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PREFAȚA
„În vederea

„Re formelor Muncitoreşti“

>0 lucrare care să arate tot ce sa făcut

mânească,

.

dela Regulamentul

se impunea
în Zara

Organic Până

„Pentru muncitori industriali.
- Prezenta lucrare îndeplineşte această

Ro:

astăzi,

cerinţă Şi cre-_

“dem că umple un gol simțit în literatura noastră ş
-uurieră.
Orcât de sărac ar fi trecutul nostru legislativ în

“această imaferie, toluş e bine

să fie1€ cunoscut, fentrucă

formelor „muncitoreşti, decât

contrastul între lipsurile

„mimic nu evidențiază mai bine urgenţa înfăptuirei re;Ce ai fost şi reformele care trebuesc să fie.
-

Acest îndoit scop l-am urmărit prin prezenta lucrare

şi prin o altă lucrare

„Programul muncitorului“ , câre

deşi publicată separat. este concluzia acesteia cu care
fac “un tot indivizibil.
Materialul statistic şi legislativ pec care lam dat la
“iveală, — poate da un prefios concurs legiuitorului de
mâine,

care Şt- ar propune

să, realizeze

tele de reformă anunţate.
Lucrarea cuprinde trei părți:
Prima părte se ocupă cu „Problema

iîn fapt, punc-

legislaltunei

munceit, 1mportanța,. utilitatea şi urgenţa cu
„Bune

îu România

renovată

şi mări—tă
dacă

care se
vrem

“avem liniște şi să ferim fara de sguduiri violențe.

să.

a

În partea: 7 -a “ne-anii crigăe de

ze

„Legile de, orga:

| “aniaare a« meseriașilor propriu 2işi“; patroni şi calfe,
regimul. muncei în Corbarafii, — proecțele Ca 5 şi.

„Fiipeseu, regii municei după
:: ZQIZ, azi în vigoare.
În fartea

i-a

am

legile „gin Tgo2 ŞI : - a
d

studiat ;, Fagimul

muncăi. Lucră--

” torilor din fabrici“, adică “din industria mare,—. care.
după părerea noâstră— ar constitui adevărata legas“afie a muncei.
Regimul muncei lucrătorilor industriali, Lam stu...

|

diat după Perioadele de dezvoltare a industriei națio-

(Na
e

nale,— de. oarece credem că numai existența unei in
dustpiă presupune existența unui Broletariat industrial.
:
Am făcut cinci „Perioad
— aceleaşi
e ca la îndustrie—

„Şi în fiecare din: aceste perioade am: căutat să Jac să

:

re
ia
Se
o.

„veiasă Preocuparea pe care o-avenu. euoernanfii 1toşiri.

de reformele cii caracter social.
„Programul Muncitorului“ este o sinteză a tuturor ă
tegilor uoriere din fările industriale din occident, — .

pp

care au
„ație cu

soluționat problema muncei. — Prin tomba-. .
hpsurile constatate, aim arătat ce ar trebui

“de făcut la noi şi am

care ar

"clasa muncitorească.
o

|

..

schiţat punctele

fi uşor realizabil

unui program,

şi de un folos real Pentru”

Acestea au fost preocupările şi scopurile. urmărite:

să din „cuprinsul

lucrărilor

.

|

-

cititorul se va coniinge - -

dacă obiectidele au fost atinse...

f

|

AUTORUL,

7

=

PARTEA

7

îi

2 problema, Legtatlunel Muncel
CAI
1:

Cum se pune problema muncel ?

» Transformăiile adânci *prin care irecem a,
.
„pus pe tapet o nouă legiferare în. chestia
:munceij. -

N

RI

„„.
„Unul din partidele noastre de' guvernământ, :
„Aşi formulat în programul său, „punctele în .
„jurul cărora va gravita viitoarea legislaţie a „„muncei în România Nouă. - .
ERE
„... Trebue, să. recunoaşiem că; proectele anun-..
„2 tate sunto indvâre fericită, deşi toate aceste
„puncte au fost de mult desbătute şi: acceptate!
în țările industriale din 'Occident..
Da

NI

hr
adevăr, aproape în toate ţările din Eu: Fm
“rapa, afară de ţările baleanice şi Rusia, exist
ă
legi cari reglementează contractul de muncă,
,

sub toăte

formele de ocrotire a muncitorilor.

i
Numai noi, şi cu noi tot. Orientul—pe această
„.. ehestie, rămăsesem în urmă, .
ae
pu
Care Să fie cauza?
N
a
„îs:
Motivele sunt două; unul de ordin. politie
4

>

iv

.

Și altulde ordin
economie,
c

i Da
Pa

1) Motivul politie: |

„În înţeles larg, legislaţia muncei cuprinde

j

-

26 —

reglementarea oricărui fel de muncă,

fie a-.

gricolă, fie. industrială ete.
Luată

în acest sens, este adevărat

o bogată

legislaţie

a muncei

pentru

că avem:

ocroti-

rea muncitorilor, dar a muncitorilor agricoli,
nu a lucrătorilor

din fabrici

şi ateliere.

Tot ce s'a făcut dela Unirea Principatelor
până în prezent în această mațerie, s'a fă-ctu

numai

pentru

clasa

țărănească.

Improprietărirea prin statutul din „1864 și
complectarea, acestei împroprietăriri prin legile posterioare din 1879, 1888, 1892, legea
pentru înființarea Casei "Rurale, a băncilor:
populare, a. obştiilor săteşti, legea învoelilor
agricole,

legea

contra

trusturilor

arendăşeşti

şi toată, legislaţia intervenţionistă din 1907,.
şi în fine,—punctul culminant-—modificarea:
Constituţiei şi decretul-lege de astăzi—prin
care se atribue 2.000.000 hectare pământ ărabil,— toată: această bogăţie legislativă nu se-

referă. decât

Pentru

la muncitorii

agricoli.

clasa muncitorească propriu zisă,

s'a, făcut prea puţin. Am puteă zice nimic, de

a

atenţia . primordială

a statului

român

fost îndreptată către clasa țărănească, care
constitue baza economică a României, şi către care trebuiau aţintite privirile tuturor guvernelor. Desigur că bine s'a. făcut, _că' în
principal s'a legiferat în această direcţie. Insă:
a provenit un rău: preă' s'a neglijat soarta:
celeilalte clase a muncitorilor industriali, —
care

meritau

aceeaşi

soartă.

2) Motivul economic:
România în granițele vechi nu aveă o in-"
dustrie atât de desvoltată care să nască! acel
proletariat industrial, care prin numărul lui:

mare, să impue legi de ocrotirea muncei.

DORI

oarece

x.

„Azi când România va numărăo suprafaţă,
„ile 329.000 km. pătraţi, cu o populaţiune de
circa 18 milioane locuitori şi cu bogăţiile industriale

ale

Transilvaniei

și Banatului,

fa-

tal va face să. nascăi acele mii de lucrători,
care să. atragă atenţia legiuitorului pentru
ocrotirea.

lor.

A

lată de ce credem că: în România de mâine.

legislaţia

muncii

apare ca

o nouă

şi

mare

reformă, iar partidele politice în această chestie nu se pot pune pe terenul unei politici,
-.
de negaţiune, ci trebue să primească în programul lor rezolvirea acestei chestii. .
Putem afirmă astăzi că problâma muncitorească este deschisă şi că ea, se impune:
„ca 0 nouă şi mare reformă pe care noi o vom:
num; de aci înainte a „treia mare reformă.
Sub acest titlu vom studiă: toate nevoile
meseriaşilor

şi lucrătorilor
din. fabrici ; vom;

analiză în câteva capitole tot ce s'a făcut
pentru meseriaşi dela desfiinţarea. corporaţiilor până în prezent şi în fine ce trebue săi se

facă pentruca

celor

165.000 meseriaşi.

şi lu-

crători din România veche şi a unui numă
r
mult mai mare din teritoriile noi, să li
se
asigure un trai mai bun, mai omenesc.
După. expunerea sumară și mai mult isto-

rică a, chestiunei, vom: studiă fiecare punct

“din programele partidelor de guvernământ
şi
vom

încercă. să arătăm cum! s'ar putea solu“ționă mai bine această: nouă problemă,
Acord unanim asupra realizărei „reformelor
muncitoreşti“

m
toare

prealabil facem: o constatare îmbucură
şi

plină

Pretutindeni

de

speranțe:

A

se agită. realizarea „reforme-

„lor muncitoreşti“.

|

Si

A

„Oamenii deştiinţe, economiști, oameni, po-.

Juici, toţi se ocupă. de această, reformă și. cer N

„

grabnica ei rezolvare.

Partidele: politice, —care au fost singurele"
-

organe, cari până acum au dat viaţă, probleelor sociale;—au luat atitudine!
-.

PARTIDUL,

SN

"“gramul

său-o

LIBERAL a formulat în pro: .

serie de reforme

cari dacă s'ar

“realiza,ar constitui înfăptuirea în “parte a. :
programului minimalist.
Celelalte partide
nu s'au lăsat mai, pe jos: |
LIGA d-lui General Averescu, PARTIDUL:

„is

NAȚIONALIST al d-lor lorga şi Cuza, şi PAR:

i

CIDUL

a
o

MUNCEI, au

formalat

puncte

xare

constituesc îmhrăţişarea integrală a tuturor.
revendicărilor. muncitoreşti. Partidul muncei.

„a anunţat chiar un congres asupra reformelor, „. Celelalte partide nu vor întârziă să înscrie.
"în programele lor, înfăptuirea unor largi .re-

o
a

forme “muncitoreşti:

„

Chiar

partidele

conser--

vatoare cari au o tradiţie în legiferarea mun-

“cei,

vor

Îi obligate

„. reformelor

să primească, întăptuirea -

inuncitoreşti.

Cine

voeşte

să fie:

„-partid de. guvernământ, e obligat să. se pună
de acord.cu cerinţele timpului.

A abdică dela această primordială: datorie. .

- însemnează a abdică dela raţiunea lor de a:
|

„

>

„Îi şi de a guvemnă. Şi ne bucurăm. că toate
„partidele sunt de acord să recunoască, că re-

Yorma muncitorească. se impune ca ceva -fa-

tal'care:

„Marii

numai

suferă,

întârziere.

|

fabricanți şi reforma muncitorească

„Nu nuihai partidele -politice, dar chiar păironii, adică cei cari vor suferi mai mult,

|n

:

„ consecinţele admiterei reformelor, chiar aceş-

Aia Sau declărat gata să le primească.
i
s.,

-

PN

Astfel, d. dr. Ștefan Cerkez, patonul fa.

i

„i brieei de tricotaje şi presedintele Uniunei
ge- -.
„merâle ă, incustriaşilor
din România,în adu-.

„>. marea generală ţinută în' Palatul Camerei de.
nn =. Come
în. rt
ziuă: de 23 Decembrie 1918,
„is selaratcă patronii sunt gata, să îmbunătăa de. - |
ţea.
„su mască

„>

soartă lucrătorilor

„înfăptu
urmăir
toarea
elor

lor şi să

primească

deziderate:

Mâni-

nun, de salar, opt. ore de muncă, contractul”
colectiv, participarea. lucrătorilor la benefi„eti; creditul muncitoresc, libertatea sindicate„dor, ocrotirea muncei minorilor, a femeslor,
ete. Toate aceste puncte au fost aprobate prin. “aplauze

de către

„a
“av.
r
parti
i
cipat

adunarea generală, şi cei!

la această: ședință,

pot

-

„. alirmă. că, deşi erau de. fâţă toţi marii tabri:

" “eanţi, nu sia găsit niciunul care să, combată
„“ propunerile cari se făceau prin glasul autori: 'zatiaşi
al preşedintelui
C-Uniu
A nei maril
Maror indus„„“Poate acestea pot dovedi că întreagă. ţară;
omânească consideră, realizarea. - reformei |
muncitoreşti ca, o chestiune: viţală pentru li- .

„Biştea internă, şi cu drept cuvânt dedarece după pătura țărănească, clasa muncitorea:.
.„.. Bcă-industrială constitue cea mai importantă!
„ clasă. din. România,

Nouă.

Li

“importanţa şi utilitatea reformei în România Mare
î
pi

"Desigur că până acum. problema industria. dă nu sa pus la noi cu aceeaşi tărie ca pTo-:

„blema- agrară, care. trebue să, fie preocuparea
sale. căpetenie
a oricărui
*om politic român.

7.” Aceasta din cauză că industria. la nOi.nu
a1. „junsese la. desvoltarea, industriei
din. Apus,

.

N

—

10 —

“unde problema muncitorească se prezintă sub:
forma luptei dintre capital şi muncă.
La noi nu

existau

acele

armate

de hucră-

tori industriali, cari prin numărul lor maresă atragă atenţiunea parlamentelor. şi guvernelor.
”
Aşă

eră

situaţia noastră. în

trecut:

Eram:

o fară mică şi într'o ţară mică nu se poate

naşte industria
bilimente, care

mare, adică acele vaste stasă întrebuiriţeze salariaţi în:

“lupta cn patronul capitalist.
i
Acum însă—când România de mâine va:
numără. 329.000 km. p. suprafaţă,—cu o populațiune ide a proximativ 18, milioane locuitori,

cu regiuni industriale bogate în materii prime ca Banatul şi Transilvania, care aduc la
patria mumă un număr de 576 înari fabrici .
şi în carise află angajată;o flangă de lucră:
tori industriali crescuţi la şcoala socializmu-

lui modern din. Occident, astăzi nu numai
„că vom aveă marea industrie, dar fatal se

va pune
trial.

„Numai

și problema. proletariatului
“

indiuis-

i

minele din Petroşani şi minele me-

talurgice din Banat numără: 40.000 lucrători.

Această, reformă: trebue
şi cu

precauţiune,

legiferată! din vreme

fără: să fim: surprinşi

evenimente.

de

e

Reforma agrară ca și cea electorală, a mul-

jumit

pe

partie avem
Ca

să

cetăţeanul

linişte.

avem

linişte

agricol .și' din
complectă,

această!

trebue

să

se creieze şi lucrătorilor din fabrici o situaţie .

mai bună ca. cea de până acum.
Altminteri ei vor umple rândurile celor „o:

vopsiți ai soartei“

iraşi

în mrejele

cari foarte uşor

„anarhismului

vor fi a-

social“. .

-

a

=.

Pentru- buna

linişte a: României Mari tre-

.

bue. să prevenim răul. Factorilor responsabili

NR

le spunem: „Lovit colosul în inimă dacă. vreţi.
să, veţi linişte şi să consolidaţi pe” baze te-_meinice 'România Mare.
|

|
.

ae

. i

.

2

-

Și

'

.,

P

A

RP

£

AIE

i a

RI

-

i

stoxtoal Legislațlunel Munca a
Capu
i

Bresiele

| | |

E:

| .

Noi
jp

„

u„se poate

pu

a

munesi, Vom! căută..să-i expunen, cât
:

mai complect,

3

e

Incepând. dela ori—add
gi
ică n
"de.ăcănd
,

n

Da

y

românii avem
un” trec
.ul „sărac în”le
“gislația

|

ex.
Astă “clasa muncitorească - în Români
a,—
gă:
Sim” meseriaşi grupați în corporaţii: sau'
bres
Breslele organizau munţa în aşă -fel,. le.
în statutele. lor, “găsim: rezolvate,—-desi încâț..
gur. o
„rez
olvare „sui-generis-miulte. diri proble
care actualmente. agită. chestiunea, muncmele
itoească
E
e
DI ele
găsi regule precise despre;:con-

„anilor de "ucenicie, -după care ucenicul
! pisteăi
„ leveni căljiță. sasi. simbrias și în: uim
ă hi-.

crător ete.
2)

Corporaţia

a

ma
x

fixă. chiar 'sălăriul pe: care

-lucrătorul trebuia să-l primească şi
care nu
„puteă fi mai mie decât atât cât îi
trebuiă săi
trăiască, „tieştecinesă poată, trăi din
sudoa:
+ tea muncii. lui“ Pa
rii

„.: Cu modul acesta: se rezolvînas
part
ee ches
iunea aşa

-de desbiitută, În timpurile noastre

za

„să minimdui de salariu. Desigur -un | paliativ..

8),Alt principiu foarte discutat; azi-—mazi- .
muini de muncă —sau readucerea zilelor de lucru-:a minorilor, femeilor, şi chiar a adulţilor, —

eră. de asemenea, rezolvat:

Lucrătorii;

„erau obligaţi să muncească, din zori până "n. |
+ seară, având..repaos Dumihicile şi sărbătorile,

„când patronui: mergeă la, biserică. cu ucenicii

şi lucrătorii.

Creștinismul fiind înrădăcinat

în sufletele- oamenilor,— sărbătorile

erau aşa

de multe şi se ţineau cu atâta sfinţenie,—încât putem. afirma că; repausul săptămânal de
azi, eră cu mult întrecut, sub regimul religios

“albreslelor, *
1.
o
Nu discutăm aci chestiunea, dacă, preceptele.
„religiunei creştine,—au

rile muncitorilor.
“Dar constatăm

norme

întârziat

revendică. .

că, dacă existau

oarecare.

de protecţiunea

muncei,

lucru.. Starostele

primeă. comenzile

ele

porneau.

„din preceptele religiunei creştine nu din ideia:
de protecțiune: a muncei.
|
„ 4) Bresla asigura pe lucrători contra. lip“sei de

le repartiză

şi

tuturor meşterilor. în raport cu

„numărul lucrătorilor, aşă că: nimeni

nu sute-

„reă de lipsa, de lucru, decât în caz de criză

generală.
5) Tot breasla, rezolvase şi chestiunea asi
gurărei tucrătorului pentru biitrâneţe și boală, „* bineînţeles, pe alte baze decât cele moder„ ne—la care s'a ajuns numai după, lungi des»
baterişi continue agitaţii: Fiecare corporație
avea. cutie aşă zisă a inilelor, unde se strângeă, un fond, din diferite surse: amenzi, coti=
- Zaţii,; caritatea publică etc. Din acest fond sea:
| jută lucrătorul bătrân, infirm şi cel care n'a-veă de lucru. .....
a
ae

zi

.

.

Mn
N'avem pretenţia să. susţinem că aceste reforme erau creiate numai: şi numai în vederea lucrătorului,—pentru a i se îmbunătăţi
soarta sau ca un rezultat al luptei dintre capiial şi muncă. Nu putem face această constatare.

Ele se idatoresc ideilor umanitare ale creşti:
nismului. Religia creştină influența mult a„:supra relațiilor dintre patron şi lucrător. Raportul dintre capital şi muncă era blând având la bază pietatea creștineaseă. Ambii trăiau aproape unul de altul fără, diferențieri. *"
mari; singurele cauze care aduc mişcări violente.
d
Ă
„ Grevele din timpul nostru se. datorese pu
numai transformărei radicale a industrialismului,—dar în parte şi faptului că lucrătorii
„nu cunosc pe patroni,—care de cele mai multe

_ori se ascund

sub masca

„anonimatului“: Ei

cunosc numai pe director care n'are interes
"să stabilească o legătură sufletească între el
şi lucrătorii fabricei,—iar raportul dintre calucrătorul se consideră, că a
odată cu intrarea în stabili.
IE

fi

„Corporaţii sau Sindicate“ ?

Din cele de mai sus se degajează următoa.rea idee: In bresle, lucrătorul aveă munca
asigurată şi traiul fără mari zbuciumări, —:

adică fără necazurile de astăzi. Departe însă

de noi

gândul de a cere reînvierea

ţiilor. Ele nu. se mai

COrporâ-

pot înfiinţă, pentrucă .

i al 058 eta ae Saten Ar

şate şi de care
luat. cunoștință
ment.

”

pital şi muncă e stabilit prin regulamentele
fabricei, cari conţin un număr de reguli afi-

—-1ă

—-

„. "în afară de celelalte mari păcate de care au.
dat dovadă, nu li se mai poate acordă mono
-

„polul de “producere,

îl aveau

aşa

şi-l practicau.

Nici chiar modificarea

cum breslele

|

lor,—

E

vechi

aşă cum

s'a

încercat mai târziu prin legile din 1902
şi
prin legea actuală din 1911,—ca.o imitație
a corporațiilor germane, n'au putut să le
deă

|

viaţă şi să le facă utile muncitorilor. .

|

Faptul că această. organizaţie, cuprinde şi

“pe, meşteri şi pe lucrători, —adică

două felur

“de muncitori cu tendinţe cu totul deosebite,i

le fac improprii să devină, asociaţiuni
profesionale,—de aşa matură, încât ele şi
prin
ele să se poată aduce vre-o îmbunătă
țire
muncitorilor.
|
Sa
Industrialismul de astăzi tinde să iă
cât
mai mult forma din Apus, iar problema
muncitorească se pune cu aceeași tărie şi
pe ace-

leași baze ca în Apus: De o parte inter
esele
patronului capitalist,—puternie organiza
t în

Uniunişi sindicate patronale,—de altă parte
arma

tele de lucrători, care rezistă, şi se impu
n
numai prin puterea organizaţiior lor
purprofesionale: SINDICATELE.
|
„_
Corporaţiunile sunt asociațiuni men
itesă |
dispară.
.
a
»„
Adevăratele asociaţiuni ale lucrătorilor,
nu
pot fi decât sindicatele.
|
„Către sindicate trebue să se îndrepte
priviril

e oricărui legiuitor, —care vreă: să, aduc

ă
o îmbunătățire reală, acelor batalioane
de
lucrători,—sub „care se va prezentă
armata industrial
ă în România de inâine.

|
Ne împinge către această, soluţie nu
numai

“interesele

lucrătorilor

şi lupta, de

clase

sub

-

căre. 's8 prezintă saporiii dintre” capital si

„+

„muncă-—dar

şi “evoluția istorică.

