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Pretaţă la ediția II 

Ediţia 1. a acestei lucrări sa publicat în ut i923. 

În văstimpul de şapte ani Dreptul administrativ român e 
fost transformat cu desăvârșire. O nouă prelucrare a ma- 

terialului a fost necesară. Cu bucurie constatăm, că azi 

structura administrativă a statului român este umficată. 

Disparentele exceptiuni abia mai au ceva importantă. Drep- 
tul nostru administrativ însă nu a ajuns în faza stabili- 

fății. Instituțiunile fării încă mulți ani vor mai fi frămân- 

tate și prefăcute. Legislațiunea Increază aproape numai pen- 

tru această materie. | | 
Vastul material al dreptului administrativ ne-am Stră- 

duit să-l turnăm întrun tot unitar cât mai condensat. [inem 

să subliniem, că mam avut în vedere decât scopul didactic. 

În expunerea materialului numai de această țintă ne-am lă- 

sat călăuziti. Observațiuni critice îci-colea se găsesc în note. 

Strădninta noastră a fost, ca să dăm o orientare deplină în 
cunoașterea instiluțiunilor statului pentru studenții facultății, 

pe cari dorim să-i vedem cât mai bine înarmați pentru ziua 

de mâne. Am arătat drumurile, pe cari oricine poate să stu- 

Gieze și să adâncească problemele cari îl interesează. 

Prezenta edițiune a fost imprimată întrun număr re- 

strâns de exemplare. Dacă o astfel de Iucrare trece peste 
3 ani, abia mai este utihzabilă. 

Pentru erori de tipar, cari sunt fatale în lehnica tipo- . 

grafică, cerem scuzeie cetitorulu. 

31 Octombrie 1930. | 
PV. ONIȘOR.
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Abreviaţiuni. 

L. = lege, 

DI. = Decret-lege. 

R. = regulament, 

D. == decret regal. 

Dec. min. == decisiune ministerială. 

St. = statutul funcționarilor. | 

R. st. = regulamentul statutului funcţionarilor.



  

INTRODUCERE 
x 

$ 1. Noţiunea dreptului administrativ. Metodă. Sistem, 

Dreptul administrativ este expunerea sistematică a normelor de 
drept în vigoare, relative la organizarea statului şi la funcţionarea organelor lui constituite, pentru realizarea scopurilor de convieţuite a naţiunei organizate în stat. 

Dreptul administrativ este un studiu de instituţiuui şi de legis- laţiune în vigoare a unui stai. El studiază structura Juridică, com- plexul de aşezăminte şi norme, după care sd conduce viaţa publică a unui staț.!) 

Fe 

! 1) In literatura de specialitate detiniţiunea, dreptului administraţiy o găsim în formele cele mai variate. Dăm câteva din aceste definiţiuni. H. Derthelemy, prof. la facultatea de drept din Paris, în Trait6 €l6m. ” des droit adm. (ed. XII. 1930): „Tous les services qui concourent ă Vextcution des lois, les services de justice exceptâs, sont de services administrații, et le droit administratif este l'ensemble des princips suivant lesquels leur ac- tivite s'exerce“, (Notions prâliminaires, p. 1). : 
M. Hauriou, fost prot. la, facultatea de drept din Toulouse, în Prâcis de „droit adm. (ed. XI, 1927): „Le aroit adm. est cette branche du droit publice „ quj regle: 10 Vorganisation de Lentreprise de l'administration publique et des diverses personnes administratives en lesquelles elle s'est incarnâe; $0 les opuvoirs et les droits que possâdent ces personnes administratives pour actionner les services publics; 30 lexercice: de ces pouvoirs et des ces droita ar la prerogative, specialment par la procedure d'action d'office, et les con- sequence contentieuses qui s'ensuivent“ p. 11. 
F. Fleiner (Heidelberg) Institutionen des deutschen Verwaltungsrchis (ed. VIII, 1928): „Im weitesten Sinne genommen umfasst das „Verwaltungs- recht“ alle Rechtsnormen, 'xelche din Tâtigkeit der staatlichen Verwaltungs- behârden regeln, gleichgiltig ob diese Vorschriften dem 6ifentlichen Recht 

oder dem Privatrechţ angehdren. Auf Grund dieser Entwicklung dirten heute 
în Deutschland zum Verwaltungsrecht im engeren Sinne nur die “Vorsehrif- 

1 Y. ONIŞOR: Drept administrativ. 
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Dreptul - administrativ îace parte din disciplinele dreptului 

publice. ' 
Cu organizarea şi funcţionarea statului se ocupă şi dreptul con- 

stituțional. Dreptul administrativ studiază aceleaşi materii din nor- 

mele de drept. Totuşi este o limită, care desparte dreptul admini- 

strativ de cel constituţional. Acesta se ocupă cu constituirea princi- 

palelor organe ale statului şi cu funcţionarea lor. Dreptul admini- 

sirativ studiază organizarea desvoltată din principalele organe ale 

statului, şi funcţionarea aceleia, făcând de obiect al studiului său 

amănuntele, ce trec peste principalele organe ale statului. 

Statul, ca organism social, poate fi comparat din punet de ve- 

dere al studiului știinţifie cu corpul omului. Pentru a. puţea studia 

cu temeinicie corpul omului, s'a, diferențiat şi disciplina ştiinţifică, 

care se ocupă cu studiul corpului. Anatomia se ocupă cu studiul 

corpului şi eu organele lui, fiziologia cu funcţionarea organelor. 

In studiul statului, cea mai desăvârşită şi complicată fiinţă so- 
cială, asemenea diferenţierii ştiinţei corpului omenesc, sa diferențiat 
şi ştiinţa, care se ocupă cu organele şi funcţionarea statului. , 

După elementele constitutive ale fiinţei sociale, statul, ştiinţa 
care se ocupă cu statul s'a diferențiat în deosebite discipline. Studiul 
principalelor organe ale statului este dreptul constituţional. Studiul 
în amănunt al organelor, ramificate din principalele organe: de stat 
şi studiul funcţionării. lor este ştiinţa dreptului administrativ. 

In programul. facultăţilor de drept organizaţia şi funcţionarea 
statului se face în disciplinele: drept constituțional, drept admini- 
strativ, legislaţie agrară, rinieră, industrială, financiară, în poli-. 

  

| ten Oftentlich rechtlicher Natur gezăhlt werden, die zusammen ein Sonder- 
rechi der Gftfentlichen Verwaltung darstellen*“ p. 56. 

Cele mai multe mânuale dau „noţiunea administraţiei, în loc de a drep- 
tului administrativ. 

Paul Negulescu, prof. la facultatea de „drept, 'din București, în Tratat de 
drept adm. rom. (ed. III, 1995): „Administraţiunea cuprinde întreaga, acti. 
vitate a :Statului, „care nu e nici legislaţiune, nici justiţie... Cu aceste ex- 
cepţiuni (acte diplomatice, acte de comandament militar, acte- de guvernă- 
mânt sau decrete-legi) activitatea statului manifesată prin activitatea di- - 
verselor servicii publice, şi supusă ordinei legale, constitue administraţiunea. 

Dreptul adm. cuprinde totalitatea normelor juridice, în conformitate cu 
care se exercită această aciivitate a Statului. 

Toate serviciile publice care exercită această, activitate sunt servicii 
„administrative. 

Totalitatea, serviciilor administrative. poartă de asemenea numirea de 
administraţiune. (pag. 49 şi 51). o 

4
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tică, în politiea socială, drept internaţional public, după- catedrele ce sunt sistematizate în facultăţi. 
In dreptul constituţional se tratează elementele constitutive ale statului român, teritoriu, populaţiune, putere supremă, organizaţia, şi funcţionarea puterii legiuitoare, a factorilor ei, Regele şi Corpurile legiuitoare în amănunte, organizaţia puterii executive şi a celei judecătoreşti în genera], Chestiunile speciale relative la puterea exe- cutivă şi funcţionarea ei se tratează în dreptul administrativ. Regu- lele, după eari funcţionează puterea judecătorească, fae obiectul stu- diului-procedurei civile şi a celei penale. 

mând o disciplină separată, numită știința administrativă, Vervaltunglehre, care. se ocupă de activitatea statului din punctul de vedere al scopului, şi al obiectului“ (pag. 51.). 
„L. von Stein 'în cartea sa Verwaltungslehre (7 volume 1865—68) este partizanul acestei Ştiinţe administrative, având un caracter practic, care tinde mai mult să, formeze administratorii, pe câtă vreme dreptul admini- strativ, studiind normele după care se conduce activitatea, administraţiunei, degajează în mod ştiinţific principiile care guvernează raporturile dintre. administraţiune şi administraţi“: (pag. 52). 
Walter Jellinel; profesor la Universitatea. din Kiel în Verwaltungsrechţ (ed. II, Berlin 1929) unul din tratatele în uz la universităţile germane dă 

„veşte adininistraţia, După concepţia sa din această ştiinţă se desprind trei ramuri: Verwaltungslehre, Verwaltungspolitil: şi Verwaltungsrechtwissen- schafi. Verwaltungslehre (docirina administraţiei) descrie administraţiunea. cum o vede, face comparaţiuni cu viaţa de stat a, altor state sau cu viaţa. din trecut, cercetează, cauzele şi efectele economice, sociale şi sufleteşti ale. instituţiunilor şi încearcă să degajeze din varietatea fenomenelor cu ajuto-- rul statisticei legi sociologice de valoare generală, Verwaltungspolitik (poli- “'tica administraţiei) aplică .o măsură, critică la judecarea, fenomenelor vieţii " administrative, le apreciază după anume idealuri şi reclamă, îmbunătăţiri potrivit acelora. De aceste probleme se preocupă guvernul, legiuitorul, dar şi ştiinţa se preocupă de ele, astfel ia naştere politica ştiinţifică a, admi- nistraţiei alăturea de doctrina administraţiei. Verwaltungsrechtwissenschatt (ştiinţa dreptului administrativ) “examinează chestiunea, cum -ar trebui să, se facă administraţiunea din punct de vedere al dreptului, întrebuințând ca măsură de apreciare Bu 0 măsură â, cercetătorului, ci una dată de evoluţiunea, istorică a dreptului (pag. 93 Gliederung der Verwaliungswissen- schaft). - . 
Chestiunea, concepţiunei dreptului şi ştiinţei administrative a fost stu- diată de către al Iuliu Pascu, membru în consiliul legislativ, în lucrarea: Concepţia asupra dreptului şi științei administrative în legislaţie şi doctrină, Chișinău 1927, 52 pag. - 

r 
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Politica, ca ştiinţă deosebită de dreptul constituţional şi admi- 

nistrativ, se ocupă cu aşezămintele organizaţiei şi vieţii de stat ana- 

lizându-le din punci de vedere al ideii de drept conducătoare în evo- 

luţia lor, şi le tratează în mod comparativ, ţinând seamă de desvol- 

-tarea lor istorică, trecând peste limitele statelor. 

Politica socială are de obiect studiul special al aşezămintelor 

de ocrotire socială şi de protecţiune a claselor sociale, a căror în- 

prijire statul a luat-o în timpul mai nou în şirul problemelor sale. 

Dreptul administrativ, ca studiu al facultăţilor de drept dela 

Universitățile române, este un studiu de drept pozitiv al organizaţiei 

statului român şi a funcţionării ei, în forma pozitivă din zilele 

noastre. 

Cum dreptul constituţional român se ocupă cu constituţia şi or- 

ganizaţia statului român în liniile principale, dreptul administrativ 

se ocupă cu studiul în amănunte al organizaţiei şi funcţionării sta- 

tului român. 

In concepţiunea noastră dreptul administrativ este studiul legis- 

lajiunei şi instituţiunilor în fiinţă ale statului. Isvoarele acestui stu- 

diu sunt normele de drept, prin care se organizează şi după cari 

“funeţionează marele organism al statului, Aceste norme de drept,- 

legi, regulamente, decrete, sunt foarte numeroase. 

Facultatea de drept trebue să dea studenţilor toate cunoştinţele 

normelor de drept, după care este organizată viaţa socială şi de stat 

sub toate aspectele. Aceste cunoştinţe de norme sunt grupate în 

specialităţi. Specialităţile se grupează în: materii civile, politice, 

economice, sau după altă terminologie în ştiinţe de drept şi ştiinţe 

de stat. Sunt specialităţi al căror obiect este bine determinat, cum 

sunt cele de drept civil, sunt altele, al căror conţinut este mai puţin 

precizat. Dreptul administrativ se înşiră între aceste din urmă. 

După concepţiunea noastră dreptul administrativ în sens larg cu- 

prinde toate cunoştinţele de legislaţie pozitivă, relative la organi- 

zaţia şi funcţionarea statului, cari nu întră în materiile speciale (ca 

drept civil, comergial, penal, proceduri speciale). 

Pentru a putea da studenţilor facultăţii toate cunoştinţele de 

drept, de eare vor avea nevoe în exerciţiul profesiunei sau funcţiunei 

lor în viaţă, profesorul va, trebui să le trateze după o metodă potri- 

vită şi după un sistem, în cadrele căruia să se poată. grupa aceste 

„cunoştinţe. 

Dreptul administrativ fiind supus unor continue schimbări, ma- - 
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terialul câştigat prin metoda observaţiunei, — căci observarea feno- 

menului organizărei şi neîntreruptelor transformări în viaţa de stat 

este la baza acestei discipline — şi grupat în sistem va trebui ţinut 

la curent, pentru a putea şti totdeauna care este dreptul în vigoare. 

In tratarea materialului dreptului administrativ astfel orânduit 

'se aplică atât metoda exegetică, cât mai ales metoda, sintezei. Din 

marele complex al normelor și principiilor cuprinse în legi, regula- 

mente, deciziuni. jurisprudenţe, mai ales cu ajutorul sintezei se vor 

construi instituţiunile şi principiile fundamentale ale organizaţiunei 

„de stat. In' jurul lor se vor grupa materiile înrudite, turmându- -se 

întrun sistem, ea întreg materialul dreptului administrativ să se în- 

făţişeze ca un tot organic bine închegat. | 

Pentru a înțelege actuala structură juridică a unor înstituţiuni, 

nu va fi fără interes de a se examina şi evoluţiunea istorică a 

acelora, pentru a se. vedea cum sa ajuns la forma actuala. Multe 

dintre instituţiunile de acum au fost cunoscute şi în lumea antică, 

altele arată experienţe utile în istoria mai nouă a statelor. Pentru 

fiecare naţiune este. de importanţă cunoaşterea, evoluţiunei proprii 

a instituţiunilor. De altă parte, fiindcă în viaţa socială abia se găsesc 

instituţiuni originale, se va căuta o comparaţiune cu ceea-ce este 

în alte state. 

in. reglementarea cuprinsă în normele de drept unele institu- 

iuni sunt deplin desvoltate, organizarea este determinată până în 

cele mai mici amănunte, de asemenea sunt fixate şi regulele de func- 

ționare. Astfel de instituţiuni vor funcţiona fără dificultăţi, nu se 

va ivi nevoia de compleetarea lor. Dar cum legiuitorul se ocupă în 

normele de drept ce întocmește organizând o. instituţiune de ceeace 

se iveşte mai adeseori în viaţă. (de quo plerumaue fit), oricât ar fi 

“de prevăzător, viaţa este mai inventivă, ea scoate cazuri noui, la 

cari legiuitorul nu sa putut gândi. Atunci, se va întrebuința şi. în 

dreptul administrativ metoda deductivă, aplicând regulele cunoscute 

la cazurile noui neprevăzute de leginitor. 

