu are nici 
valoarea nici puterea, morală, 
Am mai fost acuzaţi că suntem NU-. 
mai nişte curtezani, Ciă ni s'a atras aten- 

a.
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țiunea asupra, tristei sorți a uriui cur- 
tezan, care se vede înlăturat; de un 
curtezan şi mai curtezan. Dar pericolul 

" curtezanilor Coroanei nu este toţ acelaș - 
ca pericolul curtezanilor poporului? Dacă 
este un curtezan care poate să întreacă 
pe altul, cine vă spune d-v. că un agi 
tator nu poate să fie întrecut de un alt 
agitator ? Dacă un curtezan promite că, 
va, merge mai departe cu servilismul, 

"- cine vă spune d-v. că un alt agitator nu 
-va merge mai departe cu promisiuni 
mai falacioase către popor, arătându'i un 
ideal ce nu se poate ajunge niciodată, 
făcându'i promisiuni cari să'l sue pe' 
pavăză, dar cari faţă cu realitatea nu 

„sunt decât nişte amăgiri tot aşa de 
periculoase ca, şi periculele aduse de 
curtezani. - . 
Da, o recunoaşten, : nu suntem popu- * 

lari, dar sunt doă soiuri de popularitate: 
este popularitatea promisiunilor, popu- 
laritatea speranțelor deşteptate. Acea, 

- popularitate n'am căutat-o şi n'am rîv- 
nit- -0 niciodată. Este î însă, popularitatea 

N 
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faptelor îndeplinite ; aceea o ambitio- 
năm, și avem convictiunea, fermă, că 

intraţi nepopulari în guvern vom eși 
populari, contrar cu alţii cari ai intrat 

"populari şi aă eşit, nepopulari (aplause). 
Ni se zice că nu vom face alegeri 

libere, şi că nu vom face alegeri libere 

2 pentru că amorul proprii al nostru este 

în joc,-şi că ştiind că, cu alegeri libere 
nu vom veni decât vr'o 15 în Cameră, 

suntem nevoiţi a întrebuința mijloace 

- permise şi nepermise,- ca să nu fim ri- 

diculi. 

Dar în ce amorul proprii al nostru 
ar fi el vătămat, când nu 15 ci numai 

-3 am eşi, dar când Camera, âr fi tot- 

„odată obligată să recunoască că ceea, 

ce nu sa văzut încă, adică alegerile 

libere (aplause), aşa de libere încât nu: 

'aă venit decât trei junimiștă, a fost dat 

"să se vadă sub guvernul acesta, — în 

ce amorul 'nostru' proprii ar fi jignit, 
d-le Panu ? (aplause.). | _ 

” Prin urmare toate prognosticele trase 
că noi nu suntem populari astăzi, și că, 

7
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vor veni alţii ca, să ne dea afară, toate 
acestea nu sunt puse înainte decât. ca 

să ne arate că d. Panu nu -are încre- 
dere în noi. Să 

Aceasta, o ştiam. | Ă 

„Oare principiele d-lui Panu sunt 

identică cu ale noastre ? Şi daca nu 
sunt identice, de ce se miră că n'am 

încredere în d-sa, şi de ce m'aş mira 
că d-sa n'are încredere în mine, și de 
ce.se miră că nu facem nimic, absolut” 

nimic, ca să obţinem încrederea, d-sale? 
De aceea, d-lor, argumentele aduse 

de d. Panu nu sunt de natură a face: 

să reiasă adevărul susţinut de d-sa : că 

noi nu reprezintăm nimic. 

Mai zicea, d-sa: daca ni sar fi-dat 
măcar un minister neutru, tot n'ar fi - 
nimic; dar nici măcar minister neutru 

nu sunteţi, 

„Aș vrea să vă întreb : ce înțelegeți 

prin minister neutră ? Oare ar fi un mi- 

„ nister neutru acela în care ar fi repre- 
zintate toate partidele ? De sigur că nu. 
Pentru că atunci acel minister or ar 
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trebui în mijlocul alegerilor să, se des- 
bine, or a doua zi de alegeri ar trebui 
să cază față cu desbinarea ce ar trebui |. 
să se ivească, . 