“In adevăr-— grupul latin—spre deosebire de :

- ărupul anglo-american,—la care. sunt în floă"re asociâțiunile: numite: „Trades- Unions*
“de grupul germano-ungar—care'ar6 predilec-tie către Corporăţiile: obligatorii—de grupul
:

«

slav cu tendința. tot corporativă, tără obliga-:.

tivitate >— tările latine dau „preferință sindica: i
telor.
A
3
“Dintre

țoate țările

cu origine latină; numai

noi,—prin imitație: dela
tat

corporațiile

?

germani-—am'adop:

-

în locul “sindicatelor. "Toate: :-

„celelalte, — Franţa, Belgia, Italia, Spaniaject.
— până, şi. republica Chili şi Argentina — au
„sindicatele“ ca organizaţiuni - pur muncitoeşti. Trebue să recunoaştem. că spiritul de ;
independență. al acestei. râse, e mult mai în-- +:
clinat către această; asotiațiune iar nu

către:

corporație, care prin caracterul său obliga-.
“toriu se acomodează. mai bine cu firea germanului, — unde: disciplina, e sinonimă -cu: ..
- atrofiarea.. |
|

Nu

facem'aci

de

paradă

naționalism, ci :

“voim să. constatăm că; spiritul de indepen- :
“ denţă al românului, — se găseşte la largul *
lui în sindicatele de. lucrători— care. sunt as0-ciațiunile lui fireşti şi în care se germinează, .

mai bine ideea de solidaritate profesională,
Dar despre Sindicate şi rolul lor vom vorbi
altă, dată: mai pe larg.
|
„ Căderea

breslelor.

Am arătat că! în. corporaţii, —lucrăforiil a-:
"vea munca asigurâtă şi traiul fără mari sbuciumări.
Fi
i

—Î7 =
Breasla garant pe: meseriaş. contra concu-.
renţei

streine,—de

oarece

aveau

monopol,—

şi străinii nu puteau exercita o meserie, dacă.

nu făceau parte din breaslă.

se făceau cu liberarea brevetelor de maestru
obligaţia de a fabrica după un anumit cala-

T e e er
CE IZO

părtea între patroni.
Cu :toate acestea,— deşi din punct de ve“ dere material,— era oare cum pus la adăpost,
totuşi puţinul respect care-l avea faţă. de persoana lucrătorului care depindea prea mult

TIE oe aer

“Tot breasla îl garanta contra concurenţei
breslaşilor însăşi şi excludea pe intermediar.
_ Starostele primea -direct comenzile şi le îm-

de patronul
pod,

său, hotărârile şi abuzurile

făceau. ca aceste asociaţiuni,

care

să stabi-

" lească un fel de tiranie a patronilor față de
Jaerătorii lor.

Breslele -au fost atacate tocmai pe. dublul,
“lor caracter: a) că erau constituite pe o bază
aristrocratică, adică. aveau. în vedere numai .
_- interesul patronilor, și pe o bază crematistică,
adică urmăreau mai mult îmbogățirea; avea
în vedere în principal produsul, căruia îi su-.
bordona totul iar nu pe lucrător, agentul esenpal al producţiunei, care eră cu totul neglijat.
Vehemente protestări s'au ridicat contra lor.
Ele trebuiau să decadă, pentrucă numai corespundeau progreselor timpului. Totuşi au
continuat să trăiască pentrucă aveau monopolul,

E

prin

care

asigurau

existenţa

meseria-

şilor.
Prima lovitură datnă. corporațiilor a fost re-

forma, lui Al. Sutu. Acesta vrând șă pue la
taxe şi pe sudiți,—a încheiat o convenţie cu

Austro-Ungaria, prin care acest stat a conveemarce

ai

nit ca şi sudiții să, fie impuși la taxe, cu conef

pi

ta are NE

8
„diţie însă ca,
şi ei să: fie. primiți în bresle...
puteau

cere să

fie

primiţi

în

le dete

lovitura

de

mania

Monopolul eră. de fapt desfiinţat, deoarece

toţi” străinii

Regulamentul

organice

aa

fe

i

bresle. Porţile cu cari fuseseră, închise atâtea
“secole au căzut; și din acest moment breslele aveau să sufere concurenţă străină, deve„nită atât de puternică prin. protecţiunea, con- sulilor din ţările române.

„ Corporaţiile însă n'au fost desfiinţate,

|

din

mt

interzis şi monopolul.

ice

moarte deoareceel desfiinţând privilegiile, a
.

ta

contră, ele au fost recunoscute prin regula-. „mentul organic, dar ridicându-li-se monopolul, ele pierduse secretul puţerei lor, Şi au jeontinuat a trăi dar sub formă de „Societăţi de
ajutor mutual“. .
Da
i
Convenţia dela Paris continuă opera de dis-,
trugere. Corporaţiile încep a dispare încetul
„Cu încetul până când un consiliu de miniştri
„din 1873 le-a interzis.
|
|

Corporaţiile au dispărut odată cu desființa: - |
„ea monopolului. Viaţa lor dela, Regulamen:
tul Organic

nu eră decât

agonie.

E Transformările repezi prin care a trecut
„Societatea Românească, a contribuit şi mai

"mult

la

dispariţia

corporațiilor.

'Meseriaşul

român, a fost surprins cu totul nepregătit.

de noua alcătuire socială.

-

Si

“CAP. u

„CRRSUNeM MeSerlaŞIIOR"
- După 1873, începe să se punăcu tărie aşa

zisa „chestiunea meseriaşilor“.

Aşă

eră

cu--

-noscută printre oamenii polițici,—sub acest
„„ Mume se pomeneă de nevoile meseriașilor în
« Parlamentul român. (Vezi dezbaterile parlamentare).
Di
”
Meseriaşii români,—ne maifiind apăraţide
„„„breaslă cu monopolul ei, — lipsiţi de o lege
„.Xare Să organizeze

meseriile

şi concuraţi

de

:„.străini, — erau într'o stare cum nu se poate
Mal reă,
|
E
ENE

„„
să

Nuîngrăd
eră eas
niccă,
i o exenor
şi nici
o regulă care
rgimă
ţiul lib
er al meseri

„Toţi nepricepuţii

„Mle

puteau să practice

fără să,i se ceară vre-o pregătire spe:

- cială,—deoarece

lipsea o legislaţie care să

„3“ reglementeze exerciţiul

„continui,
- fine

ilor.
o mese- .

toate

desele. congrese
încercările

meseriilor.

Agitaţiile

şi întruniri, — în ,

muncitoreşti, -n'aveau

„-„alt-strigăt decât reglementarea meseriilor.
„Starea aceasta a durat aproape 30 ani, —.
pânăîn 1902, când sa votat prima. lege a

meseriilor, — alcătuită de d, Missir.
|
E ceva nemaipomenit în analele politice ale
ă unei ţări,— ca, timp de 30 ani — o clasăi

.

m

x.

4

foarte numeroasă să fie lăsată fără
" legede organizare profesională.

nici o.
_

Acest lucru s'a putut întâmplă în ţara rd

mânească.

-

|

|
-

Cauzele decăderei: meseriilor. Teza liberală şi
„teza

conservatoare

Ă

“Unii conservatori au căutat să explice această lâncezeală, — prin schimbarea bruscă
ŞI radicală a vieţei noastre sociale, —
mare a tivilizăției din Apus.

-

ca ur--

„Puşi deodată în contatt cu civilizaţia ocei-

activitatea naţională“.

|

;Străinul ne face bugatele, străinul ne îm„_bracă, străinul ne zideşte locuinţele, —străi-.
nul ne confecţionează variile unelte necesare.

traiului—într'un cuvânt străinul produce şi"
românul consumă“. |
i
|
Aceasta este teza conservatoare şi ea reese
din expunerea de motive a celor două proecte
- conservatoare: Proectul Carp (1888) şi Proeciul Filipescu (1900). .
|
Teza liberală este alta: Ei susţin că decă-.
„ derea meseriilor se datoreşte nefastei 'Conven-țiuni cu Austro-Ungaria din 1876,—care
ne-a
'dat robi în înâna puternicilor noștri vecini şi

it a PER
SR ăi Se e aaa

să ne supunem consecinţelor fatale ce isvo-.
răsc din orice transformare“.
Şi d. Carp,—căci această teză este a d-sale
—ajunge la constatarea tristă—unică în istoria
modernă a popoarelor—că în acest timp —
„heseriile stăteau la, noi cu totul în afară &e

R

dentală, —răpiţi „Şi orbiţi de idealul luminos
ce se arată ochilor noştri,——slăbiţi prin atâtea secole de întuneric,—am fost şi noi siliţi

care

mai

eră atât de

dezastruoasă,

încât

nu

nu-

că energia naţională nu puteă naşte —

dar a

distrus

şi ce bruma

de

meserii

mai

existau.

Lăsând la o parte încriminările politice—

-ce-și fac cele două, partide—nu putem
cu vederea

că structura

române

se

brusca,

schimbare

schimbase

trece

economică. a ţărilor
atât

de mult,

a condițiunilor

în cât

de trai, a .

surprins pe meseriaşul român cu totul ne„pregătit pentru noua alcătuire socială. Când:
locul işlicului l'a, luat jobenul şi clacul —
când în locul anteriilor şi șalvarilor a apărut

fracul. şi haina cu tăetura englezească, desigur că meseriaşii noştri s'au găsit nepregătiți şi au fost înlocuiţi de meseriaşi steini.

Probă că nu convenţia dela 1876—eră cauza,
-determinantă—este că starea precară a meseriilor se menţine chiar după expirarea ei;
_—după 1886,—adică chiar în timpul războiu:
“dui vamal — şi după taritul protector din
1891. Tocmai la 1902 şa alcătuit prima lege
6

organizarea meseriilor şi însuşi autorul
ei, d. Missir—recunoaşte în expunerea de mo-

tive că a; fost forțat s'o depună pe biuroul
parlamentului, —din cauza agitațiilor imeseriaşilor şi stărei lor de

decădere.

Un: motiv în plus—este că. ideea dominantă,—din legea d-lui Missir, eră. „formarea, capacităţi technice“ a -meseriaşului,—o spune

categoric expunerea de motive. Ori, această
tendinţă,

—

întăreşte

teza

conservatoare

că

“schimbarea profundă a condiţiunilor- de trai,
——cu care meseriaşii noştri nu erau la curent;

"constitue cauza principală, a decăderei mese-.
riaşului român

în aceste

vremuri.

— 22
Proectul. Carp

“Oricare
ceeaşi:.

ar fi cauza,—constatarea

este

a-

Meseriile âu decăzut din lipsa unei legis.

laţii care să le reglementeze.

„Din

acest moment

se pune

problema mun--

citorească pentru statul român:
.
“Timp de 15 ani nu sa găsit nimeni
care-să
se preocupe de meseriaşi.

Tocmai la 1888 vedem: pe d. Carp alcătuină

primul proect de lege.
în

Acest proect prevede:
a
a) Infiinţarea breslelor obligatorii numai
Îl oraşe

pentru

25 meserii.

b) Aceste bresle să fie obligate să creieze.

şcoale-ateliere

pentruca. străinul

să, fie for-

— țat să înveţe pe român meșteșugul, şi:

c) Case de ajutor mutual cu o cotizaţie
a-

nuală de 4 la sută, iar maximum

fiecare meseriaş,. pentru

„aşi să fie apăraţi
aşteaptă

la

sfârşitul

de 20 lei:

ca bătrânii meseri-

în contra
vieţei

mizeriei

ce

lor.

îi

Acest proect n'a, căpătat putere de lege, de

oarece d. Carp a plecat dela minister înain
te
de a-l supune desbaterilor parlamentare.
'
Meseriaşii

făceau “agitații

zilnice

şi ches-

„thunea lor eră la ordinea, zilei. |
Proectul Filipescu
|
La 1900 Nicolae Pihpescu aduce un
nou
proect după legea ungară. şi austriacă ŞI
care
ca, și proectul Carp, prevedeă rezolvarea ches-.,.
„„. tiunei meseriașilor prin:

daia ape a

„Ideia originală a d-lui Carp constă în
-obligativitatea breslelor (principiul intervenţi
onismului).
|
i

ză
d
i

d

4

care

şcoale-ateliere,

ționate

obligator

şi de

o

|

a) breslele obligatorii.
-b)

însă erau

subven-

--

către comunele mur-

-

| bane.

c) asigurarea meseriaşilor prin înfiinţarea,
tot de cor ajutor; subvenţi
caselo€d&
nove onate. tot

-mună.

Proectul Filipescu, âeşi conceput pe aceleaşi principii ca şi proectul Carp, este însă
superior acestuia, prin faptul că conţine dis-.

poziţii originale şi mai conforme cu cerințele
timpului. Nici acesta n'a căpătat putere de
|

lege.

.

:

7

|

"Legea meseriilor din. 1902

7

Agitaţia meserjaşilor luase un caracter acut în perioada 1900—1902. S'a făcut chiar ma-"
_nifestaţii de stradă. Trebuiă. o soluţie fără,
|

întârziere.

„Tată, ce ziceă în această privinţăd. Missir

în expunerea de motive a legei din 1902, care
“este prima lege relativă la „organizarea me:
seriilor“:
. „Ar

fi fost bine. să

se

facă

în prealabil

„anchete“şi „un studiu analitic“ at: aplicărei - -

„diferitelor legi în ţările cari au dat soluţiuni

„problemului ce ne preocupă, dar aceasta ar.
„provocă o amânare şi necesitatea
p
„legi e de mult simțită“.

acestei

“Cum rezolvă d. Missir chestiunea meserii- "
|
|
Da
lor?
Omul singur cade sdrobit în lupta pentru
existenţă. „Dacă lam lăsă izolat în lupta
pentru existenţă, el va fi învins, deaceea, trebue organizat“...
-„Trebue să. înarmăm—zice

.
d-sa—pe

mese-

|

„riaşul fmân,

ca să poată luptă mai bine,

trebue să-l pregătim pentru. luptă.
Cuza îl pregăteşte legea d-lui Missir:
a) Prin asociațiune.
-b) Prin desvoltarea capacităei telinice.
Intreaga „legea d-lui Missir ester desvoltarea, acestor

două principii,

cari

sunt ideile

dominante ale acestei prime legi de orgapi- |
zare a meseriilor,
Desigur că ideia de- asociajţiune este. păr
ghia de ridicare a muncitorimei.
D. Missir concepe desvoltarea spiritului de
asociaţiune—prin corporajie,—înisă îl reglementează în aşa fel, încât intenţia
sa lăuda. -

bilă n'a putut dă roade din cauza modului
defectuos de formare a corporației.
Cum se formează corporaţia?
D. Missir. aveă în faţă următoarele trei Sisteme:
1) Sistemul hrancez al sindicatelor- profe.. .

sionale. In sindicate domină: principiul Hber-tăţei. absolute. Orice meseriaş deveneă membru când voiă şi eşeă din sindicat când voiă.

2) Sistemul iproectelor român âl d-lor Carp
şi Filipescu, după care breasla eră obligatorie. Ea se formă de drept din moment ce există un număr
specialitate.

de

50

meseriași

în

aceeaşi
.?

3) Sistemul german, austriac şi ungar, după
care corporaţiunea

se formă de o „autoritate

„industrială“ după, cererea unei majorităţi a.
meseriașilor. Numai dacă majoritatea meseriaşilor

cereau înființarea

unei

corporaţii

şi

dupăce autoritatea industrială încuviinţă cererea, nuimai din acest moment corporaţiunea.
se formă şi odată formată toţi meseriașii fă-

ceau de drept parte din ea.

25 —

Ie

—

treilea sistem,

al

de

cu

nu

că

deosebire

a

4) Sistemul d-lui Missir se apropie de cel

e

. să declare formacare
nevoie de o autoritate
rea corporației. Din moment. ce într'o co--mună există un număr de 50 meseriaşi şi”
majoritatea

dacă,

i

lor

decideă

formarea

două

curente

din

-cor-

poraţiunei, corporațiunea îă ființă iar toţi cei|...
lalţi meseriaşi devin de drept. membrii ai ei.
E
Cu alte cuvinte sistemul adoptat de d. Missir
este în același timp şi obligator,și facultativ. .
Facultativ de vărece meseriaşii singuri au
dreptul să decidă formarea unei corporații şi
„obligatoriu în sensul că odată ce majoritatea.
decide, minoritatea trebue să se supună. D.
"7
Missir a fost forțat să ajungă la această solu: "iune,

|
»

-

-

de

şi

etc.,

cari

erau

partizani

fervenţi

ai intervenționismului, şi cari cereau obliga„ -tivitatea breslelor aşă cum eră concepută în
proectul Carp.
--D. Missir le-a împăcat pe amândouă, ajun„gândla soluţia breslelor obligatorii şi facul-

|

:

Cameră

o
_
anume: .
- a) Vechii liberali ca. Romanescu, Epurescu,
ete, cari în numele principiilor libertăţii individuale, critică cu asprime obligativitatea
breslelor, adică principiul intervenţionismului.
-b) Cadrele tinere ale foştilor socialiști ca

- Diamanădi,

|

cele

|

tative,

„
-

Tocmai acest dublu caracter—facultativ. şi
e
obligatoriu—i-a .fost fatal.

Corporaţiile n'au

căpătat viaţă. Ele n'au

|

dat rezultatele care se aşteptau dela ele, cu
atât mai

mult

cu cât aceeaş

corporație,

pu-

tea să cuprindă mai multe meserii.
Cum puteă tinichigiul. să apere interesele

—

2

=

.
-

—

|

a

-

_

7

a

=

ÎN

a

a

“ ptotesionale ale tamplarului, —cu. care eră în,
aceiaşi corporatie?. Meseriaşii n'au fost mulpamiţi.
-Ei cereau o nouă lege,—care se impuneă cu
atât mai mult cu cât,—apăruse şi la orizon„tul nostru economit,—industria mare.
|
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IN FABRICI
LUCRĂTORIDI
- ADEVARATA LEGISLAȚIE A MUNCII |
În

o

CAP. 1

|

CÂND A APĂRUT PROBLEMA MUNCITOREASCĂ ?
“Până acum ne-am ocupat numai de mese-

cari lucrează

__“ziagii “propriu zişi: patronii,

„pe cont propriu în ateliere şi calfele acestora.. N'am vorbit nimic de lucrătorii din fabrici. Explicaţia e următoarea: Noi ne-am
“propus să facem istoricul legislaţiei muncei,
“după curentele cari au agitat lumea munci.

“toreastă în ţara. noastră.

Or, până la această dată, numai singură:
„chestiunea meseriașilor“, era la, ordinea zi-j,
lei.

Cheştiunea

muncitorilor

din

fabrici sâ

“pus mult mai târziu, cam după anul 1904
-si mai accentuat pela 1909, când mişcările

muncitoreşti

din ţara întreagăşi în special

activitatea, desfăşurată

de

organizaţiile” sin-

dicaliste, au determinat pe d. Orleanu să vină,

“cu o serie întreagă de reforme sociale pentru
”

-

Tucrătorii industriali.

Pentruce problema: muncitorească se pune

=. la noi aşa de târziu? Pentrucă până în acest
moment lipseă o industrie care să aibă an- . .

a

DB

găjat un personal numeros

care prin numă-

rul lui mare .şi revendicările

totul de

altă natură

decât

lui socială,

cu

ale meseriașilor

propriu zişi, să atragă asupra lor atenţiunea

guvernelor, şi să le impună, un regim de protecţiune a muncei în fabrici. Cu totul alifel se prezintă chestiunea după
1904. Curentul de protecţiune a muncei care
străbăteă Europa dela un capăt la altul, nu
puteă să nu aibă repercusiune şi în țara noa-.
stră. Agitaţia muncitorilor din 1909 dov edeşte
că acest curent se simţea şi la noi. In afară
de aceasta, muncitorii noştri industriali aveau -

în fată exemplul legislaţiunei
1907, care dăduse o legislaţie

agricole din
de protecţie

pentru lucrătorii agricol și cereau şi pentru
ei acelaş regim de protecţiune.

Inainte mai intervenişe un fapt:.
Eram în ajunul expirărei convenţiunei cu
Germania şi lumea se întreba cu grijă care
va, fi atitudinea noastră pe viitor. Cu doi ani
"înainte de alcătuirea noului tarit vamal din
1904, se definise o mişcare economică

cu un

scop bine hotărât: Să strângă toate datele
statistice, cu privire la starea, industriei noastre și a personalului angajat în industrie.
„După propunerea d-lui C. I[. Băicoianu pe
atunci secretar general al ministerului de domenii, s'a instituit o comisiune care a alcătuit
„ancheta industrială din 1902“ publicată la
1904 şi care a pus la dispoziţie un material

statistic destul de bogat pentru a ne da seama, de situaţia, noastră industrială în special:
Statistica ne arată că la 1902 aveam în țară,

625 stabilimente industriale, parte încurajate
şi parte

minte
bărbaţi,

neîncurajate

și că în aceste

aşeză-

industriale se găseau angajaţi 37.325
7092 femei

şi 2946 ucenici.

|

:

—29—
Tată 'dar- un număr destul de respectabil.
care

trebuia

să

atragă

atenţiunea

organelor:

*.

comipetinte. Cu toate acestea, la început, pre-:
ocuparea de. căpetenie. a guvernului s'a îndreptat numai către producţiune, iar omul,
agentul principal al producţiunei, eră cu totul neglijat. lată dece legea meseriilor din
ea
1902, nu se ocupă decât de meseriaşi,
din
ignorează existenţa celor 36.325. lucrători

fabrici "Cât de mult organele noastre compe- tente erau. preocupate de ideia unei emanci-

pări :economice definitive, o dovedeşte mulțimea

la bază

de legi şi proiecte
încurajarea

“în acest scop

care

industriei.

s'a alcătuit

toate

aveau

tariful vamal

|

des- în aşa fel în cât munca naţională să fie

tul de protejată, s'a modilicatîn 1906 legea
de încurajare a industriei maţionale, proectele Stoicescu, Djuvara şi Orleanu, “căutau

şi o
alte baze de încurajare, s'a votat chiar
ţi-inven
de.
lege de protecţiune a brevetelor
|
|
une, etc.