De altă dătă normele de drept iixate de legiuitor coprind numai 

principii generale, unele instituţiuni abia au la temelia lor preci- 

zate oarecari regule de drept. Astfel, de multe ori vor trebui să fie 

supuse observaţiunei cazurile speciale, ele vor trebui aduse în legă- 

tură cu alte cazuri apropiate şi va fi de văzut cum le-a soluţionat 

legiuitorul, sau ce soluţiuni se desprind din structura generală a 

instituţiunei, din spiritul de care se conduce, pentru a conclude la



prin ipiile ce trebue să stea la baza lor. In acest caz se Iuerează cu 

meţoda inducţiunei. 1) 5 

“În literatura dreptului administrativ se află împărţirea cea mai 

rială a materialului. a Ă 

U * In studiul nostru, privind statul « ca fiinţă socială, constituit şi 

9 susținut de o populaţiune cu aceleaşi însuşiri, limbă şi tradiţii, care 

A îi dă caracterul, având scopul de a asigura fiinţa, traiul şi prospe- 

â itatea acelei populaţiuni în cadrele statului, ne ocupăm: 1) cu orga- 

Xp izaţia, căSadru pentru viaţa statului; 2) cu elementul uman, care" 

$/ 7 di Ale acest cadru şi face ca organizaţia 'să fie o fiinţă vie, capabilă 

de funcțiunile necesare în. vederea, 'realizărei scopurilor statului; 

2) cu feliul cum elementul uman (funcţionarii în sens larg) lucrează 

întru realizarea scopurilor statului, acţiunile care le săvârşeşte în 

numele stătului, de altă parte statul, ca fiinţă. socială, împreună cu 

singuraticii membrii ai populaţiunii. cu existenţă, interese şi scopuri 

particulare, pentru asigurarea fiinţei, raiului şi prosperității lor 

deosebite în cadrele statului. De o parte este statul, cu aparatul său 

administrativ, administratorii, şi de altă parte administrații. 

Pentru realizarea scopurilor statului este necesară şi o activi- 

| tate deosebită. Scopurile. se realizează de stat în cadrele organizaţiei 

pa sale prin funcţionarii săi, parte lucrând pentru asigurarea fiinţei 

33 statului, apărându-l în contra duşmanilor din afară şi asigurând or- 

dinea şi siguranța publică în lăuntru, parte ajutând populaţiunea 

întru asigurarea traiului material, dându-i posibilitatea; de-a produce 

mijloacele de traiu, prin producţiunea primă, agricultură, prăsire 

de vite, minerit, etc. prin prelucrarea produselor prime şi punerea 

lor în circulaţie, industrie, comerţ, comunieaţiuine, parte îngrijind 

de binele sufletesc al populaţiunii, asigurând prosperitatea sufle- 

tească, culturală şi morală, prin biserică şi şcoală, parte asigurând 

E „ raporturile de traiu între membrii populaţiunei, prin serviciul justi- 

ției, în fine prin crearea mijloacelor materiale pentru susținerea 

ființei deosebite a statului, care, existând în interesul şi spre binele 

“tuţuror membrilor populaţiunei, are dreptul să ceară mijloacele ma- 

- teriale de existenţă dela membrii săi. -. 

Din această analiză a elementelor constituente ale organizaţiei 

statului şi lucrării. sale rezultă şi repartizarea, în sistem- a materia- 

lalui studiului de drept administrativ. 

  

  

1) cf. Paui Negulezcu, Tratat de drept adm, ed. III, pag. 10—11. — Mau-. 
pice Hauriou, Precis sl&mentaire de droit. constitutionel, ed. II, 1930, pag. 2. 

   



    

narii şi felul de lucrare a lor şi Partea II. problemeld administrative, 

care cuprinde lucrarea. şi aşezămintele “speciale, grupate după tere- 

mele. de lucrare a statului. 

După întroducerea, în care se vor trata şi isvoarele de drept în 

general, în partea 1. organizația generală administrativă, scoțând 

marile columne pe cari se întemeiază statul, ne vom ocupa cu orga- 
nizaţia puterii centrale (Regele, guvernul şi departamentele ministe- 
riale), cu 'organizaţia teritorială (judeţe, comune), cu organizaţia; 

contenciosului administrativ şi a controlului financiar. Va urma 
studiul elementului uman al organizaţiei, fuhcţionarii, tratând toate 
chestiunile din dreptul (statutul) funcţionarilor. Având statul con- 

stituit, ca organism capabil de Imerare, ne vom ocupa cu felul cum 

Iucrează categoriile de funcţionari puşi în organizaţia statului, întru 

înfăptuirea, scopurilor lui, ocupându-ne cu forma de lucrare a Re- 
„gelui, a miniştrilor cu toate organele centrale şi teritoriale, din ju- 

deţe, comune, etc. In acest loc se va trata raportul dintre membrii 

statului şi dintre stat, cum şi dintre alte organizaţiuni ale cetă- 

ţenilor. 

În partea ÎI]. problemele administrative, luând de bază proble- 

mele urmărite de stat în lucrarea: sa, vom studia lucrarea, organi- 

zaţiei de stat pehtru asigurarea ordinei şi siguranţei publice în, inte- 

riorul statului (ramul de administraţie interioară), lucrarea pentru 
ajutarea populaţiunei în asigurarea traiului material (ramul de ad- 
miristrație a producțiunei prime, industriei, comerțului şi circula- 
țiunei), lucrarea pentru asigurarea binelui suflejesc, cultural şi moral 
(ramul de adminiștraţie a bisericilor şi şcoalelor), lucrarea pentru 
asigurarea, bunelor raporturi între cetăţeni (ramul de administrația 
justiției), lucrarea pentru apărarea, fiinţei statului ca membru în so- 
cietatea naţiunilor pământului (ramul de administraţie externă), 
iar când această lucrare de apărare e ineficace cu mijloace pacinice, 

. 

lucrarea „de apărare a fiinţei statului prin forţa fizică organizată 

(ramul de administraţia armatei), în sfârşit lucrarea, prin. care crează 
- mijloacele de existenţă materială a statului (ranuil de administrație 

Financiară).
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$ 2. Isvoarele de drept în general. 

Sţudiul dreptului se întemeiază pe anumite isvoare, din care 

derivă dreptul. Noţiunea de isvor de drept se înțrebuinţează în 3 

sensuri. . 

“ Isvor de drept sunt acei factori ai oganizaţiei de stat, cari au 

puterea şi atribuţiunea de a crea norme de drept. In acest sens în 

statul constituţional isvor de drept sunt: puterea legiuitoare, pute- 

rea centrală executivă şi organele teritoriale investite cu dreptul de 

a crea norme (jus statuendi). 

SI isvor de drept este în al doilea sens emanaţiunea factorilor al- 

căiuitori de drept ( fontes juris). După organizaţia în vigoare în stat, 

fiecare factor alcătuitor de drept dă normele într'o formă determi- 

p. nată. Emanaţiunile puterii Jegiuitoare sunt legile,-ale puterii cen- 

tale executive sunt vegulamentele de administraţie publică, decisiu- 

nile, ete., ale organelor teritoriale sunt regulamentele. 

Isvor de drept în al tweilea sens sunt actele materiale, în care 

se află incorporate şi fixate emanaţiunile factorilor alcătuitori de 

drept (fontes cognoscendi). Din aceste isvoare se cunoaşte dreptul, 

în ele se păstrează şi se perpetuiază normele de drept. In acest sens 

sunt isvoare de drept colecţiunile de legi, de regulamente, de deci- 

ziuni, de jurisprudenţă. Si 

Isvoarele de drept se disting în: isvoare scrise şi nescrise. Serise 

sunt cele incorporate în act seris prin factorul. alcătuitor de drept, 

- cum sunt legile, regulamentele, etc. Neserise sunt acele norme, cate 

Hi se produc fără a fi fixate întrun act soris. In această categorie de 

| - isvoare intră obiceiul, cum şi practica autorităţilor administrative. 

| Sunt de importanţă încă următoarele distincţiuni ale normelor 

| de drept: 1) drept universal (jus universale), norme câre se aplică 

îni întreg teritoriul statului d. e. legea asupra contiibuţiunilor di- 

vecte,. care a unificat sistemul de impozite pentru întreg statul ro- 

mân: drept particular (jus particulare), norme care se aplică numai 

într'o parte sau într'un teritoriu anumit al statului, d. e. legea pen- 

tru reforma 'agrară în Oltenia, Muntenia şi Moldova, regulamentele 

judeţelor sau ale comunelor; 2) drept general (jus generale), norme 

care se aplică faţă de toţi cetăţenii fără deosebire, d. e, legea. elec- 

torală pentru alegerea de deputaţi şi senatori, drept singular (jus 

IL, _ “ singulare), norme care se aplică numai faţă de anume categorii de 

cetățeni sau numai faţă de anume persoane, d. e. legea chiriaşilor, 

legea. infractorilor minori; 3) drept comun (jus commune), norme | 
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care reglementează toate raporturile de drept de acelaş fel, d. e. co- 

dul civil, drept special (jus speciale), norme care reglementează nu- 

mai anume grupe de raporturi de drept, d. e. codul comercial, legea 

+eseriilor. 

Ş 3. Legea şi categoriile ei. 

Cel mai important isvor de drept ca normă este legea. 

Legea în statul constituţionial este emanaţiunea puterii legiui- 

toare. După constituţia română legea este hotărîrea, asupra căreia 

s'au învoit cele 3 ramuri ale puterii legiuitoare, Regele, Senatul şi 

Adunarea deputaţilor, fiind discutată și votată liber de majoritatea 

ambelor adunări şi sancţionată de Rege (art. 34). Ca legea să fie 

obligatoare, e necesar ca ea să lie promulgată de Rege, şi publicată 

în Monitorul Oficial. Lipsind una dintre aceste condițiuni, legea 

nu 2 obligatoare. | 

După dispoziţiile Constituţiei române, orice act al puterii legiui- 

toara fără privire la. conţinut, făcut în această formă, este lege. Se 

face distincţia de legi formale şi legi materiale 

„Legea se numeşte materială, dacă conţine o regulă de drept, 

normă pențru o lucrare în viitor. Dacă ea conţine numai dispozi- 

țiuni de guvernare, sau de administraţie, d. e. deschidere de credite 

suplimentare în buget, aprobarea împrumuţului luat de oraşul Bucu- 

veşti, înfiinţarea catedrei de fiziologie generală la Universitatea din 

laşi, legea este formală. In sistemul nostru administrativ foarte 

multe acte de guvernare sau administrative, sunt făcute de puterea 

legiuitoare. 'Toate aceste acte sunt făcute prin legi. 

Legea materială se defineşte ca o regulă generală, scrisă prin 

operaţiuni de procedură, în care se declară obligatoare raporturi re- 
zultând din natura lucrurilor şi interpretându-se din punct de ve- 

dere al libertăţii*). Din această definiţiune rezultă, că se distinge în 

legea materială elemente de formă şi elemente de fond. | 
Elementele de formă sunt: d) regulă scrisă, formulată da un 

ordin al autorităţii celei mai înalte în stat; b) e serisă prin opera- 
țiuni de procedură a puteri? legiuitoare, care procedură e provăzută 
în constituţie şi în regulamentele adunărilor legiuitoare şi prin in- 
terverția puterii executive, care promulgă legea. Această procedură 
permite a, se presupune aderenţa populaţiunii statului la legea vo- 

tată şi ohligaţiunea ei de a-o respecta. 

  

„4) v. M. Hauriou, Droit adm. ediţia 1927, pag. 56—57.



          

, . = 

!emente de fond sunt: a) regula declară obligatorii raporturi 

rezultate din experienţa vieţii, observate posterior (anchetele, discu- 

ţiile, deliberările cari preced compunerea unui poiect de lege şi cari | 

au. scopul de a informa pe legiuitor asupra felului cum s6 prezintă . 

lucrurile. în 'realitatea vieţii), legea iu reglementează altceva decât 

relaţiuni sociale stabilite, a căror fixare a devenit necesară, în inte- 

resul ordinei sociale; b): Legea trebue să aibă caracterul de regulă 

| generală, adresată tuturor cetăţenilor, egală şi aplicată pentru toţi 

cetăţenii, îmbrăcată în formă abstractă, neputându-se referi la ca- 

zuri particulare; c) Legea trebuie să reguleze raporturile sociale în 

spiritul libertăţii, al cărei ideal trebuie să îie călăuza organizaţiei 

de stat. i 

Aceste sunt condiţiile elementare a legii materiale în statul de | 

drept. Orice legi, al căror scop nu esţe de a fixa regule generale, ci 

resolvă numai cazuri concrete sau particulare, sunt numai. legi for- 

male. Dispoziţiile cuprinse în ele ar trebui resolvite de organele 

puterii executive. Din deosebite consideraţii, în cea mai mare parte 

consideraţii politice, ele sunt date în atribuţiunile puterii legiuitoare. 

Aceste legi au fost numite de Laferridre legi-decrete. 

După factorul alcătuitor şi după formă în' care se fac, în statul 

„nostru distingem uwmătoarele categorii de legi: 

], Constituţia sau pactul fundamental. al. statului; oh legi ordi- 

nare; 3. legi extraordinare, în care categorie punem: legislaţia din 

„epoca de criză prin decrete-legi şi legislaţia transitorie din "Ardeal 

prin decretele Consiliului dirigent.' 

1. Constituţia este legea. fundamentală a statului, ea, conţine: 

organizaţiunea, generală î în liniile principale, puterile instituite, drep- 

turile şi datoriile cetăţenilor. Constituţia face obiectul studiului 

| decsebit al dreptului constituţional. Cea mai veche constituţie serisă 

a 'Ţărilor române a fost Regulamentul organic. A fost înlocuită prin 

Constituţia cuprinsă în convenţia dela Paris din 7/19 August 1958, 

aceasta fiind complectată prin Statutul desvoltător din 1864 al lui 

1 Iulie 1866, care a fost modificată la 1879; 1884 şi 1917. După între- 

girea statului român în baza actelor de unire aduse de Ţările surori 

şi a tratatelor de pace, cari au închiat răsboiul mondial din- 

4 | > 
1) Pentru istoricul constituţiei a .se consulta, iucragea autorului: Istoria 

dreptuiui român, ediţia II, Cluj 1925; pag: 340 şi 360—365. 

e " Cuza-Vodă!). După ajungerea la tronul Țărilor române unite a unui * 
“ Domnitor dintr'o dinastie străină europeană 'sa adus constituţia din
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1914—1918, era necesar a se aduce un nou pact fundamental. Actuala, 

constituţie este din 29 Martie 1923. E 

Constituţia are caracterul de lege fundamentală nu numai după 

conţinut, ci şi după formele ce se cer ia aducerea, ei). 

Constituţia poate fi revizuită numai cu observarea formelor 

prevăzute la art. 129 şi 130, cari privese disolvarea Corpurilor legiui- 

toare actuale în scopul revizuirei şi alegerea nouilor adunări consti- 

tuante. Votarea madificărilor se face fiind de faţă 2J,-din membrii 
adunării, întrunind majoritatea de cel puţin 2/, a voturilor. 

2. Legi ordinare sunt cele aduse după procedura prevăzută în 
constituţie şi în regulamentele adunărilor legiuitoare pentru oricare 
alte legi, în afară de constituţie. | În 

Legile ordinare. vor fi totdeauna în armonie cu principiile şi 
regulele depuse în Constiţuţiune. Legile contrarii Constituţiunii. sunt 
lovite de viţiul inconstituţionalităţii şi vor fi declarate inaplicabile. 
Numai Curtea de casaţie în secţiuni unite are dreptul de a judeca 
inconstituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea cari 
sunt contrarii Constituţiunii. Judecata asupra inconstituţionalităţii 
legilor se mărgineşte numai la cazul judecat (art. 103). . 

3. Legi extraordinare sunt acele care nu întrunese condiţitinile 
prevăzute de Constituţie. In trecutul nostru recent se găsesc legi 
de această categorie sub denumirea, -de 'decrete-legi?). Ele âu fost 
aduse în epoca de criză provocată de răsboiul mondial. Decretele legi 
au fost edictate de unul dintre ramurile puterii legiuitoare, de către 
Rege. sub rezerva ratificării ulțerioare a Corpurilor legiuitoare, când 
acestea nu puteau funcţiona. 