Un minister însă care nu ar aparține 
la nici unul din partidele î în luptă, ar fi 
un minister neutru, şi sub acest punt; 
de vedere credem că sunteți satisfăcuţi, 
căci nu aparținem nici opoziţiunii-unite, 
nici majorităţii. D-nealor ai voit să. 
zică altceva : ai voit să înţeleagă, prin 
neutru, un minister” nepărtinitor. Ei, 
aceasta vă făgăduim, nepărtinitori a. 
vem să fim, şi findoă,- e foarte ușor a 

' făgădui, vă TOg să nu ţineţi seama: de 
făgăduielile noastre, să ne aşteptaţi la 
fapte, să ne judecaţi pe urmă daca am 
fost un minister nepărtinitor sat ba... . 
D. P. Grădişteanu. Faceţi disolvarea. 
D. P. P. Carp, ministru de calerne. ” 

Voiii ajunge și -la, cestiunea, disolvării. | 
A venit pe urmă d. Blaremberg și 

„principalele sale” imputări ai fost că,. 
suntem un minister personal și că ga- 

- rantăm impunitatea, guvernului trecut 

:19
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La, prima imputare a - adăugat însă. 
d. Blaremberg un ce, care a rupt vîrful 

acuzării d-sale: dinia: sa, 29 de ani se 

luptă contra, guvernelăr personale. Apoi 

_dacai guverne personale aă fost guver- 

nul d-lui 'Tepureanu, guvernul d-lui Cre- 

“tulescu,” guvernul d-lui Catargi, guver- 

“nul d-lui Brătianu, dacă guverne per: 
sonale-de 22 de ani, și numai guverne: 
personale s'aii succedat, în ţara aceasta, 
suntem . în drept a ne întreba: apoi 
așă să fie ? Fost-aă totdeuna guverne 
personale în ţara, aceasta, sai d-lui 

“ Blaremberg i se întîmplă ceea ce i s'a 
întîmplat în poveste unui fii de .rege 
lo naşterea, căruia toate zînele aă venit 

- „şi i-aiă dat câte o calitate : una l-a făcut 
 trumos, alta instruit, o a treia elocinte, 

a patra onest, şi a venit şi una răută- 
cioasă şi i-a făcut un Qar, care aanulat 

pe toate celelalte, i-a dat un caracter 

“totdeauna, nemulțumit. . a 

DN Blaremberg. Cer cuvântul în 
chestie personală ! 

-D.P.P, Carp, minislr 2 de eazlerne.
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Garanţie de impunitate pentru guer- 
nul trecut ?: 

Noi în această privinţă, — şi această, 
declaraţiune o fac în numele întregului 
guvern — credem, şi nu ne vom depărta 

"un singur moment de această, credință, 
că în politică, greşelele: se. îndreptează, 
dar nu se resbună. Daca dv.. credeţi că 
în ţara, aceasta, la fie-care resturnare. ! 

- de guvein are să se ajungă la răsbunare 
şi pedeapsă, daca, credeţi că pentru fie- 
-care greșeală politică să fie în' afară de 
respunderea; morală, în afară de pier-. 
“derea, puterii, Și 0 respundere care. 
atrage după sine pedeapsa, — daca, dv. 
voiţi să anincaţă ţara într'o confusiune 
şi. convulsiune . nepomenite, declar că 
nu noi ne vom preta la un, asemenea | 
joc. : 

A atins d. “Blaremberg Și politica, ex- 
 terioară, zicând că d-sa, în nici un caz . 
„Chiar daca, s'ar face” disoluțiunea, b'ar 
- Putea, să ne dea încrederea, d-niei -sale.: 

Eă m'am întrebat totdeuna pentru ce? 
Și aci ne aflăm față iarăși cu o o legendă, 
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faţă, cu legenda, politicei germane. Noi 

ne întrebăm, pentru ce această politică, 

germană a luat; un -aer așa. de teribil 
„încât fără să dea nimeni nici o explica- 
ţiune totuşi să se zică: a! sunteţi pen- 

"tru politica germană, sunteţi niște 
“adevăraţi trădători! Politica, germană, 

d-lor, e caracterizată, mai ales prin fap- 

tul că, guvernul german. face cât se 
“poate mai puţină politică externă. Vă 

pare poate aceasta un paradox; cu toate. 

astea, e strictul adevăr, 

Toate resboaele purtate de principele 

"de Bismarck, ati fost resboae de politică, 

internă, și pe cari nu le-a făcut decât. 
„numai pentru ca să înlăture piedicile 

“aduse la constituirea imperiului 'ger- 
man ; încolo a căutat cu cea mai strictă 

"prudenţă să asigure pacea.de care 
Europa are nevog. Aceasta e caracteris- . 

tica politicei germane şi noi ne între- 
băm: de ce avem noi. nevoe, noi cari 
avem un teritorii ce poate „hrăni de. 
trei. ori mai multă, populaţiune decât. 