În această atmosferă dominată de frigurile

se
activărei producţiunei, eră foarte greu să

alcătuiască legi de protecţiune socială a mun.
citorilor. Ideea de. protecţiune socială. fiind
rezultanta unu:

sentiment de umanitate,

eră,.

cu totul neglijată în timpul când atenţiunea
se)
tuturor eră îndreptată către : rodus. Să

deai
producă mult—cât mai mult—și statul să

;
cât mai mare încurajare, acesta eră crezul
când
1906
la
chiar
eea
nostru -economic. Deac
Ministrul de domenii, loan Lahovary, a alcătuit legea pentru protecţiunea muncei mi„norilor şi femeilor în fabrici, — de care vom
vorbi mai jos — nu vedem în Parlament un
curent cu caracter social, care să deă dovadă.

-

e

o

e

că în anul 1906 ţara noastră n'a rămas stră-

„ină de ceeace agită Europade o jumătate de

secol.

„„ "Atât de înrădăcinată eră ideia de activare -

“cu orice: preţa producţiunei, —ceeace desigur,
eră foarte lăudabil pentru timpul acela,-—în cât

vedem. distinşi

economişti

ca regretatul

Vasile Lascăr, şi d. Orleanu, autorul ătâtor.
importante legi cu caracter sociăl, fost minis- tru de industrie, cerând cât mai mult încu:
rajarea, industriei năţionale şi ironizând ideia
de protecţiune a muncei. „Si ceeace mă sur:

„ prinde-a fost când am văzut pe d. ministru

„-de domenii că vine cu proecte de acelea ca
„Organizaţia muncei în fabrici“ şi ra venit:
„cu'o lege care să pună alte baze protecţiunei:
muncei naţionale“. (A se vedeă desbaterile
Senatuludin
i 1906, pag. 102) şi aceste-cu:.

vinte pornesc
mai

târziu

dela acela

prezentă

care

cu trei ani

primul proect

al con- .

tractului de muncă!
a
„ Era, curentul vremei, nu le jacem nici o
„“ncriminare:
Producţiunea industrială eră. .
“preă mică şi ochii tuturor erau aţintiţi spre

ea. Sa neglijat. însă partea socială care se
degajă din curentul generos care străbăteă -

“Europa. Tot aşă se explică dece legea pentru

protecţiunea muncei minorilor şi femeilor din
1906, s'a. votat într'o stare de indiferenţă *
sinonimă cu inconştienţa. Nu vedea nicăer
i -

„nici chiar în opinia publică, un reviriment,
asupra acestei importante legi, care. fusese
anunţată de guvern prin mesajul de deschi-.
dere a Parlamentului,

deci cu solemnitate și

a putut atrage -atenţia specialiştilor.

„tăcere,—nicio
Numai

vorbă, nici un

'Uniunea

Totuşi

comentariu.

Industriaşilor

Români

a -

-

SI
:

pa

cp
a

-

îs

aa

E

pi

ma
i
“aIE
i:

"alcătuit un memoriu propunând oarecari mo„dificări şi chiar memoriul Uniunei a, fost prezeniat. dupăce legea fusese votată de Cameră
şi ajunsese

la Senat.

Din expunerea

de mai

constatare:

„următoarea

i

—-

sus se. degajează

Ţara noastră eră cu

„totul străină de legislația cu caracter social

care încă, din a doua jumătatea

secolului

|

al 19-lea, luase fiinţă aproape în toate ţările

„industriale

din Occident.

E

Eram atâtde mult

ăi

prinşi în mrejele intensificărei producţiunei,

“ încât nu s'a dat nici o atenţie curentului ge„neros al vremei.
a
IN
7

Cu tot strigătul sincer al regretatului loan
Lahovary, că legislaţia socială a Apusului -

„este cerută de conștiința universală, că eşte
„un reflex al conştiinţei lumei civilizate, care

are la bază principii dictate de umanitate, .

"şi că aceste principii au cuprins Europaşi
„, America, lumea, noastră economică s'a menţinut în aceeaşi, indiferenţă, şi am putea afirmă. că afară, de mici excepţii, această indiferenţă s'a menţinut până în pragul Româ. .

"miel

Mari,

ice
+

-

--

.

CE TREBUE SĂ COPRINDĂ O LEGISLAȚIE
A
MUNCEI?
„nainte de a trece la studiul celor câteva ri
legi cu caracter social, e bine să știmce tre
,
.“bue să cerem dela o lege asupra muncei.
|
“1) Paul. Pic, în al său ,Traite 6l&mentaire
de l&gislation. industrielle“, la pag. 92, rei
> Zumă astfel punctele unei legislațiuni asu- - . .
ES

_pra muncei:
|
Organisation oftficielle de Lindustrie; group
7

sa

—— 32 —
pements proifessionel; râglementătion du tiavail industriel oi commerciel; „protection legale du salaire; jurisdictions arbitrales; ÎNStitutions propres a amsliorer la condition du
travailleur (epargne, mutualite ou cooperation,
logement des travailleurs,: homestead, assurances sociales, gtc.).
2) D-l Orleanu, fost ministru de industrie,
în expunerea de motive a contractului de
muncă zice că o lege asupra niuncei trebue
să aibă drept scop:
a) A reglementă munca din punet de vedere al siguranței şi al*higienei, atât pentru
adulţi cât şi pentru incapabili.
b) A apără salariul muncitorului atât contra patronului şi creditorului acestuia, cât
şi contra muncitorilor şi creditorilor lor.

c) A reglementa şi face cât se poate. de.
rară greva, care € tot atât de periculoasă pentra muncitori

cât şi pentru

patroni.

d) A pune la dispoziţia muncitorilor ca şi
_a patronilor o jurisdicțiune repede, care să
prezinte garanții de bună judecată.
- .
e) A creiă un cânsiliu al industriei şi muncei, intermediar între muncitor sau patron,
cu menirea,

pe de o parte să aducă la:cunoş-

tința patronului nevoile muncitorilor; să pună”
în cunoştinţă

pe de

altă

parte pe "minister

de nevoile patronilor și muncitorilor şi în
fing, pe lângă avizele ce au să deă, când
vor fi cHemaţi să împiedice sau să atenueze
grevele;
|
f) A organiză un corp de inspectori, cari
să asigure aplicarea legilor şi pedepsirea ce- .
lor ce le înfrâng;

g) A favoriză instituţiunile de credit cari

să

permită

muncitorilor

ca şi

micilor

co--

-

2
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N mercianţi. şi industriași credit eftin, adunare

h)

Şi

în fine

a

organiză case

de

E

.
t

„de capitaluri prin economie, cooperative pu“ternice. care să le eftenească viaţa şi să le-o
facă plăcută, prin construiri
de case eftine şi
- sănătoase, creiări de magazine de consum,
ă „cu săli de petreceri, biblioteci, etc.

3

ajutor

o - pentru: boale şi asigurările contra accidentezi

"”

- “Tor, invalidităţei şi bătrâneţei, etc.

3) In lucrarea. noastră Programul muncito__rului, am arătat şi noi punctele pe care tre-

“bue
_
„

să le cuprindă

o lege asupra

muncei,

In fixarea, „punctelor am ţinut cont de tot ce
sa făcut în toate celelalte ţări industriale,

şi

făcând

comparaţie

între

aceste

ţări

cu

ceeace există la noi, am arătat lipsurile legis|

laţiei noastre:
Această lucrare

deşi este

publicată,

este .

„destinată drept concluzie la istoricul de aţă.
: Cine doreşte să-şi deă seama de cum se.pre„_“zintă problema muncitorească în Europa, îl
-zugăm să consulte şi programul muncitorului.

-

:

î

--

i

i

CA.
*

ISTORIC
în

Trecem. la înşirarea
cronologică
legătură cu munca.
.
Pent

a legilor

rucă problema muncitori
lor industriali.

triei naţionale, de oare
ce
„mei

-

nu

industrii presupune ex mai existenţa
istenţa unui “pro:
-letariat industrial,
vom urmări fazele
legislaţiunei muncei după
perioadele de desvol-.
lare a industriei noa
stre.

i

ÎN

e

* PRIMA PERIOADA
Până

la 1876 nu, se
muncei de oarece în afaputea! pune problema,
ră de faptul că eram!
sub regimul ca
pitula

ţiunilor turceşti, o
ina |
dustrie românească
nu exista. Problema
MUn-

a fost votată, în Anglia
la 1862.
Să se

„Vechiul

reţină că aci nu -ne pr
eocupăm lde
românesc

drept

„în legătură cu munca. Câtevă dispoziţii
„Tia dreptului române se pot găsi în „Istor

„gulescu, în cursul de sc“.a D-lui Paul Ne:
„ ginescu şi în lucrar doctorat a D-lui Lon,

e

ue

A

i

a et

ea D-lui Iorga“ Negoţu.

—
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zile şi meşteşugurile“,
— la care trimitem.
- Insă

putem

afirma “că raporturile

dintre-

y

patron şi lucrător erau considerate ca o „„che-

„stie de poliţi
— e“:
„Driturile
.

şi îndatoririle -

între stăpân şi tocmitele slugi se cuvin. la]

codul legilor poliţienesti“ (1

m.

- Eră exact situaţia din legea franceză din.

1802

şi credem

că această situaţie s'a men-

ținut până la codul civil care a abrogat |to- ate legile anterioare. "O statistică complectă

nu avem

pentru a,

„„vedeă, numărul fabricilor şi lucrătorilor din

> această,

perioadă.

— Există

una

şi aceea

in-

complectă, numai penftu Muntenia: MARȚI-

“AN

primul

statistican

al, nostru

încercase

pela 1860 cu ocazia recensământului gene

ralal ţărei să înghebeze o statistică a mese-

riilor şi industriilor. _ SE
Această statistică a fost publicată în „A:

nalele

statistice

ale

României

din

1863“

-.

şi

“ne arată că existau la această dată 12867
stabilimente industriale la care erau anpar:
jați 28.352

luerători.—Nu Ştim

ce a înţeles

Marțian prin stabilimente industriale.— Din:

„Statistica citată reiese-că totca stabilimente
industriale

erau

considerate

şi atelierele d6

cismării, brutăriile, bragageriile, brânzăriile
„ete
— adică
, ateliere fabrici şi miei negoţuri, .
erau tot una.-— Apoi tot această statistică .

ne aratăcă

la această dată am fi avut '72

fabrici de bere cu o producțiune în valoare
i de

lei

199.469

şi

cu

un

personal

de

312 “Jug

'crători ceeace ar reveni la 5 oameni de fabri-

căl!. — Ne cam

îndoim

de exacitatea aces-

tor ciire şi deci nu putem afirma nimic precis
1. (Cod. Calimachi, art. 1360,

-

a

“CODUL CIVIL

”

"Din statistica lui Marțian reiese că oare=

„care începuturi industriale existau la data
„aplicărei codului civil —: Care era regimul.

_“muncei

după

acest

cod?

..

.

N

-. Codul civil este foarte vitreg faţă de clasa; * .
muncitorească.

— Preocupat

mai

mult

să ga:

şi cu

drept:

rariteze averea capitălistului decât persoana,

lucrătorului el este considerat

cuvânt, ca un produs al burgheziei bogatel: “

fără nici o milă penltru
acelora

E] este

marea

mulțime

B

-

care trăiau: yânzându-și .munca.— .

după expresia

lui Picard:

V'Epopte

bourgeoise du droit. prive, care a. asigurat,

după cum zice Salleilles, Za -preponderendede lindividualisme bourgeoiset des classes:

"oyennes.

-

=

-

o

EI prezintă acest tontrast curios că pe câtă

„vreme

despre

contractul de

închiriere a lu=

crusilor se -ocupă în 82 de articole,—pentruj contractul de închirierea muncei are numai:
două

articole
— 1471
,

şi

1472,
— care

Şi a=

„cestea conţin dispoziţia anti-juridică şi anti+
socială că patronul se. crede pecuvânt în
ceeace priveste salariul datorit lucrătorului,
Această nedreptate strigătoare a, dispărut de

„mult din Franţa

fiind abrogată prin legea;

din 2 August 1868, ea însă, la, noi a rămas sii :

este în vigoare

şi astăzi:

„Codul civil ignorează dar cu totul contra
ctul de

muncă. 'Dacă

codul

Francez după

care am copiat codul nostru are o scuză în:
faptul că la 1804 când a fost alcătuit indus-

tria nu-și luase desvoltarea de

mai

târziu

„Şi nici problema muncei nu exista, codul nostru nu poate invoca nici această aparenţă.

. .

Pe

ge

| acuză de oarece el vine după 60 ani dela al: *
cătuirea codului francez, când problema ina
_ dustrială există în Europa şi când începuse: "-să-şi facă intrarea curentele sociale de regle- „_“mentarea muncei. Dar. chiar fără desvol" “area marei industrii, — este ertat oare codu:
na. „Jui Francez să mu se ocupe de contractul de,
muncă, — acest contract care se naşte odată
cu omul, — munca fiind inetentă speţei vmeneşti

şi cea

dintâi

manitestare

a. „ființei

lui? Această tăcere condamnabilă, nu se poate explica decât prin caracterul invidua„list al reyoluţiunei

franceze,

care de

teama,

reînvierei vechilor corporaţii a decretat în
urma, propunerei lui Chatelier la 1795: înter-

zicerea

asociațiunilor.

voluţionară

este

"Toată,

ostilă

legislaţia

re-

lucrătorului pe care'l

priveşte
cu neîncredere.
Curios contrast,
al unei revoluţii cu totul democratică, cara

în această materie de frica tretutului se înto-

arce tocmai contra marei mulţimi. a acelor
oropsiţi ai soartei, care trăesc vânzându-şii
munca. In această, atmosferă de suspiciune,
"a muncitorilor codul civil a ignorat cu totul
legislaţia muncej.
In alte ţări această lipsă s'a remediat în

urmă prin legi speciale asupra muncei: ast:
„fel au apărut codul german, Gewerbe-ordaung;
codul elveţian, austriac, contractul de muncă;
din Anglia. (1), ete.
La noi s'a încercat a se alcătui un proect,
asupră contractului de muncă de către Orjeanu care însă n'a căpătat puter de lege
aşa că

chestia

funui

cod

„deschisă. .
| 0). Vezi Programul muncitorului.

al muncei
+

e încă

o

a

N

PERIOADA DE SACRIFICIU A.
MUNCEI
|

NAŢIONALE
1876—1886

Această

perioadă

Sa

e caract

erizată „prin în
cheerea n efastei conven
țiuni comerciale cu
ustro-Ungaria care ne-a
dat pradă, lăcomiei răposatului nostru vec
in
de peste Car
paţi. Pentru salvarea, unu
i principiu politia
am sacrificat toa

te

princi

piile ecoriomice,
am acceptat robia econom
ică,
— și rezulta: .
tul a fost că şi ce bruma,
de
ind
ustrie CXISH. .
tau,—au trebuit să dispar

ă.
Ca un reflex al acestei stă
ri de lâncezeală +
a industriei, personalul
muncitor în loc să;
crească a început să dis
pară. O statistică!
care să ne dea adevărata,
situație economică;
a numărului de luc

rători industrialdin
i ace
Credem că se presiniă must
lt„mai redus ca în perioa
da precedentă.
timp lipseşte.

In a-

ceste condițiuni o legisl
une asupra muncei devenea fără interes ați
şi
deci nu putea fi
vorba, de o lege în acest
sens. Fotuşi există
un început în:,
a

LEGEA SANITARĂ DIN 1885

Se așteaptă anul expirărei
convenției ka,
mântuirei., Către

anul

rioade

şi

mai

convențiunei

mult

în

siârşitul

vederea

acestei

pe=

denunțărgi

se introduce în legea san
itară] . ” din 18857 articole (140-1
47) în care se pres_criu câte-va principii
de
Din cuprinsul “acestor art igienă industrială.
icole reiese că igiena industrială e privită mai
mult din punct.

Lai

pe
ue

de vedere Al igienei publice
de cât al idgiei de protecţiu
Se

vorbeşte

ne a muncitorului.
de sănătatea lucrătorilor

Şi
„a vitelor în acel Ş articol,
parcă n'ar fi niei
0 diferenţă între oameni
şi vite.
„.
Apoi după- ce clasifică ind
ustriile insalu= bre în 4 clase, se ocupă
de dreptul Ministe=
- Tului de Interne care „Va
putea obliga“ pe,
propietarii stabilimentelor
ind
măsuri pentru a apăra săn ustriale să ia;
ăta
tea lucrători,
„lor,—fără să spue, fără să
precizeze ce anume
măsuriar fi necesare pentru
ocrotirea vieţii
„şi sănătăţei
lucrătorilor. Tocmai către
stârșit apare iideea de protec
țiune a muncei copiilor

, mai mult ca o amenin
țar

e:
.
»»Ministerul poate - opri
întrebuințarea de
copii
în unele
aşezăminte. industriale
în
“care sănăta

tea lor este periclitată şi
poate :
"prescrie etatea minimală,
a „copiilor admiși

“admişi în aceleaşi indust
rii,

fi întrebuinţaţi

cum: Și de a nuj

la servicii „ce

nu

cadrează
cu etatea.şi forţele lor. Dup
ă cum vedem, le;
gea for

mulează. numai principii gen
erale cu
- privire”la condițiile de
admitere a copiilor.
în fabrici şi la felul muncei,
însă aceste disPoziţiuini sunt sim“ p
dezl
idee
rate .fără nici!
0: obligaţiune precisă. Tot
ul est
sat la bunul plac al Ministeru e vag şi lălui de Interne
care prin agenţii săi şi anu
me: Prefectul jug: deţului, Primarul orașului
„- medicilor respectivi aveau şi cu concursul.
* plicarea acestei legi. Pra să vegheze la -a;
cti
aceştia nu puteau fi organe ca a dovedit că;
“legislaţie a muncei mai alâs de control într”o
când totul era;
lăsat la facultatea lor făr
ă- nici. o- obligaţie
- precisă. Este adevărat că
legea, prevedea la.
borarea, unui regulament
care nu s'a făcuţ,.

40

—.

A trecut 9-ani şi tocmai la 1894 -areţiieim
apărând. REGULAMENTUL INDUSTRIILOR
INSALUBRE, care era socotit ca 'regulamen“ul acestei legi şi de care ne vom. ocupa mai
„In rezumat: legea nu s'a aplicat a) pentru
că rămăsese pe terenul enunţărei de princi-pii b) pentru că oraganele de control erau în:
credinţate

autorităței

admimistrative

şi

c).

pentru că viaţa muncitorească în fabrici in-

„_teresa prea

puţin.la această dată.

o

ST

|

LS

PERIOADA LUPTEI PENTRU NEATÂRNAREA
ECONOMICĂ
|
„1886-1891

-

?

_ După fexpirarea convenției începe răsboiul vamal cu Austro-Ungaria care avea,la
bază, independenţa noastră economică. Genera-

ţia care dăduse țărei independenţa, politică.

„ținea cu orice preţ şă îi asigure şi indepen+

dența din punct de vedere economic. Amă

nuntele acestei frumoase lupte se pot vedâa
la istoricul legislațiunei vamale. Ceeace ne
> interesează pe noi aci este că în timpul răs- boiului vamal era, greu să se ocupe cineva;
cu legislaţa socială a lucrătorilor. Când toate
"organele competente erau dominate de modut :
cum să câştigăm răsboiul economic 'si toate.
privirile erau îndreptăte numai către, inten- sificarea producţie
— i,
omul agentul, - prin-

cipal al producţiunei eia neglijat, dacă nu,

„. chiar sacrificat. Aşa s'a şi întâmplat. Nici p

legecu

„Așa

caracter

trebue

privită

social

legea

nu vedem apărând
încurajărei

indus-

„„

triei naţionale din 1887 care pri
artn1, pu-.
mând

obligaţiune. patrânilor din fabrici ca.
„în timp de 6 ani dela.-tuncţionare cel puţin
două treimi din personalul lor să fie români,
„ „are aerul că se ocumpă de soarta lucrătorilor.
- Era. tendinţa naționalizărei personalului. şi
naţionalizarea este mai mult o măsură de or-

„ “din general decât o măsură de favoare pentru
lucrători din fabrici câre desigur profită in-

_ Wirect de această obligațiune impusă fabri„ canţilor.

Cu alte cuvinte

această

tendinţă ke

„- “dictată măi multîn vederea, asigurărei pro-

ducțiunei decăt din punctul de vedere social
Totuşi există -o încercare chiar în această,

perioda

şi această, este:
_

PROECTUL CARP
(1888)

Proectul D-lui Carp pentru organizarea,
„meseriilor de care am vorbit în prima, parte
spre deosibire de proectul Filipescu din 1900:
şi -de legea meseriilor dela 1902 se ocupă :
şi de lucrătorii din fabrici (titlul 6 cap. IV),
prescriind reguli de felul şi durata muncei, .
vârsta la care copii şi femeile pot îi primiţi
în fabrici; interzicerea ca ucenicii să exer=

„cite. munci

morală;

âtingătoare

măsuri

de

sănătate,

sau

de

pentru apărărea lucrătorii

- dot în contra primejdiilor de moarte sau de
“Sănătate. .ete.
„. De. remarc
esteatcă acest proect prevedea o jurisdicție, specială: Neânţelegerele dintre, patron și lucrători se vor regula dela

autoritățile 'comunale. lată dar o „jurisdicție

a

specială care-e însă departe de jurisdicție
profesională din timpurile noastre. .
-

—

Rua

SE

ap

Sa

Nu insist

ăm asupra acestu
ce n'a căpătat putere de i proect de oare-.
lege. El însă, dă) |
soluţii la multe din” pro
blemele

le

stă dată

agită chestiunea

N
“PERIOADA

DE

|

A

CONSOLIDARE

NAŢIONALE
1891—1904.

care la acea-

muncitorească.