Legiferarea prin decrete-legi-a început la 16 Ian. 1917, a con- 
- tinuat în epoca până ce a putut lucra parlamentul convocat la 20 
Mai 1920, cu întrerupere în timpul funcţionărei Adunărei consti- 
tuante întrunite la 20 Nov. 1919 până la disolvarea acesteia la 16 
Martie 1920. In epoca 1917—1920 Regele a dat 547 decrete-legi, 
“Prin L. 27 Martie 1924 privitoare la ratificarea, modificarea sau 

abrogarea decretelor-legi sau ratificat integral 474, cu modificări 14 
decrete-legi. S'au ratificaţ şi totodată sau abrogat 159 decrete-legi. 

In trecutul mai depărtat găsim aceste legi extraordinare în de- 

  

1) v. R. Boila, Organizaţia de stat, Cluj 1927, pag. 119 şi urm. 
2) Doctrina decretelor-legi este desvoltată în. evoluţiunea sa, istorică, şi 

în legislaţia, comparată în Tratatul de drept adm., ed. III 1925 al alui prof. 
Paul Negulescu, pag. 440—503 şi în monografia dlui Const G. Rarincescu, Decretele:legi şi dreptul de necesitate: Bucureşti 1924. 

Y
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cretela lui Cuza-Vodă, date potrivit art. 18 din Statutul desvoltător 

după propunerea consiliului de miniştri şi fiind consiliul de stat 

ascultat. , | | 

Legiferarea prin „decretele ce până la convocarea nouei Adunări 

se vor da de Domn, după propunerea, consiliului de miniştri şi a 

consiliului de stat ascultat, vor avea putere de legi“ (al. II, art. 18 

din Statut desvoltător convenţiunei din 7/19 August 1858 dat la. 

2/14 Iulie 1864) începe cu ziua de 6 August 1864 şi ţine până la 

5 Decemvrie :18641). Numărul acestor decrete este 41. 

Tot în această categorie putem trece şi legiferarea transitorie 

a fostului Consiliu dirigent al Transilvaniei, Banatului şi Părţilor 

româneşti din Ungaria în epoca dela 1 Dec. 1918 până la 20 Noem. 

1919, 

Decretele Consiliului dirigent sunt emanaţiunea organului con- 

ducător, ales de Marele Sfat al Adunării Naţionale dela Alba-Iulia 

din 1 Dec. 1918, după decretarea unirii Românilor din Transilvania, 

Banat şi celelalte teritorii din Ungaria cu vechiul vegat, însărcinat 

cu conducerea afacerilor şi reprezentarea intereselor Românilor îna- 

intea lumii. Consiliul dirigent, compus din 15 membi, a exercitat în 

baza rezoluţiunei dela Alba-Iulia şi a decretului din 13 Dec. 1918 

) In Buletinul legilor ' Principatelor-Unite Române sub Nr. 90—130. 

Intre ele sunt legi importante ca: Legea pt. modif. legii Curţii de casaţie, 

pt. regularea, proprietăţii rurale, pt. împărţirea Curţii de casaţie, pt. drep- 

tul străinilor de rit cretşinesc de a cumpăra imobile, pt. dreptul de export, 

pt. constrângerea, corporală, pt. întroducerea sistemului metric, pt. înfiinţa- 

rea, camerelor de comerţ, pt. dările comunale, pt. un împumut dela Banca 

otomană, L. de expropriaţiune pt. cauză de utilitate: publică, Codice penal 

(92 Oct. 1864); Codice de procedură criminală (1 Nov. 1864). L. pt. înfiin- 

area, eparhiei ortodoxe a Dunării de jos, L. asupra instrucţiunii (reglemen- 

tând învăţământul de toate gradele în 418 articole), L. pt. instituirea. unei 

case de depuneri şi consemnaţiuni, Codicele civil (26 Nov. 1864), L. de con- 

cesiunea căii ferate din Valea Siretului, L. pt. starea de asediu (27 Nov. 

1864), L, pt. organizarea, puterii armate, L. despre călugăriri, Decret orga- 

nic pt. înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale şi R. pt. alegerea men- 

brilot sinodului general al bisericei române, L. pt. construirea corpului de 

advocaţi, L. pt. admisibilitatea. şi înaintarea în funcțiunile judecătoreşti, L. 

pt. vânzarea, tutunului şi tabacului ca drept exclusiv al Statului, R. pt. 

fixarea taxelor telegrafo-postale, L. as. poziţiei ofiterilor, L. pt. recrutarea - 

armatei, L. as. comptabilităţii generale a Statului, L. pt. pedepsirea celor 

ce dau declaraţii false as. situaţiei de clăcași (5 Dec. 1864). — Data din pa- 

ranteză indică data decretului de promulgare. Cea. dintâi lege votată ds 

adunarea electivă aleasă în baza nouii legi electorale este L. pt. fixarea 

bugetului de venituri şi cheltueli al exerciţiului 1865 (30 Dec. 1864).
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puterea legiuitoare şi executivă în teritoriile unite. Luând puterea 

publică, Consiliul dirigent a organizat din nou serviciile publice şi 

toată viaţa de stat, pe urma organizaţiei de stat ungare, care se pră- 

bușise în revoluţia din luna Noemvrie 1918. In noua organizare Con- 

siliul dirigent ca factor legiuitor a adus mai multe norme impor- 

tate, prin cari a creat instituţiuni noui şi a modificat legile sta- 

tului ungar, menținute provizoriu în vgoare pentru susţinerea ordi- 

nei publice. Emanaţiunile Consiliul dirigent ca factor legiuitor au 

luat denumirea de decrete, indicate cu Nr. roman I-—XXIV!). Pu- 

terea legiuitoare a Consiliului dirigent a încetat cu ziua de 20 

Noemvrie 1919 când sau întrunit Corpurile legiuitoare ale statului 
român întregit?), 

Din punct de vedere al dreptului administrativ nu putem face 

nici o deosebire între emanaţiunile diverse ale factorilor puterii le- 

giuitoare.: Ele sunt norme de egală valoare, organele administrative 

nu sunt în drept a face vio distincţie între ele în privinţa puterii 

lor de lege. 

1) Decretele Consiliului Dirigent sunt în următoarele materii: No. 1 func- 
ționarea, în mod provizoriu a serviciilor publice, aplicarea legilor, despre 
funcţionari şi întrebuinţarea limbilor; II. funtţonarea în mod provizoriu & 
serviciilor publice adm.; IIL. investirea cu drept de oraş municipal a ora- 
şului cu consiliu Sibiu; IV. statorirea unor denumiri româneşti în admini- 
straţie şi justiţie; V. anularea legii ung. XVII din 1915 de responsabilitatea 
rnaterială, a trădătorilor de patrie; VI. contenciosul. adm.; VII. înstrăinarea 
bunurilor statului prin guvernul maghiar din Budapesta; VIII. organiza- 
rea poliţiei de stat; IX. legea presei; X. examenul de capacitate al magistra- 
ților şi al advocaţilor; XI. instituirea în mod provizoriu a unui consliu 
sup. de disciplină şi afaceri aim. pt. advocaţi; XII. reglementarea timpului 
de muncă, în industrie şi comerţ; XIII. modif. unor dispoziţii ale codului 

penal şi ale procedurei penale militare; XVI. as. competinţei excepţionale; XV. 

modif. legii XXXIV din 187%; XVI. stabilirea circumseripţiilor electorale; 

XVII. modif. $ 2 legea XVI din 1916; XVIII. modif. $ 5 legea XVIII din 
1908; XIX. modif. legii priv. la asigurarea salariilor industriali şi comer- 
ciali;: XX. salarizarea, secretarilor comunali şi cercuali; XXI. regl. servi- 

ciului sanitar; XXII. alegerea reprezentanţelor comunale şi a primăriilor; 

XXII. statorirea zilelor de sărbători de stat; XXIV. alegerea adunărilor 

judeţene. şi funcţionarea lor. 

, 2) ve Ardeulul juridic din 15 Nov. 1924, art. Decretul No. 1 al Consiliului 

Dirigent, pag. 313—314, No. din 1 Aprilie 1926, pag. 97—99, art. Isvoarele de 
drept ale Consiliului Dirigent de V. Onişor şi Decrete date de Consiliul Di- 

rigent dela Adunarea naţională. din Alba-Iulia, (18 Noemvrie — 1 Dec. 1918). 
Sibiu 1919. 

4 
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Un act emanat în forma de lege e totdeauna obligator pentru 
puterea executivă. Ei nw poate fi abrogat sau modificat decât prin- 

tr'altă lege, nici când însă prin vr'un decret, regulament sau deci- 

siune a vr'unui organ. al puterii executive sau . a v”unui organ ad- 

miniștrativ. 

$ 4. Regulamentele de administrație publică. Deciziunile 

ministeriale. Regulamentele autorităţilor teritoriale. 

In ordinea imporianţei al doilea isvor de drept după lege este 

regulamentul. 

In stat există norme de valoare generală, care nu emană dela 

puterea legiuitoare, ci dela organele puterii executive. Normele gene- 

vale emanate dela puterea executivă iau denumirea de regulamente. 

Regulamentul este o dispoziţie în forma de regulă generală, dată 

de un orgar al puterii executive, investit cu dreptul de reglementare, 

în scopul de a exercita puterea publică. Regulamentul, ca şi legea, 

conţine: o regulă scrisă, dar nu e rezultatul unei proceduri eon- 

lucrând mai mulţi factori, ci el este rezultatul deliberării unui sin- 

gur organ, care dă regula în baza puterii (imperium) ce o are, fără 

a ţine seamă de o adesiune a populaţiunii. Guvernarea şi admini- 

strarea unui stat nu este posibilă fără a avea imperium, dreptul de 

comandament, puterea de a da ordine şi de a -le executa prin con- 

strângere! ). 

După raportul, care poate exista între lege şi regulament, în 

doctrină se deosebesc 3 categorii de regulamente: a) regulamente 

cari pun în âplicare sau execută legea, b) cari suplinese o lege, 

reglementând raporturi de drept, cari până atunci n'au făcut obiec- 

tul preocupării legiuitorului şi c) cari suspind în mod provizoriu 

aplicarea unei legi, fără a o abroga. 

1. Regulamentul de executare dă dispoziţiile necesare , pentra pu- 
nerea în aplicare a legii. Legile de regulă conţin numai principii, 

sau regule generale, fără a determina mai de-aproape modalităţile, 

organele, amănuntele, cum va fi dxecutată legea. In acest caz este 

datoria puterii executive de a îngriji de toate măsurile, necesare 

pentru ca voinţa legiuitorului să fie înfăptuită în realitatea vieţii. 

1) v. Hauriou, op. cit. pag. 60-—77.
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2, Regulamentul suplinitor, sau independent!) se dă, ivindu-se 

necesitatea de a alcătui reguli asupra unor raporturi de viaţă ne- 

reglementate până atunci. El dă aceste reguli noui înti”o materie, 

care ma făcut încă preocuparea legiuitorului. Puterea executivă în . 

astfel de caz lucrează în locul puterii legiuitoare. 

3. Regulamentul de: suspendare înlătură în mod provizoriu apli- 

carea unei legi. Aceasta este admisibil numai din consideraţii de 

mare necesitate, cum ar fi înlăturarea unor legi, a căror aplicare 

ar fi pericol pentru stat. In această categorie intră normele de drept 

cari reglementează starea de asediu, starea, excepţională, ete. Prin 

regulamentul de suspendare puterea, executivă ia măsuri dictatoriale 

pentru a salva, înalte interese de stat, condusă de axioma: „Salus 

reipublicae suprema lex“. Regulamentul de suspendare nu este re- 

cunoscut în: general în doctrină. In organizaţia noastră de stat intră. 

în. categoria regulamentului de suspendare reglementarea stării de 

asedin. Constituţia în art. 128 prevede, că deşi constituţia nu poate fi 

suspendată nici total, nici în parte, în caz de pericol de stat, se poate 
institui prin lege starea de asediu generală sau parţială. In 1907 şi 

1916 s'au votat legi, prin cari puterea execuţivă a fost autorizată să 

declare starea de asediu. 

Prin declararea stării de asediu atribuţiunile de menţinerea or- 

dinei publice trec dela autorităţile civile la cele militare, mai departe 

se ating drepturi şi libertăţi garantate în constituţie, ca dreptul de 

întrunire, de asoeiare, libertatea, presei, secretul poştal, telegrafic, ete. 
Toate aceste materii se reglementează prin norme reglementare cari 
intră în categoria regulamentului de suspendare?). 

După organele puterii executive investite cu dreptul de a da 
regulamente. se deosebesc: a) regulamente date de șeful statului, Re- 
gele; b) regulamente date de miniştri, întruniţi în consiliu, sau de - 

miniştri în parte; e) regulamente date de organele locale, consiliu 
judeţean, consiliu comunal, prefect, primar, prefect de poliţie. 

Constituţia din 1866 în art. 9, cea din 1923 în art. 88 dă în 
atribuţiunile Reselui dreptul de a da regulamente. Aceste sunt „re- 
gulamhente necesare pentru executarea legilor“3), Ele sunt, regula- 

  

1). Antonio Salanăra, Diritto amministrativo, ediţia 1921, pag. 365. s 
2) v. Paul Negulescu, Tratat de drept adm., „ed. 1925, pag. 442—445, 
3) Textul deşi e luat din constituţiunea belgiană dela 1830, el este 

aproape egal cu cel a] dispoziţiei cuprinse în Constituţia anului VIII a 
Franţei art. 44: „Le gouvernement propose les lois et fait les. reglements
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mentele de punere în aplicare a legilor. Acest articol mai conţine 

dispoziţia negativă, că Regele nu are dreptul, în exercitarea drep- 

tului de a da regulament, „de a modifica sau suspenda legile, şi nu 

poate scuti pe nimenea de executarea lor“. 

Repgulamenţele de executare a legilor se.numese în textul legilor 

române: regulament de administrațiune publică, de multe ori însă 

numai regulament, uneori regulament special. 

In afară de Rege, şeful puterii executive, dreptul de reglemen- 

tare îl exercită şi miniştrii. Actul lor ia denumirea de jurnal al 

Consiliului de miniştri, când hotărîrea se ia de membrii guvernului 

întruniţi în consiliu, decisiune ministerială, când hotărîrea se ia de 

un ministru în parte. 

„Organele teritoriale ale puterii executive, prefectul în judete, 

primarul în comune, cum şi consiliul judeţean şi consiliul comunal 

de asemenea au drepiul de a da regulamente în anume materii. 

Ş 5. Obiceiul, Jurisprudenţa. Tratatele de stat. 

- Obiceiul în dreptul administrativ este isvor de drept, întrucât 

- deosebitele lei îl învocă ea atare. In textele de legi administrative 
se indică de inulte ori, că cutare act se va face după obiceiul local. 

Intru cât obiceiul conţine rezule de drept, se vorbeşte de drept 

obicinirielmic, de care se deosebeşte obiceiul fără conţinut juridic, 

_ care este numai obiceiu faptic sau uzanță:). | 

Praclicu şi jurisprudența autorităţilor şi. a organelor conten- 

ciosului administrativ nu formează îisvor de drept în sens proprie. 

Intru cât resolvirea unor chestiuni de administraţiune publică 

se face timp mai îndelungat în acelaş fel, în lucrarea. autorităţilor 

se desvoltă o regulă de drept nouă. Această regulă, deşi nu obligă 

organele administrative de a-o urma în resolvirea chestiunilor, ea 

este urmată ca normă, în baza convingerii de drept, care se mani- 

festă în dânsa. 

In acest fel jurisprudenţa, desvoltată din partea autorităţilor, 

serveşte ca normă de drept. 