- are, noi cari mărindu.ne.. resursele am -
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putea îndoi puterile Statului român fără 

nici o acţiune exterioară; de ce avem 

noi nevoe, daca nu de pace? | 
Trebue dar să ne asociăra. cu acei. 

cari ai lucrat totdeauna pentru liniș 
tea şi pacea, necesară prosperității şi 

măririi poporului român. Aceasta e po- 

litica germană şi în acest sens guver- 

“nul actual e pentru politica” germană, 

pe care a recunoscut-o şi d. Brătianu 

cu un tact ce trebue să aibă aproba 

ţiunea, noastră şi nam avut nici un 

motiv de a, nu "i da, chiar fiind în opo- 

sițiune, întreaga mea aprobare pentru 

o politică, atât de conformă, cu adevăra- 

tele interese alo ţării. 

Vii acum şi la cestiunea progra- 

mului ; am uitat însă un'lucru, un act 

de politeță : am uitat să :multumesc 

d-lor preopinență pentru testimoniul de 

bună purtare în viaţa noastră politică 

şi privată ce aă binevoit a ni "1 da. 

In această privinţă eă, care sunt de 

părerea, d-lui Grădișteanu, zic că era 

inutil acest testimoniă, pentru că noi
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credem că onestitatea politică şi pri- 

vată nu e.un merit ci o datorie; con- 

- damnăm acolo unde nu o găsim; dar 

când o are- cineva nu zicem decât: "cet 

homane a fait son devoir. 

După ce ni se dă, acest testimonit 

de bună purtare, ne vedem apoi acuzați 

de o-mulţime de rele, cari infirmă până + 

„la un punct oarecare greutatea. şi, da- 

ti mi voe să spun, chiar. sinceritatea 

acestei politeţe făcute mai 'aainte. 

Cestiunea, de program .? Apoi da. este 

evident că, ministeriul are programul 

săi; “că acest program e cunoscut, dar 

poate nu de d-nu Grădișteanu. 

D-sa în tot programul junimist na 

"Văzut decât majoratul țărănesc, o idee 

personală a mea, şi care n'a figurat 

niolodată în programul partidului. 

. Fiind-că ni se vorbeşte de programul 
junimist, să vedem care e acest pro- 

gram. Noi vrem inamovibilitatea în 

magistratură conform cu elementele 

serioase ce le avem la dispoziţiunea 

noastră, și în această, privinţă cred că 
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inamovibilitățea curților de apel, înto- 

- „VErășită cu o îmbunătăţire materială 
simţitoare, face magistraturei o posi 
țiune atât, de înaltă, atât de bună, 
cât magistratura devine o carieră, se 
rioasă. 

In materie de finanţe am recunoscut, 
totdeuna, şi recunose şi astăzi că sub 

- punctul de vedere pur bugetar. gosti- 
unea, fostului. guvern a fost bună şi 
echilibrarea bugetelor a fost . făcută, în 
mod serios. Am Zis însă că această, 
echilibrare aveti să o sdruncinaţi prin - 
politica financiară și prin modul cum 
"d-voastră regulaţi creditul Statului; prin 
modul cum administraţi Banca, prin 
modul cum aţi produs alterarea, valutei,. 
alterare plină, de pericole pentru noj. | 

Se îndoește cineva, dintre. d-voastră 
când dăm asigurare formală că avem . 
să regulăm această cestiune ? ȘI cine 
se îndoește despre aceasta va, vedea că, . 
îndoiala î în curând.va fi fără temeii, 

Ce mai voim noi? Voim întinderea 
pe o bază mai mare a, proprietăţii mici;
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voim legea comunală, nu ştii dacă e 

liberală saă conservatoare, dar o lege 

comunală care dă comunei o neatâr- 

nare mai mare decât cea de astăzi. 
Voim, în meserii, ca poziția lucrăto- . 

rilor să fie apărată conform cu cerințele 

cele mai moderne ale legilor celor mai 

înaintate. In instrucțiunea publică, 

principiile d-lui Maiorescu, principii cari 

nu plac d-lui Grădișteanu, dar cari ad 

-fost reluăte în legea, d-lui Sturdza, ne i 

par serioase şi sănătoase şi le vom 

supune discuțiunei viitorului parlament. 