A MUNCEI

a

|

Această. peridadă începe
tor din 1891 şi se: termin eu tariful protec-. .
ă, cu tariful Vamal
"din 1904.
„Lupta pentru independenţa
, economică s'a
terminat cu succes pentru
noi: După 1891.
ajunsesem la rezultatul
„următor: intrasem,
în legături comerciale cu.
care încheiasem convenţiuni țările vecine cu
comerciale. Con.-.
vențiunea cu Ger
mania era, convențiunea
tip,
care a fost adoptată şi
de celelalte ţări. !
“În această perioadă
de linişte putea gă:
încolțească ideia unei
legislații cu caracter

social, cu atât mai mult
cu cât începuse săj
se înmulțească numărul
fabricelor şi odată,
cu ele şi numărul lucrători
lor
„când s'a votat prima leg . Astfel la 1886.
e de încurajare fa,
industriei naţion
ale

aveam

mari încurajate; în 1893 sânnumai 36 fabrici;
d s'au încheiat
pr

imele convenţiuni comerc
iale aveam 746;
fabrici încurajate, iar la
1905 după aplicarea
noului tarit vamal, număru
l
de 287, fabrici mari încura fabricilor erau
jate.
|
Statistica. din 1902 ne ara
tă
că
la
ace
ast
ă]
dată existau 627 stabilime
nte industriale din;

„care 208 încurajate şi 417
neîncurajâte, cari

i

| — 43 —
-

întrebuințau un număr
de. 39.746 lucrători
din cari 90.471 români şi
9265 străini, -

Dia

Din 37.325 lucrători. industria
li statistica
„* ne arată că erau 28.820
bărbaţi, 7092 femei:
"şi restul copii. Iată dar un
„ respectabil care trebue să “număr destul de,
atragă atenţiunea, factorilor răspun

iti

pia

zători şi
„putea să le rămână indiferena tă.căror viață nu
Ce s'a, făcuţi
pentru ca să
se pună

viața

acestora?

.

Si

la adăpost sănătatea

REGULAMENTUL INDUSTRIILOR INSALUBRE
-

1894

,

Tocmai acum cu ocazia
ificărei legei
„sanitarela, 1893, legiuitorul mod
şi-a adus aminte
că răm

ăsese dator încă dela 1885
un regula.
pentru clasificarea industrii
lor
şi re_glementarea condiţiilor de
muncă;în fabrici. Regulamentul a fost elaborat
la 1893, de
„- doctorul Felix şi modificat
de mai multe ori
„ment

în urmă.

:

|
In acest regulament găsim
amă
nun
tel
e de.”
aplicare ale principiilor din
lege
a,
san
ita
ră,
În “cele 102 articole, are
reguli precise des„Pre tot ce interesează hig
iena, sigurafita și
„ moralitatea, lucriitorilor.
De asemenea, toate.
principiile”
de ocrotire a muncei îşi
găsesc aci o fericită, aplicare.
i
Astfel du

pă ce clasifică şi

defineşte indus“triile insalubre arătându-le anu
me cari sunt.
” - în apendicele anexat,—s
e

ocu
„apub
d.licăMăsuînri higieniccue privirpăe de:la
general: sănătatea locuitorilor
higiendina
împrej

7

urimi, — circumvecini, —.
îk interesează de o potrivă cu a luc
rătorilor.
b)

Măsuri higienice pentru luc
rătorii din.

|

tabrică cu privire la; aerăția. fabricelor şi a.

telierelor,” fiecare cameră, trebuind să aibă
un spaţiu de cel puţin-5 m. c. de fiecare Jucrător; curăţenia: atelierele trebue să fie sănătoase. Ini,executarea acestei primordiale ce„_ rinţi, regulamentul urmăreşte pe. lucrătorii

..

din atelier, la sala“ de mâncare, la apa da
băut şi... mult mai departe!
c) Prevede măsuri pentru prevenirea accidentelor intrând în foarte mici amănunte
în cât 'te minunează prevederea ă competința .

technică

a autorului.

Tot cu aceeaşi minuţiozitate se prevăd mă.
„suri pentru prevenirea intoxicației, introducându-se respiratoare la nas, gură, etc.

d) Regulamentul
re

felul şi

timpul

are reguli
mumncei

precise

des-

minorilor şi

a

emeilor.
__ Pentru adulţi n'are nici o măsură de protecţiune,

„lucrătorul

adult de sex

bărbătesc

este stăpân pe timpul şi felul muncei sale“
(art. 12).
In schimb, fpentru copii în etate de 12—14
ani şi pentru femei dela 14 ani în sus, măsurile de ocrotire ar puteă rivaliză cu MĂSU= |
rile din

oricare

altă

țară civilizată. Astfel:

- Durata muncei: lucrul nu va putea începe
înainte de orele 5 dimineaţa şi va înceta cet
mai

târziu la orele 8 jum.

„după
We

amiazi

se va

30 minute,

acorda

iar la amiazi

seara.

Inainte și

câte un

repaudă

o întreagă oră

“liberă. Munca, continuă a copiilor şi a femeilor nu va putea trece niciodată peste 4 ore
“fără repaos. Repaosul se va face la aceeaşi
„oră pentru toţi lucrătorii de odată, aceasta,
ca să nu se eludeze regulamentul şi conizoz
Jul să fie uşor.

Copii mai mici de 12 ani nu pot fi primiţi

-

-

nici în ateliere, nici în fabrici, ci în prăvălii,
timpul imuncei zilnice a unui copil nu se
„ poate prelungi peste Gore. Iată daro dispoziţie:
„cu totul occidentală şi bună pentru a nu îm
piedică desvoltarea normală a copiilor. Se
pot face excepţii adăogându-se câte două ore.
pe zi însă numai de 48 ori pe an şi nula
toate, ci la anumite industrii pe cări regula». |
mentul le arată. Lucyul-de noapte e interzis
„ pentru. femei și copii cu anumite excepţii!
care de asemenea sunt mărginite în regua
lament..

-

„7. Peul mumeei: copiii nu pot fi întrebuințați

- Ja lucrările vătămătoare sănătăţii, iar -fe- -meile lehuze nu pot lucră de cât după 40
de. zile dela facere.
|
"După cuni vedem, acest regulamânt este.
un capo-d'operă de concepție şi aplicare a;
măsurilor de ocrotire a muncei. Păcat că el.
n'a dat roadele aşteptate şi aceasta, din cauza,

lipsei unui serviciu special de inspecţiune.
care să vegheze ca măsurile de- protecţiune
să nu se eludeze. Trebue să se ştie că înfiin=

țarea, unui serviciu de control însărcinat spe-.

„„Cial

să vegheze la aplicarea

unei legi. de.

„ocrotire a muncei, constitue un punct tot
„atât de esenţial ca şi principiul ocrotirei în-

suşi. Aproape în toate ţările s'au creiat un "corp special de inspectori ai muncei. „Acest.
principiu a fost necunoscut autorului regu". lamentului cum dealtfel a fost necunoscut: |
tuturor legilor posterioare pânăla 1909, data
„creierei Ministerului de Industriei când s'a
înființat un corp al inspectorului industrial
de care vom vorbi. mai jos.
|
Din această cauză bunele intenţii ale doc-.-

torului Felix din 1894, au rămas

numai pe.

Ta
hârtie. Dacă s'ar fi aplicat ţara noas
tră s'ar.fi numărat printre țările cari s'arti
mânărit
_cu

_

|

0 reală

protecţiune

a. muncei,

atât

din

punct de v edere al siguranţei şi al
higienei,.

cât şi al moralității lucrătorului
.

MUNCA SUBTERANĂ: LEGEA MINELOR

?

(1895).

__Sa

votat la 1895, dar s'a pus în aplicare

după 1900.
Ocupându-se

N

|
cu munca “sub „Pământ,

nu
puteă să -nu prevadă măsuri cari
să punăi
în siguranţă, viaţa lucrătorilor mine
ri.
măsurile higienice şi tot ce e nece Toate
sar în: i
interesul sănătăţii lucrătorului şi
evitarea âc"cidentelor, sunt trecute în „regulame
ntul de
poli
ţie minieră“ Măsurile fiind de ordin mai

“mult technic, nu ne vom ocupă de
ele.
Ca măsură de ordin general, care inte
re; sează, obiectul lutrărei noastre, put
em
cită!
:
„dispoziţia din art. 84: nu potîi
întrebuinţaţi!
“ca lucrători subterani copii mai mici
de 14.

ani şi femeile. Deci lucrul în mână
este îm-. terzis femeilor
şi copiilor şi bine s'a făcut,

hind

în interesul, moralității

şi al conservă:

rei raşei.
a
Tot în legea minelor găsim pentru
pri
oară aplicat principiul asigurărei obligato ma
rii:

se înființează o casă de pensiuni
și o casăi
“de ajutor la care cotizează obligato
riu toţi

„lucrătorii, la. care contribue Şi patronii
-0 sumă egală cu a lucrătorilor săi.
-

cul.

LEGEA REPAOSULUI DUMINICAL
(1897)

0

menţionăm de oarece şi-a luat ființă tot
- în această perioadă: Ea a reglemen
tat repao2

-

7

din 29 August 1901, re
feritoare Ia învăţămân.

tul profesional.

LEGEA MESERIILOR DIN 1902
„Către sfârşitul ace

legea meseriilor. di stei perioade se votează
Missir. Inainţe cu n 1902, — opera d-lui V.
doi âni se.alcătuise.
tul Filipescu.
proee|
- - Ambele! împreună
5
deşi în principiu! re
cunosc,
că se impune o nouă
Organizare a mu
„.. dează această or
ganizare numai la in ncei, limidustria mica, adică la meseriaș
i.
D-] C. I.Brătianu,

2

rapor-

chestiunea - industri

un subiect cu totul ilor care trebue să facă
special. (1)

" Cu toate cererile
formale ale d-lui
Carp şi

fabrici, Parlamentu
seriașii propriu zişl a limitat-6 numai la mes.
- pută. Parlamentu i, aşa Gum fusese concel ro
mân Tespmgând
nerile d-lor. Carp
şi Diamandy, a da propuţ dovadă;
că eră strein de cu
Occidentală unde idreeintul generos din Europa,
a de

protecţiune a mun»

4) Vezi desbaterile
Camerei pe 1902 (di
scursul

raptului).

-

_

a 48.

—

cei
căpătase de, mult timp fiinţă şi
ş see crista2
lizase în legi cu-caracter social. Raportorul,
e
dl C. 1. Brătianu, în discursul său, -dă ica
motiv faptul că lucrătorii sunt în mare parte
strâim şi că românii ar profită prea puţin.
- Motivul nu eră serios de oarece ocrotirea
muncei este legată.de persoana lucrătorului

iar nu de naționalitatea lui. Iată dar că acea-

stă lege nu se ocupă de munca lucrătorului
„din fabrici. Dar chiar pentru meseriaşi, dis- poziţiile de protecțiune sunt cu totul incomi
plecte. Astfel în privinţa vârstei, elevii cari

nu au împlinit 14 ani nu pot fi obligaţi să
lucreze mai mult de 10 ore pe zi, şi cel în
vârstă de 14—16

ani nu pot fi obligați să lu-:

creze mai mult de 12 ore. Din acest timp: de
lucru trebue

să li se deă dimineaţa,

şi după

amiazi un. repaos de o jumătate de oră şii
la amiazi un repaos de o oră. Luerul-de.
noapte este interzis copiilor de 16 ani. Munca .
"trebue să fie într'o măsură potrivită cu pu-”
„„terea, fizică a ucenicului. Comparând aceste
” dispoziţiuni cu cele din regulamentul dini
1894, vedem imediat diferenţa şi posibilitatea
de a, se eludă măsurile de. protecţiune a copiilor.
Această lege mai prevede: 2). Infiintarea
unei Camere

de comerț

-

.
”

şi industrie, care va.

aveă să vegheze asupra intereselor meseria- .
şilor

ca

organ

superior.

,

|

3. Creiarea, unei jurisdicții profesionale:
comisia de arbitri, cu caracter obligator- fa

cultativ care va căută să împace şi în urmă |
să

judece

toate

neînțelegerile

şi lucrător.
Celelalte dispoziţii. le-am

“mul scapitol.

Comparându-le

dintr

patroni
,

analizat

cu

în

pri=

ceeace am

|

“ aătat că trebue «să “coprindă o lege asuprăj
muncei, vedem cât e de departe de adâvă„xatele cerinţi ale
«
a

;

;

..

"

unei

Ş

i

V

|

”

Da

|
PERIOADA DE CONSOLIDARE
. > i
NAŢIONALE Ea

Isi.

»:

”

A MUNCEI

(1904 1a zi)

Prin votarea tarifului vamal, “din: 1904, O
„nouă eră se deschide pentru munca naţio„nală... Nouile convenţii având la, bază taxele
protectoare din tarif, dă posibilitatea mnun=
ei. naţionale să. se desvolte. Ministrul de do-

* menii Lahovary, prin Mesajul de deschidere a
„Corpurilor Legiuitoare, a anunţat împreună:
eu o întreagă, serie de legi pentru activarea;
muzicei naţi onale

şi una

cu caracter

social:

“LEGEA ASUPRA MUNCEI MINORILOR ŞI FEHEILOR
INN AȘEZĂRINTELE: INDUSTRIALE ŞI EXPLOATĂRI MINIERE:
(1995)

DI

„Cu toată solemnitatea, anunţărei prin Me„ Sagiu, a, acestei legi cu carâcterul eminamente
|»
PI

|

„1.
a

, social, totuşi ea se votează într'o atmosferă:
de indiferenţă. sinonimă cu inconştiența. La,
“Cameră n'a fost nici o discuţie, deşi a fost
-eîntoarsă odată, iar la Senat, s'a făcut câ:

îteva

obiecțiuni

mai

„tar, Oarecare diseuție
pi 7 „cu ocazia răspunsului

|
|
|
|

asemenea,

|

mult de

s'a făcut
la; Meşaj.

ordin

sani:

asupra
.

ei

“Am atătat mai sus, — ironia d-lui Orlea-

„NU, — bogatul legiuitor: dela 1909 la adresa
" acestei legi.
=
N
Vasile Lascăr o 'respingeă pe “hoti. că, a

„imutilă faţă de legea meseriilor. din 1902,—
i

|

-

4

a

a

aaa

ia

0
ceeace. eră

inexact,

—

căci legea din

1902

se aplică numai. meseriaşilor propriu zişi,— :
„iar nu şi lucrătorilor din. fabrici.
,

Nici chiar. raportorul nu preă eră convins
de. importanța ei socială; iată acest raport:
Ă

„Domnilor Deputaţi,

.

IN.

- -

„Inceputul industrial ce Va luat țara noas-:

iră a pus pe lucru braţele ţării; în afară de
bărbați, se întrebuinţează copii şi femei,—

Este însă -nevoie. ca. ținând. seamă de expe'rienţa făcută de țările industriale, să împie-

decăm relele, care pot veni asupra femeilor”
şi copiilor familiilor sărace,

pâinea

de toate zilele

industrială.
Nevoia

„

de

toate

care

își găsesa

în muntă cea

grea

,

zilele în familiile

a

sărace,

a făcut să- intre în munca cea grea femei
slăbite de.puteri, copii prea, tineri şi pe care;
„ munca îi copleşește prea de timpuriu, făcând;
din

ei

ființe,

cari îşi duc

viaţa. de azi

pe

mâine; ştorşi
de putere cad. în lupta..pentru, .
trai. Atât din punct de vedere uman, cât şi.
“din punet de vedere al prezervărei naţionale,
suntem datori ca să luăm din timp măsuri
ca. să se statorniceascăo lege asupra mino: .
.
rilor şi-a femeilor în stabilimentele industri:,
„ale. şi exploatărei miniere“.
i

„

Acest raport dovedește cât de străini erau.
parlamentarii: noştri. de sufletul jnou: care
„„ preocupă Europa Occidentală, de mai
bine
de o jumătate. de secol.
e

-

net glieme ere Dominatia

mere

d
Cum veglementează munca

N

|

minorilor şi femeilor

--în fabric ?

a

“Pela început trebue să observăm că prin conţinatul
ei
aseamână cu legea franceză din 2 Noembrie 1902 se
r

Coprinde. trei feluri de dispoziţii cari se -

pot grupă în trei categorii:
1) 'Condiţiunile de primire în fabrici.
2). 'Condiţiunile
cei şi.

referitoare
la

felul
--

mun-

3) iCondiţiuni referitoare la glurata muncei:
1) Condiţiunile de primire:
„Pentru a fi primit la lucru minorul tre-

bue

să aibă cel puţin

|

12 ani împlniiți şi să

fi terminat” cursul primar sau să-l complec- teze în urmă. Se pot face „excepţii dar nu-

mai. cu

autorizaăția

mici

15-ani

Camerei

de

comerţ

şi -

industrie. E un pas înepoi față de legea meseriilor şi regulamentul din 1894 care fixă!
vârsta de admitere lâ 74 ani.
“La intrarea în fabrică femeile mai mici
“de 17 ani şi băeţi mai mici de '15 ani tre
buiausă aibă un certificat medical scris pe
libretul lui că lucrătorul este sănătos şi apt
pentru lucrul la care vreă să ss destine.
2) In privința felului muncei: Băeţii mai
de

și femeile:

mai -mici de

17

ani.nu pot fi întrebuințaţi la lucrări -perăculoase şi insalubre. Legea merge mult mai

departe şi opreşte pe minori de a lucră în *
stabilimentele unde se confecţionează. scrieri
„ŞI pictur
ce. i
pot atinge moralitatea.

„Lucrul de noapte este interzis băeţilor maj

mici de 15 ani şi fetelor mai mici de 17 ani.

“Se pot faceşi excepţii însă în acest caz tre»

“bue ca lucrul să se execute în două echipe
şi numai până la 12 noaptea. Asupra aces+
1

ţ
.

7

BR
3

.

pi

pe

-

re

„ui punct legea conţine amănunte toarte pre»
cise şi caută să înlăture orice. posibilitate. .,

de fraudă.

II

3) In privinţa DURATEI zilei de lucru deasemenea, dispoziţiile sunt categorice şi transpiră aceeași dorinţă ca protecţiunea să fie
reală iâr nu numai pe hârti6: Copiii de am:
bele sexe cari au dela 12-—15 ani dar mai
-puţin de 15 ani 'împliniţi nu vor puteă fi
întrebuințaţi la lucru nai mult de 8 ore pe
zi. Se va puteă acordă 10 ore pentru-copiii, -.
dela 13—15 an, însă numai în industriile
ce se_vor indică prin regulament.
|
„Femeile, oricare ar fi vârsta.nu pot fi în-.
trebuinţate mai mult de
24 ore, totuşi se poate

-

|

.

“

10 ore în timp de .
acordă: pânăla 11

„oreîn acele: industrii unde există o strânsă;
"legătură între munca femeilor şi unde munca,
unora ar atrage suspendarea muncei. celor-.
“lalţi.

Această

autorizaţie

de

prelungire be.

“va dă numai prin Decret Regal: Ziua de lu
cru a femeilor şi a bărbaților? de orice vârstă:
“va „trebui să fie: întreruptă de cel puţin pi

oră în total, În orice caz femeile mai Mici |.
“de 17 ani şi copiii! nu vor lucră mâi mult de -.

6 ore incontinuu. Repaos: O zi întreagă
pe
săptămână femeilor ia orice vârstă și. eo- E
piilor mai micide 15 âni.
,

„De adulţi nu se ocupă: pentru ei nu e nici:

0 dispoziţie în privinţa unui maxim: de ore

- pe zi de lucru.

Sa

a

Femeile lehuze nu pot. fi întrebuințate la. |
„lucru decât dacă a trecut cel puţin trei săp- *

tămâni

dela facere.

In luna

care urmează

facerei, femeile sunt considerate în concediu
însă, fără salariu, aceasta casă, nu-şi piardă:

i
Pa

-

Lu

docul

în' stabilimentele unde a

da naştere.
„în

lucrat. până

a

IE

4), Această, lege “mai conţine
privința

contractului

de

dispoziţiuni: -

muncă

a mino-

rilor şi femeilor: convenţiunile în numele elevilor se pot încheiă înscris de reprezentan“ţii lor legali.
.
|

5)

Regulamentele interioare

ale tabricei

“sunt recunoscute ca valabile şi vor complectăi
regimul sub care se va execută munca, îni
caz de lipsă a unui angajament. scris. 'Regulamentul pentru a fi valabil trebue să fie
vizat de primarul

După

ii,

cum vedem

această

comunei

şi afişat.

în afară de. mici excep-

lege conţinea

dispoziţiuni

E

bune

„pentru protecţiunea muncei minorilor şi femeilor. Toate aceste bune dispoziţii au ră:
"mas neaplieate din cauza lipsei aceluiaș ser: viciu special ide control de care am vorbit;
mai sus.
Şi
„Este exact că legea are sancţiuni foarte
severe pentru orice abateri însă când con-

trolul este lăsat ofiţerilor de poliție judiciară, .
inginerilor de mine şi guarzilor de cariere,

"lesigur că, controlul este -iluzoriu.
_

i

Inspectorii industriali de cari vorbeşte art.
19, nu puteă să controleze toate
stabili.

-mentele.

po

Dealtfel: In industria mare controlul se pueă face mai uşor, In micile stabilimente,
ateliere, etc., principiile ocrotitoare erau „cu:

“totul eludate. Nu numai. că nu existau con«lițiuni higienice, dar copiii sub 15 ani erau
istoviţi printr'o

mineaţa

muncă care dură dela

la 11 moaptea.

Cazurile

erau

6 di-

cu-

„„rente în atelierele de croitorie și cismări€.
:Se impuneă dar un control serios care:să!

vegheze la aplicarea frum

oaselor principii
din: aceaştă lege. Acea
stă modificare se im.puneă în interesul Cco
nservărei rasei, deci
din
tr'un. punct de vede

„|

re naţional.
|
“In loc să se vină
cu o modificare care
-să
umple această lacună vom
legea - meseriilor abrogă : vedea că la 1911
dispoziţiile “acestei
legi.
|

Şi ce mari

speranțe pusese în ea bă
trânul
loan Lahovary care
vorbea de conştiinţa
Universală

şi de "principiile dictat
e de umani
A

„ORGANELE

DE

CONTROL

..

_ Am văzut din studiu
„ de-mult se simţeă lip l legilor anterioare ât .
sa unor Organe specia
le

.