Codul cizil român în art. 4 interzice judecătorului de a se pro- 

pour assurer leur ezeculion“ (v: Esmein, Droit const. ed. III 510, unde e 

tratată foarte documentat evoluţiunea istorică a regulamentului p. 509—518 

şi lucrarea de o importanţă deosebită în această materie, Dr. Georg Jel- 

linek, Gesetz und Verorânung, Freiburg 1887). 

1) v. Negrea, Dreptul civil, vol. LI, pag; 15—19.
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nunţa în botăririle sale pe cale de dispoziţiuni generale şi veglemen- 

tare. În dispozitivul hotărirei sale judecătorul poate să se pronunţe 

numai asupra pricinei, fără a putea decreta o regulă generală în 

hotărîrea sa. In motive judecătorul însă se poate pronunţa asupra. 

principiilor şi regulelor de drept, ce a admis ca bază în aducerea 

Notărirei sale!). 

Tratatele de stat, regulând raporturi de drept între statul nostru 

şi alte state, încă întră în şirul isvoarelor de drept administrativ. Ele 

reglementează foarte multe chestiuni de administraţiune, Să ne gân- 

dim numai la variile chestiuni, asupra cărora avem acorduri cu sta- 

tele învecinate, în tratatele de pace, cum şi la alte chestiuni, care 

sunt reglementate în tratatele internaţionale de natură economică. 

$ 6. Raportul între lege şi regulament. 

Raportul dintre lege şi regulament este determinat de râportul 

dintre puterea legiuitoare şi cea executivă. In constituţia, întemeiată 

pe regimul parlamentar dintre puterile din stat preponderența o au 

corpurile legiuitoare. Puterii legiuitoare sunt subordonate puterea 

executivă şi cea judecătorească. In baza acestei preponderenţe şi 

norma, de drept emanată dela puterea legiuitoare este superioară celei 

emanate dela puterea executivă. In statul constituţional dar legea 

este norma cea mai inaltă, căreia sunt subordonate toate celelalte 

norme. | | 

In statul constituţional toate instituţiunile, toate libertăţile pu- 

Sa toate drepturile şi datoriile cetăţenilor stau sub regimul legii. 

ST :oate dispoziţiile luate în limitele legilor sunt legale, se bucură de 

legalitate. Ce iese din cadrele legilor, nu mai întruneşte condiţiunea 
aceasta, este atins de ilegalitate. 

Regulamentul, ca emanaţiune a puterii executive, este subordo- , 

nat legii. El nu poate fi în. contrazicere cu legea, nici cu litera, nici 

cu spiritul ei. Regulamentul trebue să se întemeieze totdeauna numai 

pe lege. Altcum el este atins de ilegalitate. legalitatea regulamen- 

tului poate fi constatată de judecător. In acest caz judecătorul re- 

fuză de a aplica regulamentul. | 
In general regulamentul nu poate fi atacat în faţa instanţelor 

judecătoreşti, pentru a i se declara ilegalitatea. In caz concret ju- 

1) v. Negrea, op. cit. pag. 21; 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. | 2 
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„ decătorul ajunge a se pronunţa asupra ilegalităţii unui regulament 

întrun proces, întemeiat pe vrun regulament, în care pârîtul in- 

voacă ilegalitatea aceluia. In astfel de situaţie judecătorul are drep- 

tul de a se pronunţa asupra legalităţii regulamentului!). Dacă află, 

că e în contrazicere cu legea, judecătorul refuză aplicarea. regula- 

mentului. 

“Art. 8 al Constituţiei decretează, că prin regulamente nu pot fi 

- nici odată modificate sau suspendate legile. Prin urmare organul 

învestit cu dreptul de regulamentare trebue să dea regulamentul în 

conformitate cu legea. Sunt însă anumite chestiuni, cari nu pot fi 
_ obiectul unui regulament, reservându-le Constituţia exclusiv pentru 

vezolvirea prin lege. In art. 14 Constituţia prevede: „Nici o pe- 

deapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată decât în puterea unei 

legi“. Art. 109: „Nici un impozit de orice natură nu se poate stabili 

şi percepe -decât pe baza unei legi“. Art. 101: „Niei. o jurisdieţiune 

nu se poate înfiinţa decât numai în puterea unei anume legi“. 
Dacă vr'un regulament sar pronunţa asupra acestor chestiuni 

reservate legiuitorului, regulamentul este ilegal, căci el usurpă drep- 

tul legiuitorului. Judecătorul în caz concret va refuza aplicarea 

acestui regulament. | - 
" In judecarea raportului dintre lege şi regulament trebue să 

facem distineţie totdeauna între situaţia magistratului şi a orga- 

nului administrativ. Magistratul, ca membru al puterii judecăto- 

veşti, nu este subordonat puterii executive. El are drept să judece 

asupra legalităţii regulamentului, fie emanat dela ori care 'organ 

din stat. Organul administrativ -e subordonat în cale ierarhică auto- 

rităţii administrative dela care emană regulamentul. El nu poate îi 

în situaţia de a se pronunța asupra legalităţii unui regulament, 

Emanaţiunea autorităţii superioare pentru el este ordin, pe care nu- u-L 

poate discuta, ci trebue să i-se supună şi să-l execute. 

Intr'un singur caz poate fi şi funcţionarul administrativ în si- 

tuaţia, de a refuza ordinul ministrului. In legea din 2 Maiu 1819 

asupra responsabilităţii ministeriale se prevede, că că funcţionarul, care 

  

| , . a . 
1) In Franţa este admisă anularea regulamentului de către Consiliul de 

stat în baza recursului pentru exces. de putere. Cu acest recurs pot îi aia- 

caie toate regulamentele, într'un termen de 2 luni, socotit dela ziua când 

ele au fost aduse la, cunoştinţa celor interesaţi. 

Valabilitatea regulamentului, pa chiar şi a legii, după doctrina franceză 

presupune şi sancţiunea daţă de judecător. Dacă judecătorul refuză apli- 

carea, îi refuză totodată, şi sancţiunea. (v. Hauriou op. cit. 60—70).
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va fi executat ordinele sau orice dispoziţiuni, al căror obiect nu era 

de resortul ministrului, sau a cărora ilegalitate era evidentă, va fi 

pedepsit ca complice al ministrului dat în judecată. 

- 

-$ 7. Interpretarea isvoarelor în dreptul administrativ. 

In mulţimea normelor de drept administrativ vom. ajunge de 

multe ori în situaţia de a stabili, oare isvorul de drept, ce voim să 
aplicăm, este în vigoare, dacă da, în. care ţeritoriu, şi care îi este 
adevăratul text. Organul administrativ ca şi magistratul, de multe 
ori va trebui să rezolve astfel de chestiuni. Autencititatea unui îsvor 

„de drept se statoreşte cu ajutorul criticei. Prima problemă în astfel 

de caz este de a stabili, după constatarea autenticităţei, textul exaet 
al isvorului de drept. In acest scop se vor întrebuința studiile pre- 
paratoare, proiectele, desbaterile, rapoartele comisiunilor, ete. 

Yixat fiind textul unui isvor de drept e necesară imterpretarea, 

în scopul de a stabili adevăratul înţeles al normei. In docţrină se 

distinge sub raportul factorului, care face interpretarea, şi al efec- 

tului produs de interpretate: 1. interpretarea autentică, derivând 
dela factorul alcătuitor al normei; 2. uzuală, săvârşită de cei ce în- 
trebuințează norma; 3. judiciară, operată, de judecătorii cari aplică . 
îu hotăririle lor normele; 4. doctrinară, resultată din cercetările spe- 
cialiştilor. După metoda, întrebuințată, este interpretare gramaticală, 

"operând cu sensul cuvintelor în legătura lor şi logică, căutând prin 
silogisme intenţiunea normei. După rezultatul muncii interpretative, 
este interpretare extensivă şi restrictivă, când textul se. extinde și 
la- alte ipoteze, sau se restrânge exceptând anumite ipoteze, şi în 
fine interpretare abrogatoare, când se dă normei alt înţeles decât 
cel rezultat din text!). 

“Interpretarea autentică după art. 34 al Constituţiei pentru lege 

este rezervată - puterii legiuitoare. Prin urmare cu drept de. autori- 

tate singur legiuitorul poate interpreta legea adusă. In legea -din 

20 Dec. 1925 se dă drept Curţii de casaţie de a cere prin guvern dela 
puterea legislativă interpretarea oficială a vr'unei legi, ivindu-se 

vr'o chestiune de drept controversată. 
Codul civil român în art.. 977—981 cuprinde câteva regule pentru 

interpretarea contractelor, cari în lipsă de alte norme de interpre- 

tare, pot fi aplicate şi la interpretarea isvoarelor de drept. Ținând 
. IER . A. 

  

1) v. Negrea, op. cit. 39—50, e 
| Ş
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seamă -de aceste regule, putem aplica şi la interpretarea isvoarelor 

de drept următoarele norme de interpretare: 

Interpretarea regulei de drept are să se facă considerând inten- 

țiunea legiuitorului, iar nu după sensul literal al termenilor între- 

buinţaţi. i 

Când o clausă este primitoare de două înţelesuri, ea se inter- 

pretă în sensul ce poate avea un efect, iar nu în acela ce n'ar putea 

produce nici unul. 

Termenii susceptibili de două înţelesuri se interpretă în înţele- 

sul ce se potriveşte mai mult instituţiunei cuprinse în normă. 

Dispoziţiile îndoioase se interpretă după obiceiul locului, unde 

sau făcut, respective ţinând seamă de limbagiul întrebuințat în acel 

loe. , 

Clauzele unei norme să se interpreteze unele prin altele, dân- 

du-se fiecăreia înţelesul ce rezultă din norma întreagă. 

$ 8. Normele de drept ale statului român. 

România întregită, compusă în afară de vechiul regat din teri- 

torii, cari âu aparţinut statului rus, austriac şi ungar, teritorii unite 

prin declaraţiile din 27 Martie, 28 Noemvrie și 1 Decemvrie 1918, 

are în structura juridică 4 regimuri deosebite de drept. Prin decla- 

rațiile de unire a acestor teritorii şi acceptarea lor din partea fac- 

torilor în drept ai regatului vechiu, aşezămintele de drept din teri- 

toriile unite au devenit aşezăminte ale statului român, întocmai 

cum teritoriul şi populaţiăunea au ajuns elemente constitutive ale lui. 

Pentru epoca ce a urmat imediat după 1918 isvoarele de drept 

se putea, distinge după cele 4 teritorii unite. In Regatul vechiu îs- 

voarele de drept la. 1918 erau: legile, regulamentele, decretele, deci- 

ziunile şi ori care alte norme găsite în vigoare. După unirea celor 

3 teritorii cu Regatul vechiu, a continuat evoluţia juridică, parte 

prin legiferare comune, în sensul estinderii unor legi ale Regatului 

vechiu şi în unele din teritoriile unite, iar mai târziu prin crearea 

de legi. cu caracter general pentru întreg statul întregit. 

După legislaţia din Ardeal isvoarele de drept la 1918 erau: le- 

gile, ordonanţele, regulamentele şi statutele legale, emanate înainte 

de 18 Octomvrie 1918 pentru teritoriile unite, prin hotărîrea Adu- 

nării naţionale dela Alba-Iulia din 1 Dec. 1918. Aceste isvoare de 

drept au fost menținute în vigoare prin Decretul No. I. al Consiliului 

dirigent, în interesul ordinei publice şi pentru a asigura continuita-
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tea de drept. In baza acestei dispoziţii legislative isvoare de drept 

în Ardeal erau toate normele legale emanate înainte de 18 Oct. 1918 

dela autorităţile în drept ale fostului stat ungar. Se înţelege, că în 

aplicarea acestora se ţinea seamă, de situaţia schimbată, făcându-se 

escepţiunile rezultate din natura lucrurilor, cum şi: escepţiunile cu- 

prinse în decretul No. I. al Consiliului dirigent, „cum şi în alte 

decrete te se vor da“ (art, 1.). 

In epoca dela Adunarea Naţională dela Alba-Iulia din 1 Dee. 

1918 până la întrunirea Constituantei din 20 Noemvrie 1919, în Ar- 

deal a continuat evoluţia juridică particulară, prin decretele No. 

1--XXIV ale Consiliului dirigent, prin celelalte norme date de Con- 

siliui dirigent, de către şefii de resort ai acestuia, prin Decretele legi 

pentru reforma electorală şi reforma agrară, pregătite de Consiliul 

dirigeni, votate de Marele Sfat al Adunării Naţionale din Alba-Iulia, 

şi date de Rege sub rezerva ratificării ulterioare a Corpurilor legiui-. 

toare, şi prin decretele regale privitoare la unirea Ardealului şi la 

instituirea conducerii serviciilor publice în Ardeal, prin decrete legi, 

decrete şi decisiuni, date de guvernul central, în sfera atribuţiunilor 

rămase în competinţa sa, special pentru Ardeal!). 

-După legislaţia din Bucovina isvoarele de drept la 1918 erau: 

„legile şi ordonanţele de până acum“, aflate în. vigoare la 158 Noem- 

vrie 1918, ziua declaraţiunei Unirei cu vechiul regat. Aceste isvoare: 

de drept au fost menținute în vigoare prin Decretul privitor la insti- 

tuireu conducerii serviciilor publice în Bucovina din 19 Dec. 1918, 

/ 

1) Isvoare de drept pentru Ardeal emanate delă guvernul central susit 

următoarele: 

11 Dec. 1918 priv. alipirea Transilvaniei la Regatul României (Mon. Of. 

13 Dec. 1918); 11 Dec; 1918 priv. instituirea conducerii serviciilor publice în 

Transilvania (Mon. Of; 13 Dec.); Dec. min. interne 18 Apr. 1919 prv. înfiin- 

țarea unui serviciu ceniral de poliţie şi siguranţă în Ardeal; 10 Mai 1919 

priv. încuviințarea chemării sub arme a contingentelor necesare din popo- 

raţiunea, dincold de Carpaţi; 15 Aug. 1919 priv. întinderea în Ardeal şi 

celelalte teritorii a legii generale a vămilor, a tarifelor vamale. şi a legii: 

marcării obiectelor fabricate din metale preţioase; 26 Aug. 1919 pt. alege- 

vile dedeputaţi şi senatori în Ardeal; DL. 12 Sept. 1919 pt. reforma agrară 

în Ardeal; DL. 21 Sept. pt. înfiinţarea Băncii Agrare în: Ardeal; DL. 23 Sepi. 

pt. translormarea Universităţii din Cluj în Univ. rom.; DL. 17 Oct. 1919 pt. 

aplicareă şi în Ardeal (şi Bucovina) a L. relativ la importul măriurilor de - 

prima necesitate; DL. 13 Nov. 1919 pt. întinderea. legii monopolurilor în Ar- 

deal şi înfiinţarea unei direcţiuni regionale; DL. 15 Nov. 1919 pt. răscumpă- 

rarea, pe seama statului a depozitelor şi fabricelor articolelor monopolizate- 

din Transilvania,
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decretându-se totodată, că legile esenţiale nu vor putea fi moditicate 

decât pe cale legislativă. Intru cât însă ar fi necesare sehimbări, 

ce ar rezulta din faptul unirii, ele vor putea urma prin decrete-legi. - 

In epoca posteloară unirii până la întrunirea Constituantei din 20 

Noewvrie 1919 evoluţia juridică a continuat prin ordonanţe date de ' 

ministrul delegat al guvernului la Cernăuţi, căruia i s'a menţinut 

dreptul de a da orodonanţe privitoare la administraţia Bucovinei 
în cadrul legilor în vigoare, a continuat prin decrete-legi, decrete 
şi decisiuni date de guvernul central, care şi-a rezervat dreptul de 

legiferare, în afară de legile esenţiale!). 