Mai voim descentralisarea  adminis- 

“trativă, caci neatârnarea judeţelor este 

astăzi nulă. 

Din toate aceste lucruri unul singur 

ar fi suficient în alte ţări ca, „să se re- 

zime partidele pe donsul. Este deci un 

program serios, a cărui realisare cere o 

mancă îndelungată. şi pe baza cărui 

se pot forma nouile partide. 

„Că vechea Dreaptă şi vechea Stângă, 

în forma lor actuală, aparţin mai mult 

istoriei decât realităţii presentului, este 
«  
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lucru care nu va apare ca, noi în gura 
mea. - 

Noui formaţiuni trebue să se porducă 
pe baze de legi positive, de idei nu doc- 
trinare, de idei ce nu stati. în “aer, dar 
de idei practice și “bine codificate, — - 
aceasta a fost totd: auna “părerea noas- 
tră, şi când întrebă q. Panu, cu ce vă 
presentați țerei când aveţi să formaţi 
partidul ? îi răspundem : cu acestea 
avem să ne presintăm :ţărei, pe baza 
lor se poate procede la reformarea, in- 
terioară a partidelor şi a Statului TO- 
mân. Cine le va, admite va fi cu noi 
şi cine nu le va. admite va, fi în: câm- - 

„puri adverse. Noi nu ne vom : schimba 
părerile noastre, dar nici nu vom 
căuta să impunem parlamentului vii. 
tor idei pe cari le va repudia. Aceste 

cuvinte ne aduc în mod firesc la, ches- 
„tiunea disolvărei. 

Toţi oratorii cari m'aă precedat ai 
zis să procedăm la disoluţiune și să o 
“facem imediat. Cred că nu zic 'un ce 
cate ar putea mira vre-un membru din
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„acest parlament, dacă susţin că cu a- 

cest parlament, guvernul actual nu 

poate să întreție relaţiuni. îndelungate 

“şi că or parlamentul: or guvernul tre- 
bue. să se retragă. Naşte întrebarea : ce 

era.prudent, ce era mai patriotic? să 

facem “disolvarea, astăzi, adică, în mijlo- 
„cul unei agitaţiuni ne mai pomenite în 

- 4ară, sau să o facem „mâi târziă ? Chiar. 

Coroana, a trebuit, să-ş şi pună întebarea: 

când şi-ar da, seama mai bine - “de ade- 

„vărata, voinţă a, ţării, atunci când pasi- . 
unile sunt întăritate, sai atunci când 

” agitaţiunile vor fi liniștite, pentru ca, să 
„ştie care este voința bine cugetată. Şi 

bine cumpănită a naţiunii. 

Că avem să procedem. la disolvarea.. 

acestei Camere este un fapt asupra, că- 
_ruia nu poate fi nici o îndoială, şi me- 
sajul regal care. va închide această Ca- . 

metă, va adeveri cutiritele ce vi le spun 
acum. Vă&- rEpet-«însă că în momentele 

de înfierbântare în cari se află ţara, noi 

nam crezut că este bine să, procedem
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- imediaţ la disoluţiune ŞI să procedem 
"imediat la noui alegeri. | 

Acestea, sunt, d-lor, declaraţiunile 
"pe cari eram datori să vi le facem. - 

Noi vă rugăm pe toți, și pe ma- 
joritate şi pe minoritate, ca să bine- 

„voiţi a, lăsa, -de-o-parte aceste discu- - 
iuni cari” nu pot decât să mărească, - | 
“pasiunile a, căror liniștire trebue, să o - 
dorim cu toţii, Şi să votaţi bugetul, — 
Şi vă promitem că nu vom lua acest 
vot niciodată ca un semn de aprobare, 

„cil vom considera numai .ca un act 
patriotic, pe care '] faceti dv. față cu 
tara, dându'i mijloace de a. „merge îna- 

-- inte (aplause). 
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