CORPUL INSPECTORILOR INDUSTRIALI
ŞI DE MESERII
„Lega
din 5 Aprilie 1909

1. Acest

corp special de
a fost creiat prin legea priinspecții şi controt n care s'a înfiin=
țat ministerul indust
riei

şi

comerțului

la

ite

=

|

„+

1909,
“art. 4:

Atribuţiunile

lui “sunt.

aaa

arătate - în

E

E

Ra:

a) Corpul inspectorilor industriali este
în-:
sărcinat cu inspectarea tuturor fabricilor
şi
” ătelierelor.
:
a
Aa
-b) Cu aplicarea legilor care le precizează.
6) Precum şi cu întocmirea- de. rapoarte
„Speciale privitoare la inspecțiunea fabricil
or
"Vizitate

şi

|

a

d) Cu întocmirea de rapoarte generale pri-.
vitoare la. categoriile de industrie şi la îm-

bunătățirea

lor.

|

a

“Legea pentru încurajarea industriei na„ionale din 1912 este mai precisă în priv
inţa
atribuţiunilor

inspectorilor

industriali.

Ast-

fel în art. 58, dupăce repetă, dreptul de
inspecție

şi

elor,

etc.

control „asupra

tutu
. fabri
ro

r:
cari se bucură de avantajele încurajăreicilor
in- |
dustriei, întinde acest drept și în vederea
aplicărei următoarelor legi:
„+2. Legea măsurilor de siguranță a caza-

_-SE

3

Legea sanitară,
4. Legea, relativă

la munca

|
minorilor

i
şi

„ femeilor în fabrici numai în ceeace priveşte

dispoziţiunile neabrogate din legea meserii:
.
lor şi asigurărilor muncitoreşti.
„Vom vedeă oarecari anomalii la cari dă loc
„ controlul la. care se referă aceste trei legi.
!.
Paralel s'a format tot. prin această lege
un alt corp de inspectori speciali pentru 'meserii, care

a

este însărcinat cu:

a:

a) Inspectarea atelierelor de meserii şi indusirii casnice.
i
"b) Supravegherea tuturor legilor privitoare
la meserii şi industria casnică din țara în-

agă

e

|

-

pi

„56.—
- €) Controlul gestiunilor financiare ale.
in-

siituţiunilor

de

meseriaşi.

d) Avizează, la orice măsuri âr fi nece „sare
desvoltării meseriilor.
|
E
5. Legea meseriilor şi asigurărilor anuneito
-

rești din

1911

art.

206

prin

„numit

menţine

aceste

formează

Serviciul exterior,

un

atribuţiuni

întreg

compus

şi

serviciu
din:

a) Inspectori, ingineri mecanici, şi ingi
neri „de mine.
La
Si a,
+ b) Inspectori medici. .
|
c) Inspectori cu alte titluri decât cele
dela

punctele de mai sus.
d) Contabili.
e) Controlori.

N

|

Faţă cu aceste importante atri
buţiuni şi
"cu valoarea elementelor din cari
se recrutează

corpul inspectorilor ministerului de
industrie și ai Camerei
de Meserii, putem atirmă
că azi avem acel organ special de
control
de
care vorbeam mai sus.
Dacă adăugăm şi atribuţiunile

regulamentării

şi poliţiei

„Biroului

industriale“, - pre:?

cum şi celelalte organe de control
prin legi. speciale, putem afirmă căînfiinţate
protecțiunea

muncei nu va maifi numai pe hârtie, ci se va traduceîn fapte. Păcat
însă că;
aceste organe nu prea au ce aplică de
oarece .
legea din 1906 este abrogată de lege
a mesăriilor din 1911, care numai. în patru
articole
„se ocupă de ocrotirea muncei iar disp
oziţiile
acestor articole sunt insuficiente.
E curios că legea pentru încurajarea
indus+ triei naţionale din 1912 prin
art. 58 vorbeşte
_de dispoziţiunile neabrogate din
lege
1906, când această. lege a fost abro a din
gată în
total prin art. 113 din legea meseriil
or, care

i

57

—

- declară, categoric că legea din 1906, ca
„degea din :1902, „sunt şi rămân abrogate“.
- Foarte mare

atenţiune

dă

ins ecțiunei

şi
Şi

controlului LEGEA
MASURILOR
DE SIGURANȚA
PENTRU
CAZANE, etc. des„pre care vom vorbi mai pe larg la locul respectiv.
!
Ia
„După această lege, organele de inspecţie
“şi control, sunt;
Sa
|
a) Inspectorii industriali aparținând direc- țiunei

muncei,

,

„__b) Inginerii regionali şi guarzii de mine pentru instalaţiunile miniere.
c) Orice inginer al statului delegat-anume
pentru inspecţie.
|
d) Asociaţiuni anume formatede ingine-

rii români.

-

i

o

„„e). Medicii comunali, de plasă; judeţ, etc.
„__î) Pe deasupra se institue „O comisiune
centrală de control industrial“ compusă din
? membrii, atât din persoanele de speciali-

„tate. cât

şi din

reprezentanţi

ai industriaşi-

“lor români.
Această comisiune aveă menirea să judece |
„orice contestări relative la măsurile de siguranță şi higienă. Modul de compunere al
„membrilor acestei comisiuni era o garan“die puternică
că abusuri nu se vor face şi
<ă controlul via fi eficace.

„O ANOMALIE:
La „câteva

luni

numai

se

votează

legea,

sanitară din 1910 care fărăsă ţie cont de co-

misiunea de control industrial instituie şi
ea „un Consiliu mixt de higienă industrială“

<u

aceeaș

competință

ca

şi comisiunea

din

4

-

i

îi

—

58
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D

” “legea cazanelor. lat
ă dar două organe
cu a-

Ceeace vrem să se
ordinar de curios că reţie est faptul extra.acelaș parlament Şi
numai la câteva lun

i 'ignorează, ceeace
volase
în legea măsurilor
de
si
gu
ra
nţ
ă
pen-.
tru cazane, şi instit
înainte

uie prin legea, sanita
ră;
0 nouă -comisiune făr
mie de comisiunea ă să pomenească, nianterioară căruia .trebui

au să îi fixeze atribu
ţiunile. Dar nu nu-.
mai aţât,. căci mai
bine să fie două org
ane; de control decât nici unu

l. Insă până la 1913.
consiliul mixt de higien
ă industrială nici nu
a fost înfiinţat, deoare
ce regulamentul care
trebuiă să tarate modul
de alcătuire nu s'a
elaborat. Consil
iul

a fost

înființat tocmai.

nă industrială“ care
acum numai este con
.-.
Siliul „mixt“ ci simp
lu Consiliul de higien
ă;
industrială.

|

i
|
„Noroc că legea din 191
1
pe
nt
ru
înc
ura
ja.
rea industriei na
ționale,

prin art. 23 a
fimţat comisiunea de
control industrial.
cărei atribuţiuni tre
c as
dustriale“ creiate prin upra comisiunei
noua lege. Insă
legea din 1941 nu
pomeneşte nimic de
siliul de higi

des-.

„ale
in-.

nici
con-

enă industrială: Şi de
ci rămân,
- iarăş două organe
ale căror atribuţiuni
se
întâlnesc pe terenul
higienei industriale.
E

nea inâustrială să se oc
upe cu măsurile şi
referitoare .

contestările

la partea

technică,

— 59.
iar

6 nsiliul. de higienă, industrială
cu mă
cari prives

„Surile

baza, legilor

c

higiena

industrială

şi regulamentelor

pe

sanitare.

Stea

N

CURENTUL DE REFORME SOCIALE
DIN. 1909
.

N

ia

Anul 1909 Arebue reţinut ca

dată foarte
„importantă în legislațiune
a muncei a țării
româneşti. Se pare că. curentul
generos din,
Europa s'a impus și în țara
"noastră, „agitată“la această dată de mişcările
munci=
toreşti foarte frecvente şi foar
te energică, —

i

ceeace a adus pe conducătorii
mişcării sindicaliste în fața justiţiei
şi condamnaţi.”
Această mişcare muncitore
ască a mai fost.

„determinată şi de exemplul dat
cu legislaţia,
intervenționistă agricolă din
1907: Muncite„ni industriali cereau Şi ei o
legislaţie de protecţiune după cum se dăduse și
muncitorilor

agricoli, bineînţeles. fiecare

“sale specifice. Cei 35.708 lucrcuătorcaracterele
i întrebuințați în industria mare mecani
că „şi cei
127.941 meseriaşi arătaţi de
registrele cor-.

„ porațiilor, — în. total 163.549

mun

citori cu
braţele (15 — cereau reforme
soc
iale cari să
le asigure un “trai mai bun,
mai omenesc,
“La 1909 în capul ministerului
de industrie-

se

găseă -l Orleanu. Judecându-l

după ac-.
tivitatea economică, desfăşurată
ca ministru.
al industriei şi comerțului,
după scrierile
„ Sale economice, după vederile
sale
în privinţa
“rolului important al capitalurilo
r naționale (2).

putem să-] socotim. ca un
ecohomist
joare. a

EI și-a propus să doteze

muncitorească

exact

ca

de a=

ţara cu o'legislaţie

cu

aceea a ţărilor
din Occident. In acest scop a
alcătuit o serie de legi

care fiecare din ele rezolvă una

din nevoile
" Astfel:

simţite ale muncitorimei..

.

CONTRACTUL DE MUNCĂ

D-1 Orleanu a alcătuit primul
contractului de muncă în care se proect al
rezolvă tot
„ce trebuiă să coprindă o legi
slație asupra;
nuncei, după domnia-sa. Proectul
coprindeă,
tot ce până în timpul acela âgit
ase masele,
uvriere din Occident.
Astfel:

-

a) Reglementă munca din punctu
l de ve- :
'dere al siguranţei şi higienei, nu
numai pentru minori şi femei, dar chiar pen
tru adulți.
Eră mai larg flecât toate legile
Și asupra acestui punct constitue precedente,
o inovaţie
faţă de trecut.
i
b) Luă măsuri pentru apărarea
sala
riul
ui,
muncitorului atât în contra patronil
or, a creditorilo
r, cât şi contra reprezentanţilor
lega

li .
ai încapabililor.
A
__€) 'Reglementă dreptul de grevă
într
'un
mod cu totul special.
|
d)
Recunoşteă valabilitatea reglement
elor
«le ateliere pe care le reglementă for
ma și ca-.
racterul lor de obligativitate. e) Infiinţă „Consiliile industriei şi
muncei“.
2) Vezi Discursul său în desbaterile
-pariamentare
a

în 1904.

aa

= 60—

9

Infiinţă „Birouri de plasare“.

Sa

-ş)
Infiinţă! „Case de asigurare contra boaleişi accidentelor“, ete. şi
|
|

h) Puneă; la dispoziţie muncitorilor ŞI pa„> înonilor 0 jurisdicție profesională rapidă şi
„ Cu garanţii de bună; judecată,

a
1

etc., etc... ete,

DREPTUL DE ASOCIAŢIE
In definitv, toate punictele
de reformă! ară-

„tate de domnia-sa că ar trebui 'să le coprindă
„0 lege. asupra munceişi care au tost anali-

* zate.de noi în „Programul Muncitorului“ se

-, găseau rezolvate. în contractul de muncă al
- “d-lui Orleanu.. Ia
Se
a
„ Lipse
APS ă: numai
umai
,, „Contractul colecţiv* pe care

p
"“ d-l Orleanu refuză, să-l recunoască şi iată
cum! -

m

“justifică acest refuz:

-— Nu am admis teoria contractului
+. tiv pentrucă! mu recunosc nimănui în
*.
laţiunea noastră; dreptul de a abdică la
tatea lui în numele unei colectivităţi,

|

_

colec.
legislibercare:

ar fi însărcinată să vorbească. în numele lui --

"gi Să-i angajeze munca, aşă cumacea

colec-

.

tivitate ar înţelege“.
Această motivare e prea șlabă şi nu poate
„stă: în picioare. Contractul colectiv e menit, -

+ .:să rezolve pe cale pacinică neînțelegerile din„tre “muncitori şi acest bun rezultat îl rocu“moaşte chiar d-l Orleanu „alcătuirea contrae-

„tului colectiv: încredințată în mâini serioase
„ar face mult pentru pacea. socială“.
Altcevă însă a determinat
pe d-l Orleanw .

„_»

să respingă contractul colectiv. D-sa -plecână
dela convingerea că tendințele muncitorilor
oştri sunt anarhice şi îndreptate contra pa-.

„iei a crezut că unor elemente turbulente;

x

62

—.

„hu trebue să le dăm o ar
mă în plus, — adică
marea forță pe care
o dă

muncitorimei contractul colectiv.
a
, Şi pentrucă nu se: p6
at
e
co
nc
epe contract:
colectiv fără o asocia
țiune profesională care
să vorbească în numele
muncitorimei, el refu
ză chiar recunoaște
rea asociaţiunilor mun-

„Noi nu patem recunoaş
te acest drept asdciațiunilor de oarece pr
ogramul lor tinde nic
i
mai mult nici mai puţin
la nimicirea patriei“,
lată consideraţiunile
intime care au condus
pe d-l Orleanu să nege
rolul 'social al contractului colectiv Și al

asociaţiei profesionale
.
Profundă eroare când
se
co
nf
un
dă
acţ
iunea câtorva turbulen
i cu marea mâsă a mu
n-

titorimei.

|
e
|
Pentru a i se dă, dreptu
l
la
via
ţă
tre
bue să
i se recunoască dreptul
de
aso
cia
ţie
car
e este.
- pârghia de ridicare
a muncitorimei. D-] Or-

Nu, este permis unui
d-sa să tăgăduiască princidistins economist câ:
cauză că activitațea Sindpiile elementare Ein
icatelor noastre nu
- inspiră încredere. * Pe
nt

"chiar „anarchiste« dacă ru astfel de acțiuni
ar fi există remediu:
măsurile de represiune,
— iarnu să se refuze
“dreptul natural de aso
ciaţie, chiar câna este
vorba

de muncitorii sta
vedeă că a recunoscuţ tului, după cun vom.
Parlamentul Francez,
Plecând dela

alcătuit:

această

falșă premisă,

d-sa a

Legea asupra 'asociaţilor diu 20 Decerubr
ie 1909: | |
Două

dispoziţii: esenţiale

cuprinde această
lege:
|
Si
1), Interzice. tuncţionaril
or şi meseriaşilor. |
„Şi oricărui salari
-zeze.în asociaţii

at al statului să se organi
cu Caracter - profesional -

„-ără autorizaţia ministeru
lui de care depinde!
greva, constitue: an

delict numai Când se ex-ercită. prin acte de
violenţă.
“Prima. parte: a aceste
i leg
“pară. :Intr'o legislaţie dem i trebue să, disocratică, nu trebue
Să
existe o asemenea. prohib
iţiune. anii-so|
„cială:. A subordonă.
„1

dreptul de asociaţie profesională autorizărei pre
alabile a Mi

„. drept naturali al omului
rămâne” numai la
:.. bunul plac al puterei execut
ive care, poate

„Acest:mod de-a legiteiă

„-

zuri şi desordini deoare duce chiar-la 'abu.
ce un guvern: poate.
acordă azi vV: autorizaţie
pe care un alt gu:
Ver ar ret

rage-o. mâine, nerecuiioscâ
nd

a-

sociaţiunea şi obligând pe
salariațsă
i se re-.
SII
Această -dispoziţie se explic
evenimentele care au preced ă. numai prin
at alcătuirea a. cestei legi: Panica produșă.
de ateniatul lui.
Jelea care s'a: dovedit a Ți
un iresponsabil,
a provocat măsuri de repres
iune și prima,
- Măsură a fost legea de faţ
ă.
iragă-din ea. -

:

DREPTUL DE GREVĂ

-

“A.

doua dispoziţie a reglement
tului de gr&ră prin interzicerea ărei drep-...
, lui funcţio» narilor. şi oricăror salariaţ
i ai statului, deşi:
foarte aspră, prin. sancțiunile
care le prevede
totuşi se impune în „interesul
superior al sta.

tului.

|
N
SE
»- Când servicii de utilitate
generală care iîn-.
ieresează mecanismul - superior
al statului;
sunt încredințate unor sala
riați publici, se
poate să le recunoaştem drepiu
l ca la un moment dat să se pună în grevă
şi să întrerupă;
'via
ţa naţională?

E

„„Așă pusă chestiunea n'avem
decât un. răspuns: Nu, nu se pot pune în grev
ă.
D
Dar una, este greva, şi alta
recunoașterea, e
dreptului. de asociaţiune profes
ională, Ca să! evidenţiem şi maj bine că sânt două
ches
uni distincte, ne vom. referi la discuţiu tinile
din Franţa, unde chestiunea, a „făc
ut mare
sgomot cu ocazia celor două mari grev
e:!

“Camera

franceză

i
De
dela C. F. (acelaş an).

luând în discuţie

grev

a
funcţionarilor poştali,: după lungi. desb
ateri, .
separă chestiunea în două:
a
pa

aan
ăi

-1) A funcţionarilor telegrafo-poștali (Mar
- |

tie 1909).
2) A personalului

A recunoscut
că nu li să poate ridică drep- .
„tul de a se sindicaliză însălle refuză net-drep„tul de a se pune în grevă. „La Chambre.r6solue a donner

aux

fonctionnaires

un ststut

|

„legal, —exeluant formellement le droit . de
3. “greve, = passe ă b'oidre du jour (1909-.)
:.
Camera franceză a pus dar principiul
“că!
„+ dreptul de a se pun
în grevă:
e
este interzis
-

oricărui iuncţionar al statului şi a, invitat
“guvernul să iă toate măsurile pe care le crede

„necesare

ca funcţionarii săi să respecte an»

gajamentele:
eari le-au luat față de națiunea,

întreagă. Cu această 'ocazie marele Jaures a; „emis o frumoasă teoriea „concepţiei sindica“... liste a statului modern“, câre însă; a căzut prin. ordinea de zi a, Camerei franceze.
Cea de a doua, grevă a, personalului căilor
ferate,

„ajuns

a stârnit

de

şi mai

a împărțit

vii discuţiuni

Parlamentul

şi a,

în două.

grupe:
A
e
Unul având în frunte guvernul Briand, care
tăgăduiă dreptul la grevă nu nimai. funcţioționarilor, dar oricărui

salariat

al statului.

"Și.al doilea grup în frunte cu Ministrul Lu-

crărilor publice, M. Millerand, care eră, pentru.
o soluție transacţională şi anume: In prin

„ eipiu dreptul de grevă; fiind un. corolar al
„dreptului de asociaţiune nu poate fi tăgăduit ,
nimănui, nici chiar funcţionarilor publini,
„Insă având-în vedere răul incalculabil ce.
“Sar puteă produce prin greva acelora cari.
„ai
în :
mână mersul serviciilor publice şi, al
_vieţei naţionale. să căutăm — ziceă. Millerand

-..
„=

„„.— să evităm greva cu consecinţele ei dezas= »
„truoase „printr'o organizație - preventivă,
“obhgatorie de conciliare şi. arbitraj“.

şi”

.
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Camera a „adoptat păre
rea lui Briand, iar
a căzut pe- ac

Millerand

eastă . chestie.

.

„ muncitorimea noastr
ă
drept „lege scelerată“ numește legea din 1909
, Tedăm şi părerea
şedintelui Republicei
pre—într'un discurs pr Franceze, d-l "Poincare,
onun
„Alliance Rep. Democr ţat la Poitiers, — Ja.
,,
„„Pourquoi tanţ parler — 30 Noembrie 1910.
” des libertes 'Ssynd
les? Ce ne sont pas
ica-”
elles qui ont ât& mMi
se En
cause par la grâve
1894 les ouvriers des des cheminois. Depuis
chemins de ter ont
tenu, — en iai— t
d',
une vote de la Cham ob.
Vexercice d'un dro
bre
- a leur etirer. C'est itbie que personne Ne Songe
n. iMais ce droit de s'asSocler pour 6tudier et
defendre leurs int€ră
ts

i

RR

tul

de. asociaţie. profes
ională funcţionaril
Și oricăror salariaţi
or
ai
sta
tul
ui,
un
âi
au
to
„Zări prealabile.
riSă nu ni se obiect
eze.. (că
asociațiunea proies
ionadu
lă
ce cu siguranţă;
1 a grevă. Sunt două
noțiuni cu totul dist
incte.
Si când una este pede
pentruce cealaltă ar psită ca delict, Ta văd]
ţi desfiinţată pe cal
ghisată.
e deAa

=

-

a.

COOPERATIVELEDE MESERIAȘI ŞI MUNCITORI
:
ŞI CREDITUL MUNCITORESC 1909
Consecințe

obligaţiunei

ce-şi

luase

de

Sa

a

traduce în texte preeise de lege tot ce trâbuiă]

să coprindă o lege asupra muncei, — D- N
Orleanu a făcui să voteze legea din 1909
„Pentru coperativele,de muncitori şi mese»
Tiaşi care organizează creditul muncitoresc:
prin ajutorul societăţilor coperative..
D-sa tinde ca prin. „cooperaţie“, să înfiinjeze nu numai bănci poăpulare dar să orga:
nizeze consumul şi producția, cumpărarea în
comun a uneltelor şi toate nevoile meseriaşidor. In acest scop acordă foloase societă. ților cooperâtive.. Avantagiile acordate erau:
acelaşi. ca ale

Băncilor populare

sătești

pe .

urma cărora D-l Orleanu ar fi vrut să vadă!

i
MR

o

„mergând societăţile codperative de. meseriaşi. NY“ s'ă putut. Avantagiile erau iluzorii și tot aşa au rămassși sub imperiul legei meseriilor din 1911, căte
prin art 193, deşi a
“nunţă organizarea creditului muncitoresc se.
_zeferă tot la dispoziţiunile legei din 190%
câre nu prevedea nici un avantaj real pentru
„Societăţile Copperative.
Ar fi fost necesar să li se pună la dispoziție un capital global
cerințele . băneşti ale

cu care să alimenteze
Băncilor de meseriaşi

” şi a, celorlalte cooperative,
prevedea.

Greşeala

s'a

ceeace legea nu

remediat

tocmai

la:

„1919 prin decretul Lege din 10 Februarie care

a pus/la dispoziția societăţilor Coperative
um capital de 10 milioane, —eventual de
20 mihoan—e,
din care se alimentează cre-

itul

acestor societăţi.
f

a

o

|

Toate.