- Isvoarele de drept în Basarabia au fost tot legile 'în vigoare, 

1) Isvoarele de drept pentru Bucovida. emanate dela guvernul central! 
sunt următoarele: 

D. priv. unirea. Bucovinei cu Regatul României din 19 Dec. 1918; D. 19 
Dec. 1918 priv. instituirea conducerii serviciilor publice în Bucovina; DL. 17 
Apr. 1919 priv. trecerea serviciilor 'de postă, telegraf şi telefon din Buco- 
vina sub' autoritatea ministerului de interne; DL. 15 Maiu 1919 pt. înfiin-. 
țarea unei Curți de apel pentru Bucovina; DL. 29 Iunie 1919 pt. completarea 
DI. priv. Curtea de apel;DL. 29 Maiu priv. la înfiinţarea brigăzii 57 de 
inf; DL. 29 Maiu 1919 priv. un împrumut prin subscripţie publică în Bu- 
covina; DI. 25 Maiu_priv. suspendarea până la 31 Dec. 1919 a inamovibili- 
tății magistraţilor în Bucovina, afară de preşedinţii .de tribunal şi consi- . 
lierii Curţii de apel; DL.,25 Maiu 1919 priv. estinderea competinţei Curţii 
de casaţie în Bucovina; DL. 29 Iunie 1919 priv. compuberea Curţii de casa- 
ţie pentru judecarea, recursurilor venite din Bucovina; D. 15. lunie priv. 
înfiinţarea „direcţi'ini! aprovizionării pântru Bucovina“; DL. 17 lunie priv. 
modificarea statute.or.„Băncii Ţării Bucovinei“; DL, 19 Iunie şi 9 Aug. 1919 
„priv. modificarea unor dispoziţiuni din codul penal în vigoare în Bucovina; 
DL. 21 Iunie 1919 priv: modificarea unor dispoziţiuni din codul. penal şi 

unele legi: de procedură civilă în vigoare în Bucovina; DL. 21 Iunth:..919 

priv. aplicarea legilor din Bucovina, la: calitatea, de cetăţean român şi la 

jurământul funcţionarilor publicis DL: 24 Iunie pt. modificarea unor dis- 

poziţiuni din coâul de procedujii penală din Bucovina; DL. 19 Iulie 1919 

priv. modificarea unor dispoziţiuni din reg. pt. notariat din Bucovina; DL, 

15 Aug. 1919 pt. întinderea legii generale a vămilor, a tarifelor vamale şi 

a marcării obiectelor fabricate în Bucovina şi celelalte ţări unite; DL. 5. 

Sept. 1919 priv. aplicarea şi în Bucovina (şi Basarabia) a legii monopolu- 
rilor statului din regatul vechiu; DL. 7 Sept. "1919 priv. exproprierea pt. 

cauză de utilitate naţională în Bucovina; DL. 27 Sept. 1919 priv. aproba- 

rea, statutelor „Băncii regionale“ din Cernăuţi pt. aplicarea reformei agrare; 

DL. 23 Sept. 1919 pt. transtormarea Universităţii din Cernăuţi în Univ. rom; 

DL. 17 Oct. 1919 pt. aplicarea şi în Bucovina (şi Ardeal) a DL. pt. importul . 

mărfurilor de prima necesitate; DL. 25 Nov. priv. instituţia notarilor pu- 

blici în Bucovina; DL. 25 Nov. 1919 priv. exerciţiul profesiunii de advocat 

şi apărător în cauze penale. în Bucovina. e Ă 
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găsite la 27 Martie (e Aprilie) 1918 în Republica democratică mol- 

dovenească Basărabia. „Basarabia, la unire a adus în structura sa 

juridică. un aport: de legislaţie de a statului rus, menţinută după 

natura lucrurilor» în noua sa organizaţie ca republică independentă, 

şi un aport de legislaţie naţională din timpul existenţei sale ca're-. 

publică. In decretul din 10 Apr. 1918 privitor la instituirea: condu- 

cerii. serviciilor publice în Basarabia nu se menţionează, menţinerea 

legilor în vigoare, “aceasta era în de-ajuns precizată în sondiţiile Te- 

zoluţie: de unire. Se accentuiază însă acest hicru în Decretul Drivi- 

tor la conducerea serviciilor publice în Basarabia din 12 Dee. 1918, 

fixându- -se, că, directorii: administratori ai Basarabiei vor exercita 

atribuţiunile lor conformându-s6 legilor şi regulamentelor în vigoare, 

mai departe în Decretul-lege pentru organizarea justiţiei în Basa-" 

rabia din 6 Oct. 1918: (modificati de mai multe ori până la 14 Aug. 
1919), în care se spune, că instanţele judecătoreşti vor aplica legile 

în vigoare în Basarabia cu derogările preezăzute în acelaş decret. 

In epoca posterioară unirii până la întrunirea constituantei evoluţia 

legislativă s'a făcut prin normele de” drept emânate dela guvernul 

cent al, şi dela direețorii săi delegaţi la administraţia, Basarabiei). 

1) Isvoarele de drept pentru Basarabiă emanate dela. guvernul central sunt 

următoarele: :D. 10 Apr. 1918 pt. Unirea. Basarabiei cu România; D..10 Apr. 

1918 priv. instituirea. conducerii sejviciilor publice în Basarabia; D. 17 Apr. 

* 1918 pt. întroducerea, leului ca unitate monetară în "Basarabia; DL. 12 Maiu 

priv. aplicareă legii de organizarea a per sonalului, şi de'exploatare postală, 

telegrafică, şi telefonică şi, în cuprinsul Basarabiei; DLi'17' Aug. 1918 priv. 

desfiinţarea Zemstvei guberniale a Basarabiei; DL. 9: Oct. pentru. organi- 

zarea, justiţiei în Basapabia (mod. 21: “Der. 1918, 6 j'ebr, 9? Iulie şi 14 Aug. 

151. DL. 7.Nov. 1918 priv.. aplicarea şi în Basarabia a legilor de resortul 

finanţelor; DL. 15 Nov. 1918 priv. întinderea. legii' de organizare a persc- 

nalului şi de exploatare postală, telegraf: că şi telefonică şi în cuprinsul 

Basarabiei; D. 12 Dec. 1918 priv. conducer: ii serviciilor publice în Basara- 

bia; DL. 22 Dec. 1918 priv. reforma agrară pt. Basarabia; D. 12 Iulie 1919 

priv. organizarea şi funcţionarea, „Casei Noastre“ din Basarabia; DL. 13 

Sept. 1919 pt. aplicarea: şi în Basarabia a legii timbrului din vechiul re- 

gat; DL. 13 Sept. 1919 pt. întroducerea unor dispoziţii transitorii la legea: 

timbrului; DL. 16 Apr. 19i9 priv. trecerea sub administraţiunea ministe- 

rului lucrărilor publiee a organizaţiunilor tehnice: de drumuri de pe lângă 

zemstvele ţinutale din “Basarabia; DL. 4 şi 27 Maiu 1919 pt. aplicarea în 
Basarabia a: codului: penal, a codului de procedură penală român, precum 

_şi a legilor în legătură! cu aceste coduri; DL. 27 Maiu 1919 pt. aplicarea in 

Basarabia a codului câmerciai român, precum și a câtorva legi în legătură 

cu acest cod; DL. 16 Maiu 1919 priv. autorizarea guvernului de a institui 

comisiuni - interimare în locul Volostelor şi Upravelor Zemstvelor din Ba-



    

    

    

După întrunirea primelor Corpuri legiuitoare, alese din întreg 

teritoriul statului român întregit, la 20 Noemvrie 1919, evoluţia juri- 

- dică s'a făcut prin legile aduse de puterea legiuitoare în mod consti- 

tuţional, prin regulamentele, decretele, deciziunile emanate dela gu- 

vernul central, dela departamentele Consiliului dirigent în Ardeal, 

dela ministru delegat în Bucovina,. dela directorate în Basarabia, 

până la desfiinţarea acestora prin Decretele-legi din 4 Apr. 1920. 

După această epocă normele de drept au emanat exclusiv dela 

Corpurile legiuitoare şi dela guvemul central.. Dreptul de a da re- 

gulamente (ordonanţe) a fost exercitat din necesitate şi de direc- 

"toratele menținute în teritoriile unite până la desfiinţarea acestora. 
cs 

Astfel de emanaţiuni aflăm mai ales în „Gazeta Oficială“ a comi- 

“siunei de unificare din Cluj, apărută în anii 1920—21. 

" Incepând cu anul 1923 am intrat în epoca unificărei legislaţiei 

administrative. Inceputul sa făcut cu legea pentru organizarea şi 

unificarea corpului de advoecaţi din 21 Febr. 1923 şi prin Legea pen- 

tru. unificarea contribuţiunilor directe din 23 Febr. 1923, iar la o 

lună a urmat noua Constituţie publicață la 29 Martie 1923. 

Au urmat'ca cele mai importante la 19 Iunie 1923 Legea pentru 

sarabia; DL. 24 lunie 1919 cuprinzând dispoziţiuni priv. la funcţionarea 

Comisiunilor pt. stabilirea impozitelor în Basarabia; DL. 27 Iunie 1919 priv. 

numirea în posturile de medici în Basarabia; DL. 4 Julie 1919 prv. aplicarea 

şi în Basarabia dela 1 Aug. 1919 a unora din dispoziţiunile codului civil. 

procedurei civile şi a legii judecătoriilor. de ocol din vechiul regat.;. DL. 

10 Iulie priv. scutirea de impozit în Basarabia a tuturor veniturilor mai 

mici de 2300 lei; DL. 19 iulie priv. competinţa: tribunalelor de judeţ din 

Basarabia de a rezolva recursurile pendinte la desființata Casaţie guber- 

nială; DL. 20 Iunie priv. înfiinţarea unui Comandament teritorial al Ba- 

sarabiei; DL. 24 Iunie 1919 priv. dreptul exclusiv al statului de a pescui în 

apele din Basarabia; DL. 13 Aug. 1919 priv. prelungirea, contractelor de în- 

chiriere asupra imobilelor urbane din Basarabia; DL. 15 Aug. 1919 priv. 

aplicarea în teritoriile unite a legii vămilor, a tarifelor vamale şi a legii 

marcării obiectelor fabricate din metale preţioase; DL. 29 Aug. şi 5 Sent. 

1919 relativ la înlăturarea speculei şi la compunerea comisiunei de ju: 

decată; DL. 3 Sept. 1919 relativ la pedepsirea infracţiunilor legilor, şi reg. 

speciale ruse în vigoare în Basarabia; DL. .3 Sepi. 1919 pt. aplicarea şi în 

Basarabia (și Bucovina) a monopolurilor statului din România; DL. 8 Oct. 

1919 pt. abrogarea legilor ruseşti, prin cari se deposedau de pământurile 

lor coloniștii germani şi austro-ungari din Basarabia; DL. 25 Oct. 1919 pt. 

trecerea, serviciilor sanit. ale zemstvelor judeţene și upravelor oraşelor din 

Basarabia la inspectoratul sanitar; DL. 19 Nov. 1919 pt. aplicarea şi în 

Basarabia a dispozițiunilor din codul civil român asupra desfacerii căsă- 

toriei, asupra celei de a doua căsătorii şi asupra despărţeniei. 

 



statutul funeţionarilor publici, la 15 Aprilie 1925 Legea generală de 

pensiuni, la 14 lunie 1925 Legea pentru unificarea administrativă 

(a judeţelor şi comunelor), la 23 Dec. 1925 Legea asupra contencio- 

sului administrativ. 

In ultima epocă de legiferare din anul 1929 s'au soluţionat de 

asemenea importante materii de drept administrativ prin Legea 

pentru organizarea jandarmeriei rurale din 24 Martie 1929, Legea 

pentru organizarea poliţiei generale a statului din 21 Iulie 1929, 

Legea asupra contabilităţii publice din 31 Lulie 1929, Legea pentru 

crganizarea înaltei Curți de conturi din 31 Iulie 1929, Legea pentru 

organizarea ministerelor din 2 Aug. 1929, Legea pentru organizarea, 

adruinistraţiunei locale din 3 Aug. 1929 şi Legea pentru organizarea, 

administraţiunei municipiului Bucureşti din 11 Sept. 1929. 

In dreptul administrativ după trecerea a 12 ani: dela hotăririle 

de unire a Ţărilor surori azi operăm cu legi unitare pentru întreg 

teritoriul statului. Lisparente escepţiuni au mai rămas din vechile 

legiuiri. 

Ş 9. Colecţiunile normelor de drept. 

Normele de drept emanate dela factorii alcătuitori, ca să fie 

cunoscute de cei aflaţi sub regimul acelor norme, trebue să fie mul- 

tiplicate și distribuite. Ca ele să fie cunoscute şi mai târziu şi ca să, 

fie conservate pentru generaţiile următoare, trebue ca să fie colec- 

fionate, tipărite şi păstrate. Pentru satisfacerea acestor necesităţi în 

toate statele normele de drept se publică în organe oficiale, care se 

trimit autorităţilor însărcinate cu îndeplinirea de servicii publice. 

Se mai confecţionează şi colecţiuni deosebite, în cari se publică de 

regulă normele de drept de interes general. 

In statul român organul oficial, în care se publică emanaţiunile 

factorilor alcătuitori de drept, este Monitorul Oficial. Apare în for- 

mat 40, în estensiune de una sau mai multe coale. Incepând cu 1 Ia- 

nuarie 1927 el are 3 părţi: Partea I coprinde legi, decrete, jurnale 

" ale consiliului de 'miniştri, deciziuni ministeriale, comunicate, anun- 

țuri judiciare de interes general. Partea 1] coprinde jurnale ale con- 
siliului “de miniştri de interes limitat, anunţuri ministeriale, aunu- 
țuri judiciare de interes limitat, anunţuri administrative, licitaţiuni 
publice, anunţuri comerciale particulare, pierderi de acte. Partea III 
desbateri parlamentare. Partea I- şi II apar în fiecare zi de lueru, 
partea ÎI numai în măsura materialului de publicat. Numerele apă- 
rute, începând cu 1 Ianuarie până la 31 Decemvrie, au numere cu-
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rente continuative, formând o colecţiunie, care cuprinde mai multe 

volume. După extensiunea, care a luat-o, e nepractic pentru a găsi . 

- ulterior emanaţiunile de drept publicate. ' 

Pentru publicarea, legilor şi regulamentelor Constituţia din 1923 

a înființat o colecţiune, care ministerul justiţiei va publica: o'în fie- 

care. an, înserând legile purtând număr de ordine după data pro- 

mulgării (Constituţia art. 37 al. III). L. 26 Febr. 1925 pentru 'orga- 

nizarea consiliului legislativ în art, 3, lit. d. a dat în atribuţiunile 

consiliului de a îngriji de publicaţiunea colecţiunilor anuale de legi 

şi regulamente, potrivit art. 37 din Constituţie, şi în genere, de pu- 

blicaţiunea ediţiunilor oficiale ale legilor şi regulamentelor generale, 

expunerilor de motive şi lucrărilor preparătorii : cari pot servi la, 

interpretarea legilor. Potrivit acestor dispoziţiuni Miminsterul justi-” 

ției. a publicat începând cu 29 Martie 1929. (ziua publicâţiunei Con- 

stituţiei în Mon. Oficial) sub tiţlul: Colecţiune. de legi: şi regula- 

mente, tomul I, 29: Martie—31 Dee: 1923, tomul II. 1924, tomul III 
1925 ca ediţiune ooficială întocmită de ministerul justiţiei în âon- 

formitate cu arţ. 37 din Constituţiune. Dela 1'Ian. 1926 Colecţiunea 

este publicată de conşiliul legislativ, împărţită - în partea 1 legi, 
partea II regulamente. Au âpărut până acum tomul IV 1926 2 părţi, 

tomul V 1927 2 părţi şi tomul VI. 1928 partea ÎL. Legile se publică 

numerotate cu cifră arabă în ordinea publicărei prin -Mon. Of: Tex- 

tul însă nu este complect întru cât colecţiunea nu publică anexele 

legilor, cari fae parte din corpul legii, ci avizează în note la nume- 

rele Monitorului Oficial, Credem,, că dceastiă economie de tipar nu 

este justificată, întru cât textele astfel ciuntite sunt necomplecte. 