-coperativele formate

înainte. şi du
pă legea din 1908 erau lip
sit
e
de:
viaţă şi se.
ocupau mai mult cu ajut
orul mutual a] mem-

- dela, Cassa Centrală a
„Cassa Centrală.a mes Băncilor Populare la
eri

ilor. înființată prin
„apeastă lege.
a
|
"Este atât de. import
|
antă chestiunea, .credi
- Ă
| „tului muncitoresc
în cât o reformă în
ace
st.
sens se impune cu “to
decret mai larg şi ma ată urgenţa şi un:mou

» citori' decât cel din Fe i oficial pentru mun: bruarie 1919 va fi bine
Venit
a
„In „Programul Munc
itorului“ am dat câ
teva. amănunte de

“ditul muncitoresc

RE

cum este organizat
în alte ţări.

- LOCUINŢE PENTRU LUCRĂT
ORI.

cre-..
!

+

Legea pentru construir
ea de 1ocuin
at
din 1910 ţe eitine”şi sănătoase

Pe

Da

PP

|

„De locuinţă este
lui. Tot cortegiul de legată sănătatea -omu-..
nenorociri care duc
degenerarea . şi Stâr
la...
pireă. rasei, este
strâns
legat de existenţa
unei

„Și luminoase“.

Da

„..

locuințe

*.-

bine arate .
a

Consecințe aceste tre.
i credinți, D-I. Orl
anu prin această leg
e vine în ajutorul mu e:
neitorilor şi a, funcţionar
ilor cu salariul până
ym
la,

"Acordând' avantagii

societăţilor şi particu=
lazrilor care ar dori
..
să.
construiască locuin
' sănătoase și eftine
ţe
.
pentru meseriaşi şi
„salariaţi.
mic
ii.
a
E i

-

|

e.

.

,

_

!

:

:
S'a crezut că avantagiile- acor
„Vor fi suficiente să tenteze pe date de lege
capitalişti, —„di

e

particulari fie societăți să se avânte
în

„construirea,

unui sistem: de locuinţe care s'ar
„ "putea; da eu chirie sau. s'ar pute
a vinde me- ” eriaşilor

|

salariu.

2

sau funcționarilor
ÎI

până la 250 lei

Nu vedem nici o mișcare din partea

capitădiştilor, ceeace -denotă. că avantagi
ile
stipu- „late nu sunt de așa natură încât se
execite pofta „ide câştig. S'a format numai o
singură l50cietațe: Societatea Comunală a
Locuinţelor
Hjtine, care
“

dar de

a dat rezultate satisfăcătoare,
care au benefeciat mai mult func
ţio-

narii.
Meseriaşi noştri nu prea au benefici Ia
„existenţa acestei societăți:şi nici admi at de
nistra-

„Aia Societăţei nu''şi'a dat destulă
silinţă să-i
„atragă. Ea a stat în rezervă
faţă de nevoile

_Meseriaşilor.
N
„Ar
îi de dorit acum când consiliul de
Administraţ

ie
al acestei societăţi a decis spo. Xizea. capitalului, social să se
înfiinţe
Secţiune specială pentru locuinţele muncze o ito:

reşti care să caute să interese
ze pe munci“tori cu Tnersul societăţei şi să
înțeleagă bine-"

facerile ei. Această secțiune ar pute
a să con-.
>
Yingă pe patronii de fabrici, — că în
combina|
„ie cu ea să-construiască în
apropierea fabri- “cei um sistem
i

(de locuinţe eftine ŞI sănătoase. - “
“Până atunei chestiunea
locuinţelor mun„citoreşti este încă, deschisă.
In „PROGRA-

MUL MUNCITORULUI
am: “
dat lămuriri mai
„precise. Rugăm: a se consulta, |
ă
E:

=

.

'

20 —

" REPAOSUL DUMINICAL

_
.

:

a

o

„Chestiuni de sănătate Şi
de cultură mili=
tează, în folosul odihnei
săp
tăm
ânale. Având
"în vedere că chestiunea
rep
aos
ului dumini- .
„cal.are la bază: interesul
sup
eri
or
de a evita,
degenerarea rasei se imp
une
ori
cărui legiuitor datoria să, intervină
spre a proteja. ipe:
muncitori în contra excesu
lui de munca impus sau voluntar.
|
|
Această primordială datori
e
a,
obl
iga
t toate ţările civilizate să
voteze legi. „Asupra N
,
odihnei săptămânaje“.
Încă din 1897 s'a votat
pra repaosului Duminica, la noi o lege asuEa stabilea însă!
„repaosul pumai pe jum
ătate zi, Duminicile,
dela orele 12 înaihte şi
num
sărbători repaosul er. com ai în zilele de
plect.
|
"Nu era suficienț.
.
- Si
"La 1910, s'a modificat
legea din 1897 în
sensul că repaosul este
Duminieal, întregal
“Și general pentru toţi
adică: beneficiază nu;
“numai lucrătorii de indust
rie dar'şi salarizaţi din comerţ in-eeomerţ
care Vor avea odihna.
o zi întreagă: Duminica
t 1.
Muncitorii agricoli Şi ser(ar
vit
orii nu sunt
Supuşi prescripţiunilor leg
ei repaosului
Du|
minical, ei rămân sub
imperiul legilor lor .
- |
speciale.
Ie
Pentru ca să nu eludeze
pri
nci
piu
l
s'a hotărât ca toate 'stabiliment
ele woș fi închise în.
zilele -de Duminici
Şi Sărbători.
Sunt însă Și. excepțiuni,
dictate

:
a
de nevo- -

ile sociale şi de unele
obicei
„Legea enumără 5 excepţ uri locale.
iuni:
|
1) Pentru stabilimentele
din târguri iarma-

ta

ăi

„

aa fe

Legea din 1910

i epic
ci

—

;

x

=

7:

„roace, oboeare etc in legătură cu n&voile po-.
pulațieei

rurale (art 3)
a
+ 2. Stabilimentele comerciale şi
industriale .

de interes: general și: câre sunt anum
e enumăra
„>.

te în art 4.

8. Pentru executarea; lucrărilor urgente
în
„ved

erea organizărei măsurilor de salv
arepe'
uscat şi pe apă şi a altora indicate
în art 6.
5.

Pentru

staţiunile

stabilimentele

comerciale.

balenare: şi climaterice.

din

.

“In orice caz
lucrătorul sau împiegatul
treb
săue
aibă 24 ore pe săptămână de repa
Aceasta este în esenţă: principiul legei os
.
Dezideraf: se irnpune ca săi se întin
dă a:

plicarea, repaosului Duminical

la toţi

salari„aţi, — cu vare care excepţii, — însăi
aceste ex- cepțiisă fie reduse numa
la, cazur
i i imposi-

„bile de

înlăturat

căci

altfel excepția

devine
-_ xegucum
lăse întâmplă sub actuala lege
» pentru stabilimentele
cu caracter social. Miş-

-___ cările

muncitoreşti

şi ale funcționarilor

£o-

mertiali pentru repaosul duminical
complect
dovedesc în deajuns insuficienţa legi. Se
me
pune mai ales un control serios în
vederea,

respectărei odihnei săptămânale. N -

„

LEGEA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ PENFRU

NE,
MAŞINI, ETC., PRECUM ŞI LA MĂSURILE HIGIECAZA
NIGE
DIN
Di
STABILIMENTELE INDUSTRIALE
1910

- Industria

luând

mare

avânt

s'a simţit ne-

voia unei legi cu caracter de specialitate
care
“să pună la adăpost viaţa lucrătorilor atât
din
punct de vedere ai evitărei accidentelor
cât
şi din punct de vedere al higienei industrial
e.
“La 1910 ş'a votat legea pentru luarea
de mă-

|

-

“suri

In fine,

Să

iată 0 lege

care

cazane:

a

în expunerea.

-

a

.

de motive recunoaşte existența unui curent
„.„.de constantă “preocupare a higienei munti :
-

i

Cuprinsul legei:

a

aa

luate

pentru

cazăâne,

maşini,

insta-

i
.

„laţiuni mecâni
şi elect
ce
rice şi măsuri higie-

:
>

i

1) Legea de faţă și mai cu seamă regula.
mentul ei prescrie măsurile de siguranță ce:
trebuesc

:

j

*_ nice. Măsurile fiind mai mult de ordin techni
c. DE
nu intrăm în analiza lor.
|
aa

2)

Măsuri

higienice: Legea nu-spune ni-

* -i

nic asupra lor, — se referă la regulament, —
iar regulamentul este foarte complect, idar

_:

numai. în privința măsurilor de ordin tech.

nic. El se ocupă foarte puţin de, higiena îndustrială în general.
N
a
8)
De remarcat în această lege esie .serio- zitatea, cu care tinde a se Supraveghiă şi con: .
trolă. măsurile

de

ordin technic

şi cele

hi- -

„ ienice: Inspecţii la instalarea cazanului, înspecții la, începerea funcționărei şi în urmă.
inspecții şi control permanent în tot timpul
funcţionărei nu numai de inspectori industriali, dar şi de alte organe cu caracter. [de
specialitate.
Si
,
Am (Gat lămuriri mai precise asupra contro-

E

.

.|

i

o
a

oa

-$

|

.
torilor şi care condamnă disprețul pentru
+
muncitor. ca om, carea dăinuit până atunci. Tot în expunerea de motive găsim o.pre
țioasă mărturisire: In urma anchetelor fă.
cute în diferite stabilimente. industriale s'a.
„constatat
că atât măsurile de siguranţă cât şi cele de higienă lasă mult de dorit. lată dar
=:
constatarea oficială că protecţiunea miuncei..
d
„a psit în ţara noastră.
e
ă

>

sp

aa

de sigutanță eontra- exploziei

lor, ete.

.
Na

zi

-

s

! “Tului. şi supravegheri

prevăzut de această A

„lege- când am vorbit -de corpul inspectorilor

-

industriali la care trimitem. î.

LEGEA SANITARĂ DIN 1940 CU MODIFICĂRILE. DIN. 1913
NEI

î

„Această :lege -complectează dispoziţiunile. .
«de higienă industrială din legea sanitară din
1885 şi: din regulamentul industriilor insa:

lubre din 1894...
Astfel pe lângă măsurile de

a
higienă . pu-

„“blică care aproape singure: formau obiectul
„Jegei din 1885, — această lege prevede elaborarea unui al doilea regulament care se
va alcătui de comun accu.
or
Minis
d
terul in“Alustriei şi care va puteă preciză, şi âmănunţi

condiţiunile higienice şi sanitare pe care tre» bue să le. îndeplinească aşezămintele indus-

-

“triale ca și locuințele. lucrătorilor.
„: Aceste. condițiuni tindeau la: cubajul săli„dor, la ventilarea şi luminarea. lor ; la înlăt
u“sarea substanţelor toxice, ete., de asemenea
;

se ocupă “şi de soliditatea construcţiei spre
R garântă siguranţa şi preveni accidentele.
Legea. sanitară mai prevede obligaţiunea
fiecărui stabiliment industrial cu cel puţin

+95

Juerători, — să aibă un medie angajat

-- permaheni, - - dispensarii pehtru consultaţi
"ubi, etc. Multe din aceste dispoziţiuni sunt

abrogate de legea asigurărilor muncitoreşti
di 1912, — care asupra acestui puncte
complectă (Casa de asigurare contra boalei).

.

—
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INVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
Legea din 29 August 1901.

Înstrucţia, ' şi înai “ales cea: technică, nu
poate decât să profite lucrătorilor Şi meseria-

şilor în

iormează;

genere. -Numai

capacitatea

şcoala,

technică

lui, adicăîi dăo pregătire

profesională:

a lucrătoru-

de meşteşug.

Acest adevăr este atât de elementar încâț
nici 0 lege a meseriilor şi nici chiar legile
pentru încurajarea industriei naţionale mu!
“sunt lipsite de 'obligaţiunea pentru fabrican
t
sau patron, de a înfiinţă şcoli pentru instrucţia

şi

învăţătura

meșteşugului

ucenicilorşi:

chiar a celorlalţi lucrători.
-|
Proegtul Carp şi Filipescu aveau texte pre-

-cise

pentru

„înființarea.de

şcoale:ateliere“.

" Legea industriei naționale din. 1887, în art. 7, hotărăşte că. printr'o lege specială se va,

acordă o subvenție aşezământului industrial
care va voi să înființeze o şcoală
practică,

.

pentru formarea lucrătorilor în diferite fabricaţiuni. Eroarea acestei legi provine din.
.
faptul că are naivitatea să creadă că străi
nii

.
Vor căută să înfiinţeze şcoli pentru
a învăţă! - „meşteşugul pe români. N'avem nici
o. statistică să ne arate câte şcoli s'au înființat,
De:
aceea obligațiunea acestei legi n'a dat nici
un
rezultat.
“
E
|
|
Mai

norocoasă

a tost. legea

minelor,

care

prin regulamentele sals din 1908 şi 191
0a

„hotărât înfiinţarea

unei școli de

dori ale cărui rezultate sunt
şcoli se datorește. faptul că
nesc din industria -petrolului
80 la sută faţă de străini.
O asemenea dispoziţie nu

maeştri son-

vizibile. Acestei
personalul romă:
reprezintă peste
lipsește nici din

-

a

e

a.

—

+

7

_

Jegea meseriilor din 1902 care în art 5 obligă

- corporațiile

neze

şcoli

să

înfiinţeze

sau

să

speciale.

„Legea meseriilor

şi asigurărilor

subvenţio-

c

muncita-

veşti din 1912, în art 82, pune îhdatorirea cor-

A

„poratiei să înfiinţeze sau să ajute băneşte
"ase înfiinţa şcoli de ucenice pe bresle şi de
calfe,” după programele aprobate: de Cassa
Centrală. Nici aci nu prea vedem rezultatul.
O lege specială însă asupra învățământului
profesional este cea din 1901. Ea se ocupă
de

învățământul

ctal.

agricol,

industrial,

In privinţa învățământului meseriilor

come
acea:

stă lege prevede înfiinţarea: a) Scoli elementare, b) şcoli inferioarec) şcoli superioare.
de meserii.
E
|
|
|
“1) Scolile elementare de meserii au de scop
de a. forma; meseriaşii psntru industriile de
„tot felul şi în. special pentru industria, mică,

câre se poate exercita în caşă sau în ateliere
şi cu an utilaj cât mai eftin şi mai simplu.

2. Şcolile inferioare de meserii au. de scop

învățarea de diverse meserii cu scopul exercitărei lor în 'mod industrial.
a

3. Şcolile superioare de meserii vor servi

pentru învăţarea meseriilor care reclamă cu+. noştințe teoretice mai înaintate.
i

-

Ă

_-

„.„ Poate şcolile (de meserii azi existente şi Ca-

e au”dat rezultate satisfăcătoare sunt Orga
Dizâte pe baza prescripţiunilor din legea din.
„4900, opera marelui organizator Spiru Haret.
Suterim prea mult de lipsa unui învăţă=
mânt cu caracter profesional. Se: impune ca
un imperativ categoric. reforma învățămân:
„tului în sensul unei cât mai mari desvoltări
-a, învățământului. technic profesional căruia,
i]

Îi.

-

"a

trebue să-i

dăm

o deosebită

atenție:

pentru
că numai astiel vom puteă formă
lucr
i
de specialitate fără de care ni se poate ător
con-.
cepe.o industrie naţională:
„„ Naţionalizarea "unei industrii este strâns.
|

legată de existenţa învățământului; profesio
sionăl. Exeniplul pe care îl avem dela:
celelaite ţări cu un bogat trecut industrial ar
tre- bui să ne arate drumul în această : direc
ţie:
„Se impune să creiem. mai multe Şcoli
in“dustriale după ultimele cerinți moderne,
după '
exemplul Germaniei, Italiei, Angliei, iAme.
.
ricei,
-etc., unde şcolile
politechnice superioare, — au revoluţionat învăţământul
tech-

nic profesional.

Ia

Da

“. Înființarea Academiei de înalte studi
i comerciale. şi industriale a fost un pas: bun
în
această direcţie, şi a corespuns unei neces
i- ..

tăp.
„ Pasul. trebue

7
urmat

şi. complectat.

LEGEA PENTRU ASIGURAREA MESERIILOR, CREDITULUI
ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREȘTI DIN 1912

Autorul ei, —: D-nul
Neniţescu a venit
cu aceleşi bune intenţii ca şi predecesorul
ei
D-i Orleanu de a legiferă; problema, industri-" ală şi problema muncitorească. A fost
mai:
norocos ca D-l Orleanu,+ pentru că ambele
sale proecte au devenit legi care guvernează;
azi interesele “industriale şi muncitoreşti:
1). Legea de încurajiare a industriei naţi-

-onale

din

naţionale

1911

şi

pentru

apărarea
E

industriei
3

,

2). Legea meseriilor şi asigurărilor mun.
citoreti pentru meseriai şi lucrători din fa-.

brici.

a:

Da

,

|

3

„.

x

*

.

“Dacă în: mai eria încurajărei a avut
mâna
fericită

, legiforând complect și eficace

penapărarea industriei naţionale nu
tot
ast. „fel'se presintă D-l Neniţescu
în direcția, retormelor sociale,
— tu o singură 'mare excepţie
„i „asigurările muncitoreşți,
aa:
|
„a
In această „materie are multe lips
uri
cu
o
atât mai miilt nejustificate. cu
cât avea îna5" intea: sa proectul cont
ractului 'de muncă al
2
“4lai-Orleanu care coprindeă apro
ape tot ce
i
trebuiă să
"tru,

coprindă.

o lege asupra

n'a ținut seamă de bunel

muicei.:

disp

oziţii
“ale acestui proect?. De ce face
abstracţie de
-

rezultatele la.:care ajunsese
“cei în Europă Occidentală?
Cămise

194.544

arată

ca

„îs mâre?.

"Este

poate

muncitori,
existenţi

să-l lase:

pe

în

problema

indiferent

cari” ştatistica“ sa

meseriişi

a

mun-:

|

cei

îi

industria,

evident că, în Parlament a declarat
căi
- sva-veni cu “0 lege nouă în
privința contra

“a

ctu„lui de muncă, dar când te ocupi
de ocrotirea
muncei şi abrogi expres legea. din 1906
, înlo““Guind-o numai cu cuprinsula
patru articole,
credem că era de“ datoria legi
uitorului din1912 sau să rezolve întreagă
această ehes” tiune prin legea din 1912, așă,
cam s'a tăcut.
„cu. asigurările sociale, şau cât
mai neîntâr: ziat să vină cu o lege asupra con
tractului
de *

„muncă pentru ca cei 74,924 salariaţi: între““buinţaţi în

industria, mare şi de stat şi cei.
- 95.680 meseriaşi, — să nu
rămână fără nici!
o protecţie pe câmpul-atăt de arid
al, muncei.
i
Acest procedeu dovedeşte nu
nu
ma
.0 ila„5 cună, dar 9 ușurință
condamnabilă. „Nu se ia
“abrogă o lege până când nu
ai gata proectul.
„“cu' care să o înlocuești.
IE

—

78 —

Cuprinsul legei; Din punct de vedere social am spus că lipseşte aproape tot ce tre- bue să aibă o lege asupra muncei. În acead-i Neniţescu

are

însă

următoa-

„ceastă

reformă

socială

ne putem

socoti

că .

suntem.în rândurile ţărilor civilizate. Este
o reformă complectă, — şi deşi mai trebue

câteva mici modificări şi adăogiri,— baza
„asigurărilor însă va rămâne pe principiile

trase de legiuitorul din 1912. Legeadă o mare

importanţă. ihestiunei asigurărilor pe. care
le rezolvă. până în cele mai mici amănunte.

Această minuțioasă legiferare credem că con-

stituie motivul pentru care s'a neglijat” celelalte. reforme gu caracter social.
Lo
Economia legei este următoarea: _Principiul dominant la cele trei feluri de

asigurări este obligativitatea: Toţi meseriaşii,

z

"imdiferent de naţionalitate şi sex, prin. sim- .
plul tapt că exercită o meserie, sunt asiguraţi
asigurat obligatoriu. Principiul asigurărilor
facultative a fost respins şi cu drept cuvânt,
deoarece lipsa de prevederee inerenlă sp&
tei omeneşti.
O inovaţie fericită este admiterea teoriei
„riscului profesional: Riscul fiind inerent industriei, nu mai poate îi chestiunea, de. partea cui e vina, adică cine e în culpă, sau cine

trebue să. răspundă în caz de accident. Aso-

ciația patronală suportă toate riscurile acci-

dentelor de muncă. Sunt trei feluri de asigurări:
|
1) Asigurări contra boalei, Şi pentru. chel-

„tuelile de înmormântare.

cina lucrătorilor.

Acestea

cad

în sar-

îi

stă materie

rele bune dispoziţii:
e
Sa
1)-ASIGURARILE MUN CITOREŞTI: Cu a.

2)
Asigurări
" “care sunt puse
3) Asigurări
trânețe care se
troni, lucrători
„Cine doreşte

contra accidentelor mumncei |
numai în sarcina patronilor.
în caz de invaliditate şi băsuportă de cei trei factori: paşi Stat.
|
Si
să cunoască amănuntele de.

- aplicare şi mecanismul asigurăr
ei, poate consultă comentariile făcute de noi
în „Revista

cursurilor Academiei“,

eria respectivă.
"II. OCROTIREA MUNlaCEImat
: Toate princi-

piile sunt cuprinse în 4 articole
: 22, 36, 37 şi.
ia _ 38 din lege.
Ele sunt referitoare la vârsta de admi
tere,
la
durata muncei

şi felul

muncei.

Vârsta de admitere e fixată la 11
ani, ceea
ce este un regres faţă de legislaţ
ia

din trecut,
se cereă 14 fani după. legea din
1902 Şi.
12 ani după legea din 1906.
Dela vârsta, de. 11—15 ani, nime
ni nu poate
“îi îndatorat să, ucreze în fabr
ici, întreprin-

“unde

.

deri industriale și ateliere mai
de & ore
pe zi,, — iar dela 15-—18 ani mult
pest
e
10 pre.
“Şi aceste disp
oziţii constituese un pas înapoi
“aţă de legea din 1906, care fixă
la 6 ore munca zilnicăa copiilor.
|

|

Băeţii cari au mai puţin. de
15 ani

şi fetele
care au mai puţin de 17 ani, nu
pot
îi între„buinţaţi la lucrări primejdioase
. vătămătoare
“sănătăţei, sau. nepotrivite cu
puterile lor.
-Hăsta -lucrărilore primejdioase
se va stabili
“de Câssa, Centralăîn “urma aviz
ului consiliului mix

t ide higienă industrială.