- Redactorii colecţiunei: nici nu fac alegerea între anexele. importante 

- Şi mai puţin importante, omiţând 6rice. anexă. D. e. Legea 23 Yunie 

1923 asupra maximului taxelor: şi . cotnribuţiunilor comunale are Ja 

“art. | un tablou î în care sunt arătate taxele şi cotnribuţiunile. Acest 

tablou -este esenţa legei. Fără el-nu se poate utiliza textul publicat. 

Redactorii l-au omis, îndrumând la Mon.. Of. Nr. 66 din 1923. Dar: 

şi astfel, colecţiunea formează un progres: faţă da trecut. Ar fi de 

dorit ca, publieaţiunea ei să nu rămână atât de: mult în întârziere. - 

“Legea din 15 Martie 1906 asupra „Buletinului legilor“ a instituit 
un buletin anual al legilor ţării, oare să cuprindă toate legile şi re- 

gulamentele de interes gerieral, începând - dela anul 1860. Cu publi- 

carea a fost însărcinat ministerul. Justiţiei?). a . 
1 

 N'am găsit publicat decât. Butetinaa legilor pe 1905. întocmit după
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Ministerul justiţiei a mai publicat în 1918—1923. în 6 volume 

o colecţiune de legi, regulamente; decrete, deciziuni ministeriale şi 

orice alte măsuri luate în vederea stării de răsboiu dela 1914—23 
Martie 1923. | | 

Pentru. publicarea legislaţiunei din 'epoca dela 1859 a existat 

Buletinul legilor Principatelor unite române, ediţiune oficială, în- 

-fiinţată prin decisiunea Consiliului de miniştri din 24 Oct. 1864. Sco- 

pul lui a îost a publica toate. legile promulgate dela 1859 încoace 

şi câte se vor mai promulga, în viitor, decretându-se, că în viitor 

nu se va mai învoi editarea, legilor de către particulari. Vol..]. de 

1419 pag conţine No. 1—93 publicând legile dela 1859 până la 31 Dec. 
1864 sub No. 1—]81. Vol. II. cu 487 pag,, fără a fi împărţit în Nre 

-de apariţie, publică legile sub Nr. 192—183 din anul 1865. Volumele 

sunt tipărite în împrimeria statului, vol. -Il. e indicat ca tipărit în 

1867. Dacă a mai apărut şi, în anii următori, nu am putut constata. : 
Pentru uzul public sau p blicat însă colecţiuni neoficiale de 

legi, regulamente, decrete şi deciziuni. Cea mai“ meritoasă dintre 
aceste colecţiuni este cea a dlui C. Harhangiu, Consilier la Curtea 
de casaţie, publicată sub titlul: Codul general al României ((codurile, 
legile şi regulamentele uzuale în vigoare) dela 1856 până la 1919 vol. 
I—VIII. ajungând a fi tipărit în 3 ediţii. Ediţia primă a avut 3 
volume format mic, ajungând până la 1903. Ediţia a doua ajunge . 
până ln 1907 vol. I—III, dar în format octav, este continuată prin | 
publicarea de volume suplimentare IV—VIII până la, 3 Ian. 1919. 
Ediţia III. rețipăreşte primele 3 volume. Ediţiile ulterioare sunt 
revăzute complectate, aduse la curent, textele vechi scoase din vi- 
&oare sunt omise. De prezent colecţiunea Hamangiu este singura, co- 
lecţiune complectă, din care se poate cunoaşte evoluţiunea de drept 
a, vechiului regat. Pe lângă defectele, care le: are această colecţiune, 
totuşi ea ne face azi preţioase servicii. | 

Colecţiunea dlui C. Hamangiu. publică materialul în ordine ero- 
nologică lu un loc legi, regulamente, decrete, ete. nefăcând nici o 
separație intre aceste felurite. isvoare de drept. Vol. 1. conţine codu- 
rile (civil, procedura civilă, comercial, penal, procedura penală, al 
justitiei militare, marine, ete.), precedat de constituţie şi legile elec- 
tovale, 'îu “anexe ne dă în ed. IL. legiuirile vechi (Ipsilânte, Donici, 
Caragea, Calimach. şi partea relativă la organizăâţia, judiciară din 

  

însărcinarea dată de ministerul jăstiţiei de către Dim. Neagu, avocat, Bu. - cureşti 1907, | |
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Reg. organic). Vol. II. conţine legile uzuale dela 1856—1900, III. 

1900-— 1967. LV. 1908, V. 1909, VI. 1910, VII. 1911—1913,, VIII. 1913— 

1919, Maţerialul se poate găsi uşor cu ajutorul indexului, care se 

găsește la finele fiecărui volum. La fiecare pagină de asupra se in- 

dică anul, luna şi ziua publicării (în Monitorul oficial a materia- 

Jului. Dl Hamangiu a continuat publicarea colecţiunei cu vol. LX şi 

X. conţinând legile, regulamentele şi decretele din 1919, 1920 şi 1921, 

vol. XI-XII coprinzând legi noni de unificare 1922—1926, vol. 

XIII—XIV ca continuare a volumului anterior coprinde material din 

1929—1926, vol. XV—XVI cu legi noui de unificare din 1926—1929). 

Pentru Ardeal emanaţiunile factorilor alcătuitori de drept, după 

1 Dec. 1918, sau publicat în Gazeta oficială a Consiliului dirigent, 

al cărei prim număr s'a publicat în 1/14 Dec. 1918. In „Gazeta, ofi- 

cială“ sau publicat hotăririle, decretele, ordonanţele, regulamentele, 

notele circulare şi orice alte deciziuni ale Consiliului dirigent, ale 

şefilor da resort al aceluia, cum şi ale altor înalte autorităţi ale sta- 

tului. -— Gazeta oficială a Consiliului dirigent a apărat cu Nr.1—99 

„până la 31 Martie 1920, după desfiinţarea Consiliului dirigent a fost 

publicată. de Comisiunea de unificare din Cluj până la desfiinţarea 

acesteia. Sa mai publicat o colecţiune oficială: Decrete şi Decrete- 

legi pentrn transilvania, Banat şi ţinuturile românești din Ungaria, 

date dela Adunarea naţională din Alba-lulia (18 Noem. 1 Dec. 1918) 

4) Alte publicaţiuni particulare sunt: 

B. Boerescu, Codicele române sau 'călecţiune. complectă de toate legile, 

decretele și regulamentele în vigoare în România, cu annotaţiuni şi trimi- 

teri, ediţia 11, Bucureşti 1873, conţine isvoarele de drept până la finea anu- 

lui 1872, 465 pag, iar ca continuare 

Apendice la codicele române, cuprinzând toate legile, decretele şi regu- 

„ Jamentele dela 1873 până la Aprilie 1875 — Bucureşti, 1875, 484 pag. 

Al doilea supliment la codicele române, cu. materialul dela 1876 până 

la 1881. | 

Al treilea supliment la codicele române, cuprinzând materialul dela 1882 

până la August 1885, ediţiunea B. Boerescu continuată de C. Boerescu şi 

C. Vlahuţi.. Bucureşti, 1885, 467 pag. 

Colecţiunea generală a legilor României, cuprinzând legile, convenţiu- 

nile, aranjamentele, decretele, regulamentele, deciziunile ministeriale . etc. 

cu adnotări istorice şi de concordanţă de Dem. C. Bădulescu, Victor Raţiu, 

Const. Țunescu avocaţi. Anul 1905, Bucureşti, 1907, 387 pag., format 40. 

Aceeaşi colecţiune Anul 1906 qe-A. C. Kivu, Dem. C. Bădulescu, G. St: 
Bădulescu, ]. Ionescu-Dolj, G. D. Nedelcu, Victor Raţiu, At. Ştefănescu-Ga- 

Jaţi, Const. 'Țunescu, Bucureşti, 1908, 795 pag, formaţ 40,
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până la întrunirea Constituantei (20 Noem. 1919). Editura ministe- 

vului: da interne secretariatul general Cluj 19201). 

$ 10. Citarea normelor de drept. 

In uzul zilnic normele de drept sunt citate, invocându-se textul, 

sau indicându-se numai locul unde se găseşte textul normelor. In. 

privinţa citării sa desvoltat o practică, care în unele state este re- 

glementată prin normă scrisă, | 

În statul român, ca aproape în toate statele occidentale, legile, 

ca, şi celelalte categorii de norme de drept, se citează după conţinut 

şi după data publicării în Monitorul Oficial. Conţinutul de regulă se 

exprimă în titlul legii prin câteva cuvinte, cari să arate în mod 

clar obiectul de care. se ocupă legea. Data se indică prin ziua, luna 

'şi anul, când legea sa publicat. Exemple: Lege pentru înfiinţarea 

"Curţii de casaţiune şi justiţie din 24 Ianuarie 1861, Lege pentru con- 

siliile judeţene din 2 Aprilie 1864, Legea pentru exploatarea căilor 

ferate ale statului din 19 Martie 1883, Lege asupra unirei Basarabiei 
cu vechiul Regat al României din 1 Ianuarie 1920, Regulamentul 

legii pentru reducerea impozitului funciar la imobilele urbane ră- 

mase neîncliriate din 30 Martie 1902, Regulament pentru examenele 
de învăţământ primar ale copiilor pregătiţi în familie din 9 Mai 
1902. 

Tot cu indicarea datei se citează decretele, jurnalele Consiliului 
de miniştri, decisiunile ministeriale, publicate în Monitorul Oficial. 

1) Pentru epoca înainte de unire normele de drept din teritoriile arde- 
lene se găsesc în colecţiunile oficiale publicate de guvernul ungar, până !a 
războiul mondial şi în traducere românească. Legile se găsesc în afară de 
publicaţiunea, legilor denumită „Orszâgos târvânytâr“. (Buletinul legilor) şi 
în colecţiunea de legi separată, tipărită în fiecare an 'câte un volum: Re- 
gulamentele, ordonanţele şi alte emanaţiuni ale departamentelor ministe- 
riale. sau publicat numai în ungureşte în colecţiunea „Magyarorszâgi ren- 
deletek târa“, tipărite în 1—2 volume «anual. 

In afară de aceste colecţiuni oficiale, s'au tipărit mai multe colec- 

țiuni particulare, legile de regulă publicate în ordine cronglogică anual, 're- 

gulamentele. şi cu legile împreună în colecţiuni sistematice. Menţionăm. co- 

lecţiunea de. legi Corpus juris hungarici, Magyar tărvenytâr, dela anul 

1000—1905, publicată, cu ocaziunea milleniuiui, de dr. D: Mârkus, continuată 

și ulterior până azi, ca tehnică de publicaţie foarte valoroasă, Dintre colec- 

țiunile sistematice menţionăm: a lui Dârday, Igazsâgiigyi torvânytăr 6 vol. 

„6 ediţii și Kozigazgatâsi torvânytâr 9 volunie, în 3 ediţii; ediţia Grill, de 

, asemenea în mai multe volume.
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La aceste nu este indicat în titlu conţinutul. Astfel că acesta va 

trebui, în caz de nevoe, să fie reconstruit. Pe baza acestor indicaţii. 

norma, da drept poate fi căutată cu uşurinţă şi controlată în textul 

autentice publicat în Monitorul Oficial. - 

„Oricât e de necesar, tehnica de legiferare nu se conformează 

în totdeauna. acestor cerinţe, astfel că în practica Corpurilor legiui- 

toare se trece atât de uşor peste indicarea exactă a conţinutului legii 

chiar din partea legiuitorului. La legile constând din articol unice 
legiuitorul omite indicaţia d. e. In Mon. Of. din 8 Febr. 1920 sa 

publicat: „lege. Art. unic.. Ziua de 24 Ianuarie stil vechiu (6 Fe- 

_bruarie) va fi sărbătoare naţională a Unirii tuturor Românilor“. — 

In Mon. Of. din 2 Sept. 1920: „Lege. Art. unic. Actele civile ale 

"membrilor Familiei Domnitoare vor fi supuse regulelor cuprinse în 

prezentul statut“. Cât de uşor se putea indica conţinutul în cazul 

întâiu: Lege pentru sărbătoarea naţională a Unirii tuturor Români- 

lor, în cazul al doilea: Lege pentru actele civile ale membrilor Fa- 

miliei Domnitoare. 

Pentru decrete-legi s'a introdus practica de a-le cita prin Nr. 

de înregistrare şi anul, sau prin nrul decretului regal de promulgare 
d. e. Lege relativă la ratificarea decretului Nr. 70/918, lege privi- 
toare la, reformarea şi pensionarea gradelor inferioare decretată sub 
Nr. 3244/516, sau: Art. Î. Ministerul agriculturii cu toate serviciile 
dependinte, aşa cum a fost înfiinţat prin legea promulgată prin de- 
cretul regal No. 3237 din 16 Iutie, 1921, publicat în Monitorul Oficial. 
No. 85 din 21 Iulie se unifică ete. (Mon. of. din 11 Apr. 1922). Tot 
textul cursiv este de prisos, fiindeă legea respectivă se citează cu 
mult mai simplu prin cuvintele: legea din 21 Iulie 1921. Citarea de- 

»„ cretelor-legi, sau a legilor prin numărul decretului regal al promul- 

    

gare e greoaie şi nu indică nici un moment Pincipal din operaţiunile 
de alcătuire a regulei de drept. i 

Momentele principale sunt exclusiv cele ce le-a împământenit 
“practica lumii juridice din aproape toate statele. Aceste sunt: „con- 

tinuțul şi data publicării în orgânul oficial. 

Se mai disconsideră în practica, de legiferare şi precisiunea in- 
„dicării conţinutului. Indicarea trebue să fie scurtă, exactă şi clară. 

„Cităm un exemplu, care păcătuieşte în contra acestei regule: Lege 
pentra abrogarea cap. VI din legea pentru organizarea Dobrogii 
nonă publicată în Monitorul Oficial No. 89 din 26 Iulie 1921 şi re- 

_întrarea în vigoare a dispoziţiunilor cap. VI din legea pentru orga- 
nizarea Dobrogei nouă publicată î în Monitorul Ofieal No. 1 bis din
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1 Aprilie 1914. (Atoa. Of. 11 Apr. 1992), Nu se putea spune cu mult 

mai scurt şi clar: Lege pentru modificarea legii relative la organi- - 

zarea Dobrogei noui? Se pot cita multe astfel de exemple. E de mi- 

rare, că alături acelaş legiuitor dă indicaţii corecte şi corespunză- 

toare întru toate. 

Pentru legislaţia din Ardeal citarea legilor dinainte de unire se 

face prin indicarea conţinutului, numărului legii şi a anului, d. e. 

Legea XXII din 1886 asupra comunelor; scurt se poate cita şi numai - 

cu indicarea, numărului şi anului, fără a fi vro confuzie. In prac- 

tica statului ungar legile, publicându-se în Buletinul legilor țării, 
oobţin un număr curent roman, începând cu 1 Ian. a fiecărui an. 

Decretel& Consiliului dirigent în număr de 24 se citează exclusiv 

cu indicarea numărului roman, d. e. Decret Nr. 1. Pentru preciziune 

se poate. pune şi conţinutul: despre funcţionarea în mod provizoriu 

a serviciilor publice, aplicarea legilor, despre funcţionari :şi între- 

buiriţărea limbilor. Decret Nr. XXIL despre alegerea, representanţe- 

lo; ecmunale şi a primăriilor, , 

Pentru legislaţia din Bucovina normele se citează după con- 

ținut şi data publicării în Foaia legilor „şi ordonanţelor imperiale 

(P. 1..şi o. i.), sau în Foaia legilor. provineiale (FI. pr) d.e. 

Legea comunală din 14 Noemvrie 1863 (PF. 1. şi o0.i. VII. 9ex. 

" 1863), Legea. comunală, pentru ducatul Bucovinei din 14 Noemvrie: 

1863 F. 1. pr. Nr.9. - 

Pentru legislaţia din Basarabia cițarea, se fate după aceeași re- 

gulă, cu provocare la data publicării în Monitorul oficial rus, iar 

din epoca republicei moldovenești cu provocare :la Nr. deciziei gu-. 

vernului „brovizoriu.
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Organizația generală administiativă. 

Generalităţi. Divisiuni. 

Din teoria dreptului constituţional asupra elementelor constitu- 

tive ale siatului rezultă, că în afară de teritoriu şi populaţiune un 

element important este Puterea de stat. Puterea de stat este organul 

cel mai înalt, puterea - superioară, care creiază organele necesare 

pentzu existenţa statului ea fiinţă socială, le conduce şi.le pune în 

funcţiuna pentru înfăptuirea scopurilor statului. Puterea de stat su- 
perioară este organizată, ca să poată exprima voinţa statului. Ea 

este învestită cu toate calităţile şi cu toate mijloacele pentru a pu- 

tea împlini funcțiunile statului. Organizaţia Puterii de stat este 

determinată în Constituţie, legea fundamențală de organizaţie a 
statului. | 

Principiile de organizare a statelor moderne sunt rezultatul 

evoluţiunii istorice. Statele iau forme din ce în ce mai desăvârşite, 
schimbându-şi din timp în timp legea fundamentală de organizaţie, 

tinând seamă de necesităţile populaţiunei şi de concepţiunile epocei. 

* Organizaţia statului român este determinată în Constituţia dela 

29 Martie 1923. 

Puterea superioară este organizată în Constituţia română în: 

baza principiilor de organizaţie a vieţii de stat, dominante în epoca, 

modernă. Aceste principii sunt: 1) delegaţiunea (toate puterile sta- 

tului emană dela naţiune, care nu le poate exercita decât numai prin 

delegaţiune); 2; separaţiunea. puterilor cuprinse în puterea supe- 

vioară: în putere legislativă, executivă şi judecătorească: 3) inde- 

pendenţa acestor puteri una de alta; 4) conlucrarea lor armonică, 

da* stabilindu-se o preponderență a unor puteri faţă de celelalte. 

Potrivit. acestor principii fiecare putere este învestită cu organe, 

probiii pentru a-si împlini funcțiunea, şi cu atribuţiuni bine pre- 

cizata. 

In cadrele disciplinei de drept administrativ ne ocupăm cu 

unui dintre cele 3 organe principale ale statului, cu puterea. execu- 

tivă, învestită cu funcția de a guverna şi a administra statul. Pen- 

ge 
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tru împlinirea acestei funcțiuni puterea executivă are organele sale, 

cari sunt: organe centrale de conducere şi administraţie superioară, 

aşezate în capitala statului, şi organe teritoriale, pentru săvârşirea 

funcţiilor de viaţă a organismului social în teritoriul statului, îm- 

părţit în deosebite circumscripţii. Organele centrale sunt: Regele şi 

guvernul său cu departamentele ministeriale şi cu organele lor; or- 

ganele teritoriale sunt: județele şi comunele (organizaţia generală 

administrativă), iar alăturea, de ele o serie de organe exterioare ale 

guvernului, deconcentrate pentru îndeplinirea de funcțiuni în teri- 
toriul ţării (organizaţia specială). 

Din această grupare a organelor rezultă şi gruparea materia- 

lului de studiu al dreptului administrativ. In cartea I ne vom ocupa 
cu organele centrale: Regele, guvernul şi departamentele ministe- 
riale, în cartea II, cu judeţele, în cartea III cu comunele. Pentru 
funcţionarea corăspunzătoare a acestor organe s'au instituit organe 
de justiţie administrativă, pentru a remedia eventualele vătămări 
ale intereselor administraţilor, ivite în funeţionarea aparatului ad- 
ministrativ. Studiul justiţiei administraţive va face obiectul cărţii 
IV. Organele instituite pe baza separaţiunii puterilor. sunt avizate . 
la colaborare şi la control. Instituţiunile de control, mai ales în în- 
trebuinţarea valorilor materiale, al căror organ superior este Inalta 
Curte de conturi, vor face obiecțul cărții V. Pentru funcţionarea, or- 
ganismului administrativ şi pentru ca el să fie o fiinţă vie, capa- 
bilă de-a-şi esprima voinţa, de a aduce la îndeplinire şi de a în- 
făptui în realitatea vieţii scopurile statului, este nevoe de elementul 
uman, funcţionarii. Raportul lor cu statul, drepturile şi datoriile 
lor în serviciile public face obiectul cărții VI. Forma în care în- 
deplinese funcţionarii serviciul încredinţat lor, actele administrative, 
se va trata în cartea VII. Raportul între staţ şi cetăţeni, administra- 
tori şi administraţi, existenţa și a altor oorgane, în funcţionarea 
statului, institute de utilitate publică, persoane juridice şi alte or- 
&anizaţii, vor fi obiectul cărții VIIL | 

Toate aceste materii formează partea, generală a materialului, 
partea I. în pavtea II vem tracta funcțiunile speciale ale organi- 
zaţiei de stat, grupate după ramurile de activitate şi singuraticele 
probleme ale statului, împreună cu legislaţia ce le reglementează. 
In aceste ramuri se manifestă acţiunea administrativă, îndeplinirea 
scopurilor statului prin înfăptuirea unor probleme, a unor servicii 
publice, în singuraticele terene de muncă a activităţii publice, 
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CARTEA LI. 

Organele. centrale ale puterii executive. 

$ 1. Regele. 

In organizaţia puterii superioare a statului român cel mai înalt ” 

organ este Regele. Ca delegatul naţiunii în organizaţia puterii su- 

perioare Regele ocupă locul cel mai înalt, reprezintă națiunea orga- 

nizată în.stat. Regele este delegatul naţiunei în toate ramurile de 

putere ale statului. Puterea executivă, cu care ne ocupăna în special 

în studiul nostru, este încredinţată Regelui. 

In dreptul administrativ ne ocupăm cu situaţia de drept a Re- 

gelui, ca cel mai înalt organ al statului, ca şef al puterii executive, 

prin urmare ca şel al guvernărei şi administraţiunei. Studiul celor- 

lalte puteri şi prerogative regale, cum şi al moştenirei la tron intră 

în cadrele dreptului constituţional. De asemenea intră în această 

materit şi participarea Regelui în exerciţiul puterii legiuitoare. 

Puterile regale potrivit normelor Constituţiei române se pot: 

exercita numai după principiile și regulele aşezate în constituţie. 

Prin acceptarea din partea Regelui a delegaţiunei date de Națiune, 

-de a fi reprezentantul şi capul ei văzut, e ţinut de a observa şi 

condiţiile, după care va exercita puterea superioară a statului. Con- 

stituţia esie totodată şi un pact fundamental între Națiune şi Rege, 

privitor. la exercitarea delegaţiunei. | 

Puterile constituţionale ale Regelui se. obţin de cătie moșteni- 

torul tronului, în urma morţii antecesorului său, prin depunerea 

jurământului. La suirea sa pe tron Regele depune în sinul Adună- 

rilor întrunite următorul jurământ: 

„Jur a păzi Constituţiunea şi legile poporului român, a menţine 

drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului“). Inainte de a 

_ 1) Formula jurământului o aflăm, prea sumară. In constituţia engleză 

şi în celelalte constituţii moderne formula aceasta este cu mult mai largă.



  
        

  

            

— 38 — ! 

depune acest jurământ Regele nu are nici un drept. constituţional, 

ce rezultă clar din următoarele prevederi ale Constituţiei: „Dela 

data morţii Regelui şi până la depunerea jurământului din partea 

succesorului său la Tron, puterile constituţionale ale Regelui sunt 

exercitate, în numele poporului român, de miniștri întruniţi în con- 

siliu şi sub a lor responsabilitate“. (Constituţia din 1923, art. 81). 

[ste Regele depozitarul întregei puteri executive a statului? 

Constituţia din 1923 prevede în art. 41, că interesele exclusiv jude- 

ţene san comunale se regulează de către Consiliile judeţene sau co- 

munale, după principiile aşezate prin Constituţiune şi prin legi spe- 

ciale. Prin urmare Națiunea n'a transmis- întreagă puterea execu- 

tivă asupra Regelui, ci în grupul de interese judeţene şi comunale 

puterea executivă se exercită de organele autonomiei judeţene şi co- 

munale (fiind această. autonomie clădită prin legi, cari vor avea 

de buză descentralizarea, administrativă — art. 108). La impozitele 

si saveinele votate de organele autonome e de lipsă însă: şi confirma- 

rea puterii centrale în limitele stabilite de lege. 

„Cum rezultă din aceste dispoziţiuni, autonomia întemeiată: pe 

independenţa comunală şi descentralizarea administrativă e pusă 

sub futela puterii executive, şi sub cea a puterii legiuitoare în anu- 

m> cazuri. | 

Regele exercită puterea executivă nu în mod arbitrar, după 

voinţa sa proprie, ci după regulele aşezate: în Constituţie şi după 

„legile poporului român, făcând Regele această promisiune în textul 

jurământulvi, prin care obţine puterile constituţionale dela Națiune. 

" Rewele în activitatea sa, de organ al Statului şi delegat al Naţiunei, 

e legat de regulele aşezate în Constituţiune. Aceasta înşiră taxativ 
puterile sale constituţionale (art. 88 şi 90) stabilindu-le în mod po- 

zitiv. Das Constituţia nu se mulţumeşte numai cu aceasta înşirare, 

ci conţine şi o dispoziţie de declaraţie negativă, în care fixează, că 

Regele ru are alte puteri, decât acele date lui prin Constituţiune 

(art. 91). Prin această. dispoziţiune negativă Constituţia a ţinut să 

liniteze puterile regale. 

Hegele poate exercita puterile sale constituţionale numai în per- 

„soană. Dacă Regele este minor, sau să află în imposibilitate de a 

„ domni, se alege Regenţă (art. 83—84 Constituţie). Chiar şi fiind Re- 

gele plecai, din ţară, exercită 'în: persoană puterile sale constituţio- 

- nale. 

Nu este în contrazicere cu această dispoziţie a Constituţiei prac- 

 



— 39 — 

tica din anii din urmă ai domniei Regelui Ferdinand I, după care 
Regele, plecând din ţară, a dat însăreinare consiliului de miniştri 
de a rezolvi sub rezerva aprobării ulterioare regale, lucrările aq- 

 ministaţiunii publice cari intră în atribuţiunile Regelui. Aceste lu- 
„crări se expediază în lipsa Regelui din, partea consiliului de miniștri 
din considerațiuni practice, în mod. provizoriu, Acesta ca să devină 
definitiv, este nevoe de aprobarea ulterioară a Regelui!). 

Să analizăm puterile regale determinate în Constituţie. Inşirarea 
"din art.:68 nu este nici complectă, nici în de ajuns «dle sistematică. 

In dreptul ădministrativ ne ocupăm cu puterile regale din do- 
nieniul puterii executive, cu atribuţiunile administrative. 

Regele ca depozitar al puterii executive are următoarele puteri: 
Ii Regele inițiază legile. Ca -cel mai înalt organ al statului, 

având privire asupra tuturor serviciilor” publice, Regele prin guver- 
nul şi organele sale este în situaţia să cunoască mai bine nevoile 
'populaţiunii. [in sistemul repiezentativ parlamentar, guvernul ieşind 
din majoritatea parlamentului, șeful guvernului este totodată şi şe- îul parlamentului: Prin urmare din încrederea, Regelui,. guvernul 

„prin' organele sale pregăteşte proiectele de legi, de cari crede că e 
nevoe să se ocupe adunările legiuitoare. In acest fel Regele prin guvernul său iniţiază legile. OO o 

2.. Regele execută legile. In acest scop Regele face regnilamen- 
tele necesare pentru executarea, legilor, fără să poată vr'odată mo- 
difica sau suspenda legile sau să poată scuti p6 cineva de executa- vea lor. Deşi art. 88 al Constituţiei învesteşte pe' Rege numai cu pu- 
terea de a face regulamente pentru executarea, legilor, în baza pu- ferii supreme care o exercită ca delegat al Naţiunei, este ineontesta- bil, că, Regele are puterea de a crea şi celelalte categorii de regu- lamente (regulamente suplimentare sau independente şi chiar regu- lamente de necesitate). . Ea 

În scopul de a putea executa legile are trebuinţă şi de toate organele necesare la îndeplinirea lucrărilor de executare. - 8. Regele numește sau confirmă în funcțiunile. publice potrivit legilor. Nu are dreptul de a organiza funcţii nove, organe de ad- ministraţie. Acest drept este rezervat, puterii legiuitoare, care crează, funcţiile prin legi speciale. In baza dreptului de numire, Regele nu- 

  

1) 'Regele în 2 rânduri a dat asttel 
Iulie 1%1 şi prin cel din 16 Maiu 1 
de toţi. miniştri, - 

de însăfcinări, prin Decretul din 28 
922. Textul decretului este contrasemnat 
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meşte şi înaintează potrivit dispoziţiunei din art. 48 din L. pentru 

statutul funcţionarilor publici din 19 lunie 1923 în funcțiunile su- 

perioare dela gradul de subdirector, sau în funcțiunile echivalente, 

prir. decret regal. Până la gradul de subdirector exclusiv sau func- 

țiunile echivalente numirile şi înaintările se fac prin deciziuni mi- 

nisteriale. ! 

4. Regele conduce, îndreaptă, şi controlează din înălţimea func- 

ției sale, ca delegatul suprem al Naţiunei, activitatea întregului or- 

ganism administrativ; se înţelege, cu observarea regulelor aşezate 

în Constituţie şi în legile speciale, neavând dreptul de a interveni 

prin nici un mod în administraţia justiţiei (art. 88, 6). 

5. Regele este capul puterii armate, el conferă gradele militare, 

se înțelege, în conformitate cu normele de organizare ale armatei, 
cuprinse în legi. ” 

(. Regele conferă decorațiunile române, conform legilor şi re- 

gulamentelor speciale, prin care s'au instituit deosebitele decoraţiuni. 

Incuviinţează purtarea decoraţiunilor străine, 

7. Hegele încheie cu statele streine convențiuni, necesare pentru 

comerciu, navigaţiune şi alte asemenea. Convenţiunile însă trebue 

să fie aprobate din partea puterii legiuitoare. 

„8. Regele are dreptul de amnestie în materie politică, are drep- 

tul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale, afară de 

ceeace se statorniceşte în privinţa ministrilor. El însă nu poate sus- 

penda cursul urmăririi sau al judecății. 

9. Regele resolvă personal actele administrative, fie de stat, fie 

ale cetățenilor, trecute în atribuţiile puterii regale fie prin norme 

speciale, fie în baza dreptului de petiţionare, asigurat fiecărui ce- 

tăţean de a se adresa la autorităţile publice prin petiţiuni subscrise 

(Constituţiune 30) de una sau mai multe persoane. Cum în faza de 

acun organizaţia administrativă a statului român este încă foarte 

centraiizată, Regele este organul cel mai încărcat al statului. 

10. Regele are dreptul de a bate moneda în conformitate cu le- 

gile speciale. 

Afară de chestiunile înşirate în Constituţie, ca atribuţiuni ale 

Regelui. se poate oare, ca Regele — ca depozitar al puterii execu- 

tive —- să resolve personăl şi alte atribuţiuni de guvernare şi admi- 
nisirare. Aici.trebue să răspundem, că oricare atribuţiune a puterii 

executive poate fi exercitată numai după legi şi după regulele aşe- 
zate în Constituţiune. Faptul, că Regele e depozitarul puterii exe- 

- 
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cutive nu cuprinde în sine şi puterea sau necesitatea de a exercita 
în persoană puterea executivă. După principiile constituţionale Re- 
gele nu exercită puterea executivă, decât prin miniştrii săi respon- 
sabili. Regele domneşte, iar miniștrii guvernează, este cunoscuta 
axiomă din viaţa de stat. 