De adulţi

a

|

|

nu vorbeşte. nimic. Prin urm
are
regimul omului adult este
tot codul civi] Şi
câteva legi pur muncitoreşti
de cari ne-am:
ocupat. |
Femeile însă nici dela 18
ani în. sus, pu

-.

vor fi îngăduie să. muncească peste ui ore.
„Se fac excepţii 'pentru. acele: industrii - unde.»
munca femeilor „este! în strânşă legătură cu.
munca bărbaţilor. ŞI: unde încetarea

“unsră

ar: atrage suspeiidarea

alţi.

muncei:

munci celor-

Lucrul de noâipte este. interzis pentru uce-. :
mai

Dc
L
i,

că

protecțiunea de mai
7

„

a

:

legea?

„Nimie

-

- tica, trecutului

“trebuiă.

să

deştepte. atențiai. -

care: interesează

im-

viață şi. sănătatea,

întregului element muncitoresc trebuiă, să fie...
mai complect şi mai precis. Avem dar drep:tate să spunem că astfel cum, se presintă legea, cei 170.544 muncitori: 20.743 . femâi,
17.969 copii minori şi 121.832 bărbăţi, sunt
- lipsiţi de vo protecţie eficace. ..
III. PREVENIREA: ACCIDENTELOR: 0.
„măsură, socială bună este dispoziţia. din le=
gea pentru încurajarea industriei naţionale,
„ „ care pune obligaţie fabritanţilor care se bu:
“cură de foloasele legei să. prevadă maşinele.
„lor cu aparate necesare evitărei accidentelor.
-

i

4

în această, privință şi doară, prac-- i

„ . legiuitorului că această în materieatâtde
"portantă

:
.

Unde sunt amănuntele de aplicare din 1leile anterioart?
„„. . Cum se exercită controlul ca să nu cludeze

ai

insistăm

me dnătrfip acra

să mai

o

Ul

“sus este incomplectă. .

:

vința ocrotirei muncei.' Credem. că; este inu o

o

-

au

ani şi ucenicele

..
,
Ata Eee

- micii mai tineri de 15

„tinere de 17 ani. Despre femei mai mari de.
17 ani nu pomeiiește nimic. în privinţa lu:
“cerului de” noaple, iarăşi o stare de regres.
"faţă de. legea din 1906 carei, interzicea, în
“mod absolut.
ARD
a
“Acestea sunt Sinăurgle dispoziţii. în pri:

e pa

i

î:

mai

Prevenirea accidentelor:
este ună

din cele .

importante materii în viaţa lucrătorilor.

A ipreveni răul estea cruță viaţa unui ele-

„ment de muncă,şi p sarcină mai puţin şi pen“tru societateşi pentru „Asociaţia patronală“.

„Se impune.ca această măsură să, se gene-ralizeze sub. forma unui articol precis cu a-.
"plicaţiune la toate stabilimentele industriale,

„iar mu numai la cele care se bucurăde avantagiile încurajărei.
E
_
“Măsurile de prevenire din legea. încurajă:

-

rei.se complectează cu măsurile de higienă,

„imdustrială din legea sanitară,

_ IV. COMIȘŞIUNEA

DE JUDECATA:

Legea

|

„mai prevede. o comisiune de: judecată! care
avea, obligaţia să. caute mai întâi să împace

„Părțile şi în urmă, să judece neînţelegerea,
-- dintre ei sub preşedinţia magistratului starespectivă.

-va merge la judecătoria respectivă care-a”
judecă,
5
a
|
Comisia de împăcare'se compune din membrii eari formează comitetul. breslei.
Este un început de jurisdicție profesională;
“însă e departe de caracterul pe care îl are
“ în “ţările. din

-

Occident

justiţia profesională.

“V. CREDITUL MUNCITORESC: Ne-am .0cupăt'de el nai sus...
i
VI. ORGANIZAREA: MESERIILOR: Mult
nai complecte dispoziţii are legea din 1912

în privința meseriașilor. Asupra acestei chesE

$

_
:

/

po

Siorm

ată la 1913 numai într'o Comisie
“mplăcare, adică ea nu va mai puteă şă. ju- e
* dece şi rolul ei va fi numaisă; încerce împă„carea între părţi. Dacă nu reuşeşte; pricina,

PR II

judecătoria

- Această comisiune de“judecată a fost tranîi

DR

„giar dela

—83 —

“tiuni continuăm. studiul pe car
e l'am: între.
rupt la 1902.
|
To
Organizarea. meseriilor este
pri
vit
ă
de le.
“gea din 1912 din. punct
de vedere naţional.
Int
eresul

| teșugarii
la luc

naţional] cere

să capete

ca. lucrătorii Şi meş-

pregătire şi îndemânare

ra și să-și desăvârşeasc
ă cunoștințele
profesionale pentru a aju
nge la aceiaşi înă]time cu meseriașii străin
i.
-.
Cum ajunge legiuitorul
la,
soluţia ce şi-a
Propus?

creiat Breasl

m,

a” care, spre
raţia din legea d-lui „Missideosebire de COrpo- r, se- va compune
munai din

meseriași de aceeaşi cat
egorie.
„Interesele profesionale”
vor îi mai bine a-.
păr
ate

când: membrii

cari compun

vor fi de aceiaşi meserie,

|

asociaţia

|
Totuși legea din 1912 păstre
ază
şi
Corporalia din care

face prima instanţă a asigur
ărilor. în adevăr, asigurările
bazate pe ideia
de contribuţie înv se pot
des
brun număr mare de mem voltă decât în:
brii,
„Ori

cor

poraţia din legea d-lui Mis
sir putuse să germineze aceast
ă idee a ajutorului
reciproc din cauză unu
i număr ridicat. de
„membrii cotizatori,

Legiuitorul din 1912 a văz

“țile din legea din 1902 sun uţ. că corporapentru apărarea, interesel t prea amestecate
or profesionale şi,
prea puțin populate pentru
ajutorul reciproc.
|
.
Deaceia legea din 1912 cre
ază
,
bre
sla
pen
tru apărarea intereselor
pro
(ine corporația pentru asi fesionale şi mengurări, căreia însă

sa

îi pune obligațiunea de a aveă cel puţin 1000.
de membrii.

Pentru a ajunge la acest număr mai multe

„ bresle”$e pot uni şi formă o corporațieal că-

|

rui-scop esfe:
e
|
: 1) De a servi meseriaşului drept organ
* pentru satisfacerea nevoiei de asigurarea în
contra primejdiilor vieței. lui de meșteşugar.
2) Tot prin corporație se va întocmi şi
birouri de plasare al lucrătorilor, cari caută
de lucru.
|
|
Breasla rămâne adevăratul organ al apă:
rărei intereselor. profisionale ale meseriaşului - . .
la ea se va adresă el de câte ori va fi în joc
chestiuni

relative la exerciţiul meseriei sale.

Bresla. se formează de
„In această privinţă legea
firul din proectele Carp
depărtat de sistemul legei

“văzut

că formarea

drept, obligatoriu.
din 1911 a reluat
şi Filipescu şi s'a
din 1902, unde am

corporației

timp - obligatorie-facultativă,.

era

în acelaş

e

B. Legea din 1902 era inaplicabilă, lueră« torilor din fabrici.
De asemenea industria casnică eră scoa
să
din regimul legei.
|
Aa
Legea din. 1911 .se aplică la toate catego“viile de meseriaşi.
a) Meseriaşii
b) Meseriaşii

€) Lucrătorii

propriu zişi
din comunele

din

fabrici.

rurale .

Insă pentru că

în fabrică sunt unii lucrători cari n'au nici

0

pregătire,

servind mai

-*

al căror rol

mult

este

drept anexă

foarte

redus,

la maşinele

din fabrici, pe aceştia legea din 1912 îi
înscrie numai la corporație pentru ca prin nu«măr
ul
+

lor să mărească

fondul

asigurărilor

i

*

de care vor: beneticiă şi ei. In breslă însă
nu
sunt primiţi,

pent
că ru
-bresla e organul -de
apărareal infereselor profesion
ale“a mese.
riaşilor,

teșug

cari

au

(capacitate

oarecare pregătire de. meș-

teclinică), Brea
e con:
“dusă _de un comitet ales din „sâsla
nul
său“:
Ra C. Scop

aSpru. .
”
„Tot prin breaslă se vor organiză:
.
a) Cooperativele de desfacere şi b) de
pro- si
ducție precum şi c) procurarea în Com
un a
materiilor
prime necesare
meşteșugului
breslei.
DI
N:
-

a
i
mata

vie trecutul odios al vechilor corporaţ
ii: Abuzurile, mita şi hatârul sunț pede
psite foarte

a

4

e

i

3
-ă3

mmm miza

ul principal al breaslei este că, uce
.. .
să: înveţe meșteșugul.
In: acest scop legea prevede exa
concursuri cu premiu între „ucenici mene ŞI
patro- .- :
nilor din aceiaşi breaslă. - _
si
-.
Trecerea. ucenicului la gradul de
că)fiţă şi î
a calfelor Ia gradul. de patron este
îngrădită. .
cu mari garanţii, pentru ca să nu
mai reînnicul, calfa şi călfița

D) Bresla şi corporaţia sunt puse sub

supravegherea directă a Cassei Centrale
a Me„seriilor, organ cava
re
avea. privighe
- pra “tuturor intereselor meseriaşilor rea asu-.. - .
„ Intreaga viaţă muncitorească este
supusă autorităței
-

şi cont

rolului Cassei :Centrale a. Meseriilor. În mâna acestui orga
n superior.
se centralizează. toată viaţa, muncitor
ească.
“Pentrua veni în ajutorul meseriaş
ilor ro-

| mâni, lepea din 1911

dă oarecari avantagii. a). Preferinţă la, turniturile
și întreprinde-.
rile public

|

|

R, a

„bunei -când călătorește în interesul. munc
ei;

ai DEA

e...

b). Reduceri de 50 la sută pe C.F.

ra

Ș:

d

|

5

când meseriaşii vor puteă ocupă “un vagon!

| “reducerea. e de 75 la sută:

- Vedem

- 'organizărei

dar, că din punctul de vedere al.
meseriilor, „această,

lege

şe pre- -

„ zintă bine, şi cu un grad de perfecțiune: față

de legea anterioară.

a

ae

„a

„. CONGLUZIUNI
Din istoricul de mai sus, se-desprind. următoarele triste constatări :
a
1) Dreptul de asociaţie recunoscut de art. 27 din

constituţie, ca un drept”natural,

este ca şi desfiinţat .:

o arata

prin legea din 1909, .care 'îl subordonează, unei autorizări prealabile din partea Ministerului respecţiv,

pentru salari- aţi
Statuluii,
o
Sindicatele muncitor eşti nu sunt recunoscute per:

_- soane morale. -

|

„Ta interesul -ridicărei muncitorimei din starea
pre-

cară în care se: găsesc se impune :

Recunoaşterea” sindicatelor libere şi desființarea
" nostracismului“ din legea di 7909.

2) Contractul

colectivşi camerele arbitrale nu

există, pentrucă
'nu se poate compara instituţia. „comisiei de împăcare“, din legea actuală a meser
iilor, . -

n omaee me mre eata

—cu o jurisdicție profesională, — în sensul
. instituţii-

lor simila
din re
apus; E mai mult parodia unei justiţii profesionale. . .
a
3) Participarea la benalticii. şi. minimum::de
sa-:

, larluynu există. Nici. chiar autorităţile publice,
n-au

luat măsuri ca în eaetele de sarcini ale adjud
ecărilor,
să impună anumite norme pentru asigurarea
unui

minimum
menea
:

îi

FI

/

de salariu lucrătorilor întrebuințaţi la. ase-

lucrări.

4) Creditul muncitoresc a. căpătat: puţină viaţă în.

-

„86.
oa

pa

urma, decretului,
din Februarie

1919,

însă capit

alul
de 20 milioane, nu e atecțat numai pent
ru încuraja:
rea societăţilor cooperative de meseriaş
i, ci beneficiaz

pi

ă de el, toate societăţile cooperat
ive. de consum,

în care intră toți orăşeni fără distincţie

dacă

sunt,
„sau nu îmeseriaşi, Şi aci se impune
o reformă, pentru
organisarea unui credit special pentru
muncitori.”
5) Locuinţe eftine pentru muncitori în felul
celor
„din apus, nu sunt, Societatea comunală

a locuinţelor

eitine,-este departe de a fi rezolvat
chestiunea Jocu” înţelor uvriere,
-

6) Oficiile muncel

muia
şi consiliile de industele - nu -

există, Nici nu s'a conceput pentru
ţara noastră ase> menea instituţii care ar măguli şi satis
face organizafile

munc

itoreşti, prin aceia că le-ar chem
a la Q.
viaţă reală şi ar fi de o utilitate practică
în alcătuirea

legilorşi evitarea

neînțelegerilor. _
?) Ocrotirea muncel, mărginită numai la
cele 4 arti“cole din legea din" 1912 lasă de dorit,
— cu toate că
_

S-au votat şease legi şi un regulame
nt - pentru

tecţiunea muncitorilor. Toate aceste

pro-

legi au fost al-

cătuite atât de ră
— u
încât nu numai că nu ştia una
de. existenţă alteia, dar chiar când se cuno
şteau, —--se

neutralizau între ele, abrogându-se expres
sau tacit,—
cu o inconştienţă revoltătoare.

Aşă că asist

ăm astăzi la tristul spectacol, că cei .
»
174.544) muncitori din care 74.924 salariaţi între
buin-

taţi în industria mare şi de Stat şi cei 95.63
0 mese.:
riaşi sunt cu totul lipsiţi de protecţie pe câmpul
arid
al muncei.
e
_
-8) Asigurările sociale constituesc Singura refor
mă, cu care ne putem socoti în rândul ţărilor civili
zate.

1) Statistica din 1912, de oarece o alta mai recent
ă nu aveni. Dela Casa meseriilor se comanică, — că
statistica recentă
a asiguraţilor s'a pierdut cu ocasia evacaa
rei la laşi,

=
pi

Sei impune şi aci oare-cari micii adăogiri
şi com-

plectări.

Se impune redactarea unui cod al munc
ei, care să
cuprindă toate lipsurile semnalate şiăi
Sus, şi toate
„reforme

|
p

le

cu pr ivire la, viaja, munca

şi sala

riu luE crătorului. =
Se mai impune înfăptuirea a. tot ceiac
e am semnalat în Programul Muncitorslui
la care trimitem,
_
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Gun îrebae să se rezolve problema muncitorească
rr
“d
|
D. R. IOANIȚESCU.
:

Prof. ia Academia

j

Pentru ca muncitorii să-şi dea

*

*.-

seama, de

cum ar

rezolve chestiunea.

trebui să se

muncitorească

+ ne propunem să arătăm ce s'a
1. “făcut în această direcţie, în cele” alte ţări şi ce ar trebni săse facă
pei Fe

la noi.,

|

Binetaţeles, vom

;- Schiţăm

punctele

căuta numai să
de

program,

ET

i -mânând, ca mai târziu, să

ZEI

5;

zăm, fiecare reformă în

desvoltările

mecesare

ră-

anali-

parte, cu

când

. vom

face un studiu mai amănunţit.

Rugăm

însă

pa

toţi, cari vor

“- urmări punctele de program de
mal jos,să observe cât de mult

i

s€ aseamănă reformele votate din

;„ toate ţările industriale, Aceleaşi
+ puncte le găsim rezolvate aproape
> în acelaş fel în toate ţările cu
foarte mici: diferenţe, . -

i. .

“Această isbitoare asemănare, a-

„ „ Tată-că chestiunea muncitorească
ș este una şi aceeaşi şinin putem să
; Du finem cont, de cum s'a rezelî
+

vVat aveastă chestiune la ţările-mai
înaintate ca noi pe terenul indus-

i. trial,
.--

II

-

Incepem dar să. schițăm
2%).

3

„.Pro-.

de Comerţ |

gramul muaciterului“* adică ce s'a

făcut în celelalte ţări, şi ce trebire .
să se facă

şi-la

noi, -

Dreptul (18 asociație. —. Sindicatelz
1) Pentru

a

stabilirea egalităţei, . -

între cele două forțe neegale—patroni şi lucrători — şi pentru ca:
între ele să existe armonie, s'a
căutat a se desvolta spiritui de a-..
'sociație, care constitue parghia de ,
ridicare a orcărei clase sociale şi
în deosebi a muncitorimei,
În acest sens, s'a recunoscuț :
prin

lege, sindicatele

de lucrători

cu caracter da persoană , juridică,
Cităm ca mai: importante: Legea -:

franceză din 1884 prin

care

s'a

dat libertate sindicateior muacito'reşti; Legea engleză din 1871 mo-

dificată în 1906

pentru recunoaş-

terea „trades-uniunilor“; Legea sin - dicatelor belgiene din 1893 etc.
„O asemenea lege lipseşte la noi. şi punerea

în grogram

a recunoa-

şterei sindicatelor ca organe de a- -:
soeiaţie a munciiorimei cu car ac-

Acest studiu este conclueia istoricului lepislațiunei niuncei. Prima parte ==.

adică adevăratul istoric al wiuncei —- s'a publicat în șose numere în ziarul - <B„Dacaşi se bor scoate în broșură separat LA

-:

9
cum. e economic

ter Sie persoana juridică

Franța, este bine venită,
|
Aci € locul să se ceară, tot ca
un punct de program desființarea
legei din 1909, votată de par-

lament

- mis

de

cu

ocazia

atentatului

Jelea, şi care sub

co-.

motiv

că reglementează dreptul de grevă;
desfințează pe cale deghizată drepiul de asociatie înscris în art. 27
din constituţie. Este o lege care

trebue să dispară şi

care a

destul de vitregă cu clasele

citoreşti, care au

fost

mun-

simţit destul de

greu tirania ei. Inţelegem reglementarea grevei—ma! alas la instituţiile de stat-—dar respingem —
ca sub forma reglementărei, —:să
se desființeze dreptul de asociație,

Oi:ciile muncei,— Consiliile de
muncă şi indastri»

reformă să fie şi ei consulteţi

ceeace

priveşte rezolvarea

in

intere-

selor lor, pentru acest scop s'a
creat aproape în toate ţările ci-

„ vilizate, Belgia,

Suedia,

Stateie-

Unite, Franţa şi chiar Austria aşa

zisele

„OFICII

ALE

MUNCEI“

indicând şi măsurile

ce trebuesc

menite să culeagă date şi să facă
anchete pentru a informa guvsrnele asupra stărei muncitorimei

luate şi pe de altă paite sau
creiat „Consiliile muncei şi îndus-

triei“ compuse din membrii ALEȘI
de patron şi lucrători cari

să-şi dea avizul

îi vorba

de

muncitorilor,
Asemenea

trebue

ori de câte 'oriar

măsuri

instituţii

în

interesul
găsim

în

Belgia prin legea din 1892 carea
înființat „Consiliul superior al
smuncei“, în Gerimania

din 1903 s'a

înființat

prin legea

«Consiliul

Prasieis' în Italia,

1902 în Ungaria „Consiliul naţio-

nal de industrie din 1907, în Olanda

„Camerile muncei>

.diu 1908, iar

în Franţa prin decretul dela 1906

-

sa format chiar un Minialer . al
muncei cu atribuția de mai sus.
“La noi, o reformă în acest sens
nu numai că constitue o inovaţie

dar şi este de o utilitate practică
care ar măguli organizaţiile mun-

citoreşti prin aceea că ar fi chemate la o viaţă reală.! Atragem
atenția că ministerul de industrie
şi Casa. cenirală a meseriilorîn
organizarea lor actuală au cu-to-

fui altă

guvernul

rsenire.

iiveral

In

ultimul

ventilase

timp

ideea

ț

înfiinţărei, unui minister ai muncei.
De ce sa renunţat la ei?

Ocrotirea murcei

2) Peutru a asigura mijlocul ca

lucrătorii să poată exprima deziderantele lor şi ca la o eventuală

ai

«Consiliul superior al muncei» din”

3) Pretutindeni,

s'a luat măsuri -

de «Ocrotirea muncei lucrătorilor»
având uu îndoit scop:
a. Siguranţa şi higiena indus= -

trială..

b. Protecţiunea

minorilor,

fe-

meilor şi chiar a adulţilor,
|
In toate ţările s'au luat măsuri
pentru protecțiunea muncei minorilor şi a-“femeilor. In discuțiune”
este nnmai chestiunea lucrului. de.
noapte ia femei unde există oare-.
care -divirgenţă. Totuşi la noi protecțiunea copiilor şi femeilor din
fabrici am putea zice că nici nu
există, de oarece cele trei articole

din jegea meseriilor sunt insufici-

ente, iar celelalte legi p rezolvă cu

timiditate

*

şi. cu totul încomplect, ;. -

Asupra acestai punct este necesară :

o legislaţie cu reguli precise deocrotirea muncei femeilor şi minorilor în interesul conservărei rasei.
„. Mai greu însă se prezintă ches-

tiunea ocrotirii muncitorilor adulţi..

.:

-Toarte puține sunt “țările “cari au

generalizat

măsurile de ocrotirea

tiuncii dela minori - şi femei la a-

“dulți, deşi este

acelaş. interes 'su-

„perior al ţării,
|
_“Totuşi e pe punctul de a se întocmi în toată lumea industrială
limilarea

zilei

Qs bucru

la 8 ore,

cu repaos săplămânal complect şi
cu interzicerea lucrului pe noaple,
afară de fabricile cu foc continuu,
-unde munca de noapte se execută
allerhativ şi pe echipe.

- E prea lungă lista legilor indus-

triale străine,—cu privire la iegiferarea muncii,—pentru a le putea
enumăra,

|

.

În Anglia, ziua de 8 ore, s'a şi
realizat, graţie intervenţiei lui Lloyd
George, care. a declarat că muncitorul engleza,

trebue

să aibe ziua

„de: 8 ore de lucru, îu urma sacriticiilor.de care a dat dovadă în

războiul mondial şi chiar

patronii

însă-şi

au cerut fixarea orelor de

lueru la 8...
De asemenea d-l Aragona, secretarul general al confederației
:

tron ca şi pentru

iucrător, Ş'a ad-

mis următoarele două măsuri cari
merg mână în mână şi nu se pot .

despărţi,
alta:

complectându-se

una pe

a) Contractul colectiv, adică îns

țelegerea pe care sindicatul lucră.
torilor are dreptul să o încheecu
patronul în. numele tuturor lucrătorilor prezenţi şi viitori, garantând

executârea

stipulaţiunilor

cu fon- -

durile proprii ale: sindicatelor ;
b) Infiinţarea de Camere de con:
ciliaţiune şi arbltraj, compuse ju-

mătate dia patroni şi jumătate din

lucrători cari au menirea să împace

şi metalurgice şi succesiv se va în-

"“Un

pregram

muncitoresc, nu

. poate să Hu aibă înscris, aceste 3
„. desiderate, şi oricine s'ar pronunţa

pentru înfăptuirea lor, va fi primit

- şi îmbrățişat cu căldură de lumea
* memcitoa

- — Contrastul colectiv. — €a„er
re;.

e arbitrale. —

lucrători.

!

Astfel avem în Frâuţa „Consâils des Prud-hommes* şi legea dia
1892 asugra

„comitetelor de con=

ciliațiune“ şi „consiliilor de arbi-

traj“. In Germania există

„tribu,.

nalcle industriale“ întiinţaia în 1904, -

In Italia

există

„Probi-viri“,

In

Belgia „consiliile industriei şi muncei“ din 15 Mai 1910. In Olanda

1909 au înfiinţat «Consilii oficiale

de judecată şi arbitraj» cu caracter dz obligativitate.
ie

Țara noastră este

lipsită de o

asemenea jurisdicție căci mu se .
poate compara parodia comisiei de
arbitri din legea meseriilor cu o

instituţie de jurisdicție profesională

cu caracterul pe care îl are În celelalite țări.
|

“Și în această (direcțe se poate

nova

admițând

ca

un

punct

"IV. Pentru rezolvarea în mod de program : Contractul colectiv
bun: şi echitabil -a conțiictee Şi înființarea unor Consilii de con-

- lor “profesionale şi pentru a evita

„greva, care e tot atât

.

şi în caz de nereușită să fudece
toate conilictele dintre patroni şi -

muncei în Îtalia
a declar,at ca aina "„Camerile arbitrale“ din 1908, iar
.8orea fost primită,-—în ziua de 12 Statele-Unite la 1900, urmate de
Februarie,—de industriile mecanice
Geneva la 1906 şi. Australia la

troduce şi la industriile textile, chimice, arte grafice, etc.

|

ciliațiuue şi arbitrai cu caracter de

de dezas- “obligativitate.

„- fruoasă prin efecțele ei pentru pa- "obligativitața

Acest

îi ==

caracter de

- în progra-

:

—
”

Li

mul

liberal,

deşi tendinţa tutror

legilor industriale se: manifestă în
acest. sens. El chiara şi fost admis în trei ţări: Australia, Noua.

Zeelandă şi cantonul de

Geneva.

„In. Franța societăţile

coperative :i

de credit urban, sunt organizațe :
pe tipul «Băncei Populare Menton»> *

şi sunt grupate în'o federală <Cen-

tre federatif de France». De remarIn Special contractul eolectiv tre- cat că creditul urban estemult mai bue să figureze şi să fie regle- redus în Franţa ca în celelate țări.
La -noi deşi. meseriaşii aveau
.mentat
deoarece “nu mumai că
„constituie cea mai înaltă fază pe. exemplut viu al. Băncilor Populare
- scăra evoluţiei contractului de mun- săteşti, totuşi societăţile coperative "că

dar.e

de

natură

"cea săcială

prim

să

aducă

pz2-

de credit orăşănesc s'au .desvoltat .

evitarea grevei. ! foarte puţin, —am

putea zice deioc .

Dreditul muncitoresc, Societăți

—de oarece toate coperativele de.
credit dela oraşe, sunt mai “mult -

ConEUA.
|
....” “Tot ca, urmarea desvoltărei spi-

societăți de ajutor mutual, €
Se impune ca un punct de program, crearea cât mai largă a
Băncilor orăşăneşti de meseriaşi :

“cooperative

de producținne

şi

„ ritului de asociaţie s'a * organizat
un Credi? muncitoresc, practicat
-- “mai ales prin Socielă,; ile coapera-

„

„dive de producţiune, și consum,

Isolat,. — muncitorul singur n'are

credit, — dacă n 'are

avere

perso-

nală,

bazate

pe cooperaţie.

=

Legea din 20 Decembrie” 1909, şi:

art. 193 din legea meseriilor, tre-,

buesc modificate în sensul, ca să!
„li se dea avantagii reale, acestor
fel de societăţi, ceeace până

acum:

Strânşi mai mulţi la un loc, prin n'au avut. Constatăm. cu. -destul„numărul lor mare şi prin legătura „regret. Aceste lipsuri au fost văzute „de solidaritate care-”i uneşte, oferă

destulă garanţie pentru

stat, care

le poate pune lacdispoziţie un ca„. pital,. dela care se pot. alimența,
Acesta este

secretul desvoltărei so-

„” cietăţiior cooperative de credit, con-

_ Sum şi producţie, care au ușurat
atât de nmiult situaţia muncitoruiui
în streinătate.

i Aşa s'a procedat: In Germania
unde creditul popular urban este
_ organizat pe tipul „Schultze- Delitzsch“.

In 1908

existau

un

număr

960 coperative, care grupate
federală

centrală _avansase

de

în o
mem-

brilor lor mai mult de 4 miliarde
franci într'uu Singur an.
la Italia creditul muncitoresc,
este organizat pe tipul „Luzzati“ |
“şi sunt 736 societăţi coperative cu
“2 şi jumătate miliarde capital,
i

în fine, de guvern, care a venit cu:
decretul- lege din 10 Februarie 1919 :
care organizează creditul orăşănesc ;
ps baze serioase

şi

dă

avantaje.

reale, societăţilor cooperative, de ;
credit, consumaţiune şi producţiune. *
La dispoziţia lor s'a pus suma,
de 20 milioane lei şi pe deasupra.:
un control serios, care se va exer=...
cita prin Cisa Centrală. a mese=riilor. Nu ne îndoim că 4-l Gâdei, :
d. Gusti şi ceilalţi conducători, cares'au dovedit a fi buni organizatori+ş
şi partizani devotați ai coopera- !.i
ției, vor lua măsurile necesare pen-:
tru a stimula crearea a cât mai:

multor - societăji cooperative, de credit, consum şi producțiune, care;

cu timpul 'sunt

“forme

destinate. să trans-"

procesul de producțiune

e-.:

conomic, făcând “lin lucrător,» pro- i

prietă se

|

|

3

i

Mimlinuma de salariu, ——+Partl
-

„ciparea la, poneiicii

. In parte ea. se găseşte de mult .

realizată prin

bună voința unor

O tendinţă generală care se ma- |: patroni, cari din: propria

nitestă în toate țările, dar. pe care

ior ini-"

>

țiativă, au Cointeresat pe lucrăto-.

GE. la beneticiile întreprindefoarte puţine au transformat-o în |. rii lor,
rilor, unde sunt angajaţi şi unde. :.
-lege este admiterea unui minimub
“de salariu şi participarea lucrăto* zilor la beneficiile întreprinderilor
la ari concură cu munca lor;- -

"Minimum de salariu este" foarte
greude realizat, Numai în :Australia, Noua

“parte, şi anume :.
“rile publice, adică

lor.

i

Mult timp desbătută şi studiată -

această institutiune a fost socotită
la un moment. dat de economiști
ca ' «nodul chestiunai sociale». care .

ar fi de natură să revoluțioreze
„intreag
a lume economică şi'să înde generalitate.
lăture lupta: dintre capital şi
s'a admis tă muncă,
E
la întreprinde= |
Ia lucrările'sta- „_ Totuşi, rezultatele aiât de mult

Zeelanda,

" “aplicat cu caracter
“In celelalte ţări

CoricurăCu munca

îl

găsim

“tului, judeţului, comunei, unde sta- „dorite nu s'au produs deşi se prac“tul este parte contractantă și unde tică de aproape un secol: în Franţa
el poate să-şi impue voinţa lui, există dela 1834 de când papetă- fixând un minimum de salariu fia Leclaire:a pus-o în practică
"pentru lucrători angajaţi la aceste pentru prima oară şi dela care a
„lucrări. Minimum
de salariu este fost: adaptată de alte stabilimente ;

fixat. prin caetul de sarcini. In An-

“glia s'a întins. şi la industria mi“pieră însă rezultatele
nu sut toc-

“ mai: mulțutnitoare, ceeace: a făcțt
; pe legiuitorul englezsă dea pre"ferință scărei mobile a salariilor,
: adică ridicarea sau scoborârea sa” lariului după cursul pieţei, după

în Anglia există dela 1865 de când .

marele

statistician

Engel a pre-

zentat-o că instituţia menită să a- -

ducă pacea socială ; de asemeriea
există practicată în Gern ania şi.

în celelalte ţări.
_Un

e

lucru trebue

(tăptuirea ei pe

reţinut

calea

că în-

unei regie-

: cum se ridică sau scade preţul de

mentări obligatorii, întâmpină foar-

Avândîn vedere

iost depnse mai

„vânzare al fabricatelor,

a

că toate par:

“tidela muncitoreşti.din Occident au
' înscris în programul lor minimura
|de salariu, se poate înscrie şi în
*programul muncitorilor din Româ“nia, numai la lucrările stabilimen-

“telor publice, aşa
„mai sus,
|

cum s'a“ arățăt

+. Participarea la beneficii
-„ Această

relormă

agită

lumea

te mari dificultăţi.

In

Franţa au

multa proecte în

parlamentul francez, care însă ni-

ci unul

mu şi-a

căpătat putere

lege, De ce ? Este

O soluțiune

“industriile,
foarte

greu

generaţă

pentru

toate

să se fixeze

prin

cu alte
ca

de

greu de găsit |
cuvinte. este!

lege, obligaţia patronului de aîmpărți beneficiile

Mai ales e

cu

-

lucrătorul său,

imposibil a se deter- Ă=

mina, pariea lucrătorului dia aceste
beneficii, pentru toate industriile,

“muncitorească: de aproape un se=
.
col. Pentru rezolvirea ei s'a con-|:
De aceea credem că realizarea „vocat: două
congrese internaţio- ei nu se va putea face, decât
în

- nale. unul la. 1889 în Palatul Tro-

„fadero şi e... a

D la Paris.

sensul recunoaşterei legale a contractului d=

participare

la -bene- . .

n.

ficii, a patronului cu lucrătorii săi, |

“Locaiuțele Jucrătoruini :

rămârând ca, ei, între ei să fiXeze Si să stabilească modalităţile

anume care este partea lucrătorului, cum se va plăti, în bani sau
prin crearea de institutii folositoare
lucrătorilor, sau sub forma acţio- nariatului uvrier, care tinde să facă
cu timpul pe lucrători stăpânii în-

treprinderi! (sistemul Godart),

„Scopul

“trebue să

participării

la beneticii,

fie ca prin intermediul

Homstead

O altă tendință generală este

aceea

de a se ameliora

a se asigura

viaţa

traiul şi

lucrătorului şi

a familiei sale nu numai în timpni

cât el poate muncii, dar mai ales

atunci când e! nu va mai fi în
-Stare să producă.
| In “acest scop s'au votat în toate

țările iudustriale legi pentru constru-

rea unui sistem de locuințe ef/tinecooperativelor de producţie lucrătorii să ajungă coasociaţi pe mij- şi aproape de: fabrici. In Franţa,
loacele de producţie, cu alte cu- avem legea din 30 Noembrie 1894
legea din 12. Aprilie 1906 şi legea .
vinte să se tindă către socializarea
din 10' Aprilie 1908 ; în Anglia aindustriei,
le această direcție;—statul tre- vem iegile din 30 lulie 1874, din

„bue.să

„

vină

cu orice fel de avan-

9 August 1899şi 14 August 1903;

tagii care ar favoriza crearea s0=
Cietăţilor care aplică particfparea.
În deosebi trebue să privim participarea la beneficii, ca o institu=

în Austria legea din Februarie 1893,
legea -din.9 : August
îu Belgia
1889 ; în Italia legea din 3] Mai
1903 şi legaa din2 lanuarie 1908.

be fața lumei economice şi să facă

ceastă direcţie cu societatea locu-

țiune a viitorului menită să schim-

din lucrătorul salariat un COasoszciat al patronului,
—cu tendința

ca în ură, sub forma acţiona” riatului avrier,—să devină proprietarui. întreprinderei.
. Sub această formă, participarea la beneficii poate fi privită
că un punctde program. În ţara

„MOastră

„mult
prin

cu

se impune

cât

expropriere

cu

atât. mai

luerătorilor agricoli

„s'a dat mâximum

şi împroprietărire

de

revendicări

„pe terenul agricol. Li s'a trec
ut
propietatea pământului, factorul
de
producţie

cel mai

important,

Nu putem să .nu recunoaştem
ca un drept legitim, dorința
lucrătorilor de a se socializa industria— bine înţeles treptat şi fără

Sguduiri violente şi aceasta trebue
să se urmărească

rea [a beneficii, -

prin participa-

a d

La noi avem un

ințelor

ma

eftine din

dat rezultate

inceput în a=

1008, care însă

şi care a avan=

tajat mai mult pe micii funcționari;
decât pe

meseriaşi,

Se impune o reformă

sens,

RR

“In

acaastă

_

in

acest
A

ordine de idei sa

admis ereiatea unui cămin 0uvrier
care să: fie indivizibil şi să nu se
poată urmări, nici înstrăina, find
destinat să asigure familiei lucră+
toruiui un adăpost sigur fără tea:

mă de viitor. |
i
i
Un 'asemenea cămin este cunos-

'cut sub

numele

de

Homsteadşi

este foarte răspândit în America
unde datează şi încă dela 1850,

etc,

etc.

in Anglia există

sub numele de

alot ments act şi Smoltholdings aci

încă dela 1887 şi dela

1892: Ip

Franţa există sub numelede «Bier;
| -de famille> înfinţat prin legea dir.

.

Pe

12 lulie 1909: in "Germania
sub I sa facă un pas in: dițe
numele de /o//e-Recht şi Anerbenasigu= -.
“tărei contra şomaju lui. cția
„Rechi, +:
“Recunoaş-.
E
ET
tem
greutatea,
dar nu este
posibil de făcut ş i proba evi imdentă.
o găsim în An glia unde ace
astă
reformă este. pe punctul
de a Șe
înfăptui,

Adoptarea în Program a unu
i
"Homsiead românesc ar fi o
inovație originală şi foarte feri
cită
pentru ţara noastră unde ideia
de
proprietate este adâac înrădă
cinată

şi fiecare lucrător are adânc săpa
t
în sufletul său dorința de a-şi
a-

i. vea cuibul său,

_ Asigarările mnucitoreşti

Pentru timpul când lucrătorul
nu
i. poate munei el trebue asigurat
atra oricărui risc: fie , boală,
fie
; ldent, fie invaliditate şi
bătrâ-

e, fie în caz de lipsă de lucru,

Contractul de alancă |

Toi ce priveşte viaza, munca
şi
| Salariul lucrăto rului, trebue
să

facă
obiectul unei iegi asupra
contrac- .
tului de muncă,
In afară că s'ar putea îngloba

aci şi punctele de program
până acum, -dar în special înexpuse”
tractul de inuncă se impune coaa se.
lua măsuri.

pentru protecțiunea
locate țările au adoptat sist
emul
lariului ; fie Contra neglijenţei sa-.
- “Burărilor sogiale, preconiz
sau
at de relei credințe a
patronilor: truk
"mania încă dela 1884,
|
sistem, retineri, amenzi, plată
Nu toate au impus asigurar
'neea
regulată,
înurmăribilitatea şi ince- Caracter de obligativitate,
toate sibilitatea salariului,
să 2u lucrătorii lor asiguraţi.—N
etc., în defiu
nitiv toate regulile necesare
ai enamărăm legile căci lista
pențru
ar ca salariul să intre
prea lungă.
toţ în mâaa
Jucrătorilor ;- fie contra soţului
Asupra acestui punct, putem
sau. :
a- tutorelui, căre abuzân
nța cu oarecare satisfacţie,
d de autorică şi tatea lor, rislpeşt
e
tra Românească se află în
riul soţiei
con- lucrătoare sau minorusala
„tul ţărilor care: au real
lui
lucrător, ..
izat aTot în contractul de muncă,
:AStă reformă. Legea mese
tre=
riilor bue să se stabil
1 1912. înființează şi Organize
eas
ază care sunt normele că prin. lege,

“Îgurarea obligatorie în caz
* ală, accident, bătrâneţe şi invade
„ iitate.

Este singura reformă cu
_intervenţionist-social din
Ată legislaţiunea muncitorească,
răcter

i această reformă.ne putem

de judecată

între
patron, şi iucrător, cum
să se interpreteze asemenea con
tracte, care
Sunt cu totul deosebite
de contractele celelalte.
|
Repet.

tot

ca

priveşte

viaţa,

con- monca şi salariul
lera că s untem în rândul ţăril
ătorului, treor! b He. să fie reglemlucr
rilizate. Rezultatele sunt satisfăentat printr'o
foare, Statisticela Casei meserii- lege.. care Să recunoască contractul

” te dovedesc cu prisosinţă
pro-

Sul,

Totuşi mai trebuesc.oarecar
liorări şi rectificări, 4, De i ace asurârea
contra contra. boalei s*o
Borte numai lucrătorii ?

Mai exprimăm un deziderat
: Sa

de muncă, cu atributele şi
consecin- țele lui,
In acest sens est e alcă
industrial german Gew tuit codul,
erbeordnuny

(1891 şi 1908) Codul austriac
(1905)

şi elveţian;

contractul

de

muacă

1900, “sârb

din 29

englez din 17 August 1 901, belgian
dia

10 Martie

-

4

“Talie: 1912: şi legea din: 1910 “dinț
“Franţa care adună toate legile u-

m

Rermmal =

In resumat,—un program care ,
din 1.să fie uşor realisabil şi de o uti-

vriere ia un loc Ş formează
„ele un singur- cod.

litate

necontesiată .. peniru

clasa

La noi în ţara, nu existăo iege 'năiuncitoare,—trebue să aibe înscris
care .să reglementeze contractul da ; urmatoarele punoie :.. -muncă, Ea se impune ca fiind
1. Recunoaşterea Sindicatelor Uprima şi capitala. reforma, în ceea bere gi desfiintarea <ostracismu-

ce priveşte Tumea - “muncitorească. lui» Gin legea din 1909.
O încercare în acest sens, s'a
7]. Ocrotirea muncei,—în. Sensu'
-Tăcut la 1909 de către d-l Orleanu;:
adiiterei
a 8 ore de ducru, "cu
de
proect
un
alcătuit
şi
—carea
repaos
săptămânal
şi interzicerea
lege, —-care. din nefericire a rămas
lucrului
de
noapte
chiar
şi la a:
din
Multe
in cartoanele Camerei.
reformele care azi figurează în dulti —cu excepţiile . arătate ana
: programele partidelor erau aci re- Sus.
şi â
n
„solate,— am “putea zice însă în "117. Crearea oficiilor muncei!
mod satisfăcător, E un păcat căn'a Consiliilor de Industrie şi muncă,—
căpătat putere: de lege.
din patroni
compuse jumătate

jumătate din lucrători.

joiinderea reioruelor la toţi.
salariaţii
- Tot ca' o reformă muncitorească
sa. privit şi estinderea avantagiilor obţinute de lucrătorii iădustriali
la celelsite feluri. de salariaţi. In:
- special funcționarii comericiaii, “au
: multe puncte

lucrătorii,

comune cu

_IV. Contractul coleciiv. cu caraclei
de obligativitate, - e
V. Infiintarea de Jurisdicţii pro:
/esionale de conciliațiune şi arbitraj, cu caracter de obligativitate coipuse din patroni şi lucrălo:!
—cu un preşedinte str ein, magis; -

VI. Minimum de salariu cu es ;
.
tricțiile de mai sus.

. VII. Participarea la benețicii, 4 k

asigurările sociale etc, etc.

sensul recunoaşterei legale a con.
tractului de parlicipare—şi încu
tujarea prin avantagii a socielă;
i
ților cu acest caracter,

“Toate reformele .îrebuese acordate şi celorlalte categorii de 'sala
riați,— bine înţeles întru cât sunt
“utile şi aplicabile.

sociale obligatării.

tât de deparie încât nu numai funs“ ţionarii coserciali—dar chiar func=
ționarii stai“'ul,—au- fost asimilați
cu lucrător 'în unele privinţe, — Aunde ideea de
_ ceeaşi,

toreşti ejtine.

2017

In

XI. Reglementarea prin lege a cori
tractului de snuncă.

a=

XII. Intinderea reformelor e to

cei lalfi salarii

tu-

100
a

i

citoresc.

pi ba

turor salariaţilor cu lucratorii.

VERIFICAT |

Recunoaşterea: ună i

[i
+.
cămin uvrier «Homstead».
iunie
ui
creditul
area
Organiz
X.
|

Se impune şi la noi o asemenea.

reformă,-—iîn sensul asimilărei

=

"1X. Construireu de locuințe ambunc

asigurările
comune,—

protecţiune este

d

VIII. Compleciarea asigurătila

-In. Franţa şi Anglia s'a mers a-

ceştia benenciază
de
sociale şi. alte puncte

;

trat de carieră.

—în ceea ce priveşte protecţiunea
salariului,—ocrotirea muncei,—-sindicatele. şi dreptul de asociaţie,—

|