Dacă legile şi regulele Constituţiei prevăd, că anume atribu- 
țiuni, anumite chestiuni vor fi rezolvate prin organe ale statului, 
Regele are datoria de a respecta acele legi şi nu are dreptul de a 
luaîntru a sa. rezolvare personală acele chestiuni. 

De altă parte, dacă legile prevăd, că anumite lucrări vor îi de 
a se resolva de către "Rege, ca numiri, încuviinţări, aprobări, confir- 
mări, ic. nu e admisibil, ca Regele să delege aceste lucrări în atri- 
buţiunea altor funcţionari (delegata potestas non delegatur). 

Ş 2. Controlul regal. 

Regele exercită puterile constituţionale prin miniştrii săi, cari 
sunt organele sale de încredere. In regimul parlamentar miniştrii 
se bucură pe lângă încrederea Regelui şi de cea a majorităţii par- 
lamentare. Miniştrii Regelui şi celelalte organe înalte ale guvernu- 
lui exercită control asupra activităţii întregului aparat al puterii 
executive şi al celorlalte puteri din staţ. 
„Nu este însă exclus, ca pe lângă acest control, şi Regele însuși 

să exercite control asupra activităţii tuturor organelor statului. Re- 
gele nu se poate da prisonier neresponsabil miniștrilor săi, primind 
de bun numai ceeace îi prezentă miniştrii, văzând numai ceeace 
văd miniștrii, şi interesându-se numai de ceeace află de cuviinţă 
miniștrii, ci ca delegat al Naţiunei în exercitarea celei mai înalte 
puteri, trebue să caute a vedea realitatea vieţii cum întradevăr se 
înfăţişează, trebue să controleze chiar şi pe miniştrii săi şi pe cele- 
lalte organe ale lor. Cu un cuvânt Regele trebue să aibă cea mai 
largă iniţiativă, 

Deşi după literele Constituţiei miniştrii sunt răspunzători pentru 
faptele şi actele Regelui, aceasta nu înseamnă, că Regele nu are răs- 
pundere. Regele e răspunzător înaintea, Naţiunei, înaintea poporului 
său, e răspunzător în faţa istoriei. Istoria ne arată, că si Domni- 
torii sunt traşi la răspundere pentru fapte, pentru care după literele 
Constituţiei din țara proprie nu sunt răspunzători!). 

  

1) După un război perdut Domnitorii au fost făcuţi răspunzători — Ne- 
voleon III, Wilhelm II ai Germaniei, Carol II al Austro-Ungariei — nemul- 
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In baza acestei răspunderi şi în baza datoriilor mari, ce are un 

. Rege faţă de Națiunea sa, e dator să exerciţe cel mai mare control 

asupra organelor din. stat, în prima linie asupra miniştrilor săi, 

cari în regimul parlamentar sunt eşiţi din partidul cu majoritate. 

Regele trebue să stea de-asupra partidelor, să treacă peste patimele 

ce se deslănțuiese din lupta partidelor, să judece. însuşi măsura 

până ia care poate da încredere oamenilor unui partid politic, să afle 

că oare sfaturile ce i le dau sfetnicii săi răspunzători sunt în con- 
cordanță cu interesele Naţiunei, cu ale statului. 

Niei textul Constituţiei, nici al altor legi nu. exclud, ca, Regele 
să nu poată face în persoană control asupra activităţii tuturor orga- 

nelor publice. Regele poate să câştige informaţie despre orice act 
public de stat, dela ori şi cine, poate să vadă dosarele şi actele în 
arice chsetiune, şi: dacă află neajunsuri,. poate face dispoziţii pentru 
vemediare, atât în persoană, cât şi prin vrganele legale, se înţelege, 
cu observarea legilor. - 

Dreptul de control al Regelui nu se vestrânge numai la puterea 

executivă, ci are dreptul de control şi asupra puterii judecătoreşti 
şi chiar asupra organelor autonome. Regele ca delegatul puterii celei 
mai înalte a Naţiunei are dreptul de a controla, cum se execută 
legile, chiar și dacă nu sunt legi speciale de executivă, care să indice 
în amănunte rezolvarea chestiunilor din legile principiare. 

Un mijloe de mare înseninătate pentru exercitarea controlului 
regal este dreptul de petiţionare. Cum după, regulele Constituţiei fie- 
care cetățean are dreptul de a se adresa autorităţilor publice prin 
petiţiuni, cetăţenii statului se adresează în baza acestui drept şi 
către Rege. In aceste petiţiuni pot fi ridicate orice fel de plângeri 
în potriva autorităţilor, ori în potriva, oricărui organ al statului. 
Dună datele cuprinse în aceste petiţiuni se va proceda din partea 
Regelui, făcându-se dispoziţiile necesare şi dând soluţiile potrivite. 

$ 3. Contrasemnarea actelor regale. 

„Nici un act al Regelui nu poate avea tărie, dacă nu va fi con- 
trasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine răspunză- 

tor de acel act“. (Constituţia art. 87). Acest principiu fundamental 

țumirea, în stat provoacă răspunderea Domnitorului — Alexandru Ion Cuza 

—: Congresul de pace dela Paris, după războiul mondial â construit juridi- 

ceşte răspunderea împăratului Wilhelm II şi a moștenitorului de tron ger- 

man, pentru fapte săvârşite împotriva dreptului internaţional.  
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al constituţiilor moderne e exprimat şi în textul Constituţiei ro- 

mâne. 

Y aliditatea actelor regale .e condiţionată de contrasemnarea 

unui ministru. Această contrasemnare nu dă validitate unui act 

vegal nevalid, nelegal, ci este o garanţie a sistemului parlamentar, 

pentruca dispozițiile regale să fie în conformitate cu Constituţia sau 

eu legea. Prin contrasemnarea unui ministru responsabilitațea pen. - 

tru actul regal trece asupra ministrului, care în baza responsabili- 

tății (politice, de drept şi 'penale) cu care îl încarcă legea va avea 

grije, ca să nu contrasemneze acte vegale, care violează legea, sau 

cara sunt în contra intereselor statului. 

Contrasemnarea ministerială nu e o declaraţiune, prin care actul 

nevalid al Regelui se ridică la validitate, ci o declaraţiune, că actul 

regal corăspunde Constituţiei, e constituţional, corăspunde legilor 

și că respectivul ministru ia răspundere pentru acel act. 
Care sunt actele, care necesită contrasemnarea unui ministru? 

toate actele, toate hârtiile care emană dela Rege? Natural, că legea 

nu poate inţelege decât actele de stat, prin care Regele exercită 
atribuţiunile de Domnitor, acele acte, care sunt prevăzute în Con- 
stituţie pentru a fi resolvate în baza puterii regale. 

Nu pot îi supuse obligaţiunei de contrasemnare adresele ce dă 
către organele nemijlocit subordonate, ca miniştri, care acte sunt 
dispoziţii, prin care exprimă dorinţa pentru chestiuni de guvernă- 
mânt. Aceste sunt valide şi fără nici o contrasemnare, i iar miniştrii 
sunt datori să le urmeze, ce rezultă din raportul de serviciu public 
dintre Rege şi miniștri. | 

Regele este şi capul puterii armate. Ordinele, care le dă în 
această calitate, sunt valide fără conţrasemnare. Regele 'ca coman- 
dant al oştirei, ale cărei lucrări se soluţionează după norme, care 
diferă de cele ale lucrărilor de guvernământ şi administraţie civilă, 
nu poate îi legat la contrasemnarea unui ministru. Se. înţelege, 
poate fi vorba numai de acte de comandament. Lucrările de orga- 
vizaţie sunt supuse aceloraşi prevederi, ca şi lucrările nemilitare. 

Nuveste estinsă contrasemnarea ministerială nici asupra altor 
acte regale de natură personală, ca d. e. declaraţii de mulţumită, 
reeunoşiință, ete. Natural “că răspunderea ministrilor se 'va cere şi 
la aceste -acte, întrucât ele tree peste cadrul personal. 

Regele este reprezentantul Naţiunei, chiar şi chestiunile lui 
personale, familiare se ridică la o importanţă de stat. 

  

| 
; 
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$ 4. Guvernul regal responsabil. 

Organul, prin care Regele exercită puterea executivă este gu- 

vevnul. „Guvernul exercită puterea executivă în numele Regelui, în 

modul stabilit prin Constituţiune“ (art. 92). In sens mai larg guver- 

nul e format de către Rege, împreună cu miniştrii şi cu toate au- 

torităţiie dependente de ei; în sens mai strâns guvernul e compus 

din miniştri, în cap cu prim-ministrul ca preşedinte al consiliului de 

miniştri. Miniştrii sunt cel mai înalţi funcţionari din stat, organele. 

nemijlocite ale Regelui pentru exercitarea puterii executive. 

Dreptul de a numi şi revoca pe miniştri e al Regelui (Consti- 

_tuţia art. 88). După principiile regimului parlamentar, Regele nu- 

meşte guvernul din partidul având majoritate în Adunarea legiui- 

toare. Regele însărcinează cu constituirea guvernului pe un bărbat 

politie din partidului majorităţii. Acesta este şeful guvernului, prim- 

ministru, preşedinte al consiliului de miniştri. Prim-ministru de- 

semnat alege miniștrii şefi ai departamentelor, organizate prin legi, 

şi îi prezintă Regelui: spre numire. Dacă Regele acceptă lista pre- 

ventată, numeşte ministrii. “Decretul de numire al preşedintelui de 

consiliu se contrasemnează de preşedintele de consiliu desemnat 

sau revocat, sau de oricare ministru din cabinetul demisionat; el 

poate fi însă contrasemnat şi de noul preşedinte de consiliu (L- 

pentru org. ministerelor din 2 Aug. 1929, art. 1). Decretul de numire 

al ministrilor se contrasemnează de preşedintele de consiliu (art. 2). 

Prim-ministrul că ministrii săi alcătuieşte guvernul regal. Nu- 

mărul şi atribuţiunile ministeriilor sunt determinate prin lege. Fie- 

care ministru e şef al unui departament, zis şi portofoliu. 

Practica mai nouă din decursul răsboiului mondial şi necesită- 

țile ivite, în urma unirii celorlalte ţări româneşti cu vechiul regat, 

au întrodus şi miniştri fără de portofolii. Aceşti miniştri său nu- 

mit sau'în scopul de a se face o colaborare şi cu partide politice” 

din afară de majoritate, în care caz reprezentanţi de ai acestor par- 

tide sau numit în guvern ca ministri fără portotolii, adecă fără a 

avea un departament de afaceri de stat, sau au fost numiţi ca mi- 

nistri fără portofoliu bărbaţi ai ţărilor, care s'au unit cu ţara-mamă, 

„pentru a conduce afacerile speciale ale acestor ţări şi pentruca in- 

teresele speciale ale lor să fie reprezentate în guvernul central. 

Aceşti miniştri s'au numit şi miniştri de stati). Legea pentru orga- 

1) Miniştri de stăt se pot numi după legea din 12 Dec. 1916 la propu-      



nizarea ministerelor din 2 Aug. 1929 prevede, stabilizează institu- 

"țiunea miniştrilor de stat prin art. 4, prevăzând, că în afară de mi- 

niștri secretari de stat, titulari de departamente, se pot numi şi 

mânistrâ fără portofoliu. 

“Toţi miniştrii sunt răspunzători Regelui. Miniştrii de resort 

sunt de regulă bărbaţi de îneredese ai primului ministru şi ea atari. 

vor face aceeaşi politică, al cărei conducător e capul guvernului. 

Natural, că miniștrii de resort sunt răspunzători şi capului guver- 

nului. Numai atâta vreme e posibilă o conlucrare armonică între 

membrii unui guvern, până ce urmăresc aceeaşi direeţiune politică 

întru resolvarea afacerilor de stat. Dacă nu mai există armonia de 

vederi, cei ce, nu sunt de acord cu şeful guvernului vor trage con- 

secințele şi se vor retrage. 

Intru alegerea miniştrilor săi în afară de principiile regimului 

parlamentar, care sunt baza oganizaţiei constituţionale a statului, 

Regele e legât şi de anumite regule ale Constituţiei. " 

Constituţia în art. 94 şi 95 prevede 2 condițiuni la, alegerea mi- 
niștrilor şi anume: 

1. nu poate fi ministru decât cel care este Român din naştere, 

sau cel care a dobândit împământenirea; 

2. nu poate fi ministru nici un membru al familiei regale. 

Prima condiţiune e generală şi e prevăzută pentru ori care 

funeţionur al statului, ca să se bucure de drepturile de cetăţean sau 

de Român. Această regulă se află în toate statele. Lucrul cel mai 

natural, că nu poate fi pus în funcţia cea mai înaltă de stat, şine 

nu are calitatea de membru al statului. 

Prin fixarea condiţiunei a doua legiuitorul a vrut să îndepăr- 

teze orice ingerinţe, ce ar putea, să se valorifice în afacerile de stat 

din partea unor membri influenţi ai familiei regale, care ar fi putut 
aspira să ajungă miniştri. 

In afară de aceste condițiuni generale, prevăzute de Constitu- 
ție, natural că e necesar, ea la oricare funcţionar, ca ministrul să 

fie în deplinătatea drepturilor cetăţeneşti şi politice, să nu fie mi- 

noy, să nu fie sub interdicţie sau consiliu familiar, să nu stea sub 

efectul unei sentinţe penale. | 
Condiţii de pregătire ştiinţifică legea nu prevede. 

  

nerea consiliului de miniştri, fără portofoliu. Numirea se face după ace- 

leaşi regule ca şi a celorlalţi miniştri, având aceeaşi leafă şi diurne. - 

In consiliul de miniştri au vot deliberativ ca şi ceilalţi miniştri. In- 

compatibilităţile legale li se aplică şi ior. 

        

  

  

    

 



  

                  

Ş 5. Atribuţiile administrative ale miniştrilor. 

Regele exercită puterea executivă prin miniştrii săi responsabili 

şi prin organele instituite în stat pentru îndeplinirea problemelor pu- 

blice In evoluţia de azi a statelor, când problemele luate în sfera 

de lucrare a statului sunt atât de multe şi atât de varii, capul sta- 
tului nu poate să le rezolve nici singur, nici cu un număr restrâns 

de auxiliari ai săi. In evoluţia stațelor române, încă din primele 

veacuri după întemeiare s'au organizat 'diregătoriile, atât la curtea 

Domnului, cât şi în teritoriul ţării!). Sistemul de a rezolvi lucră- 

rile statului prin diregătorii (Behărden-system) este la baza 'orga- 

nizaţiei statelor moderne. In. statul român de asemenea este orga- 

nizat un lanţ întreg de diregătorii, aşezate unele faţă de altele în 

baza ierarhiei. | | | 
După Rege, depozitarul puterii executive, urmează în ierarhie 

-miniștrii, cei mai înalţi funcţionari, însărcinaţi de Rege de a exer- 

cita de fapt puterea ex&cutivă. Persoana Regelui, fiind după prin- 

cipiile Constituţiei inviolabilă şi fiind numai miniştrii lui răspun- 

zători (art. 87), Regele în soluţionarea problemeloor statului nu poate 

să acţioneze în persoană, ci. întreaga lucrare de executivă o săvâr- 

şeşte prin ajutarele sale, cari se bucură de încrederea sa, miniştrii. 

In miniştrii are nu numai Regele încredere, ci ei se bucură şi de 

încredere reciprocă şi în special de încrederea şefului lor, a mi- 

'istrului preşedinte de-o parte,-de altă parte în sistemul parlamen- 

“tar ci se bucură şi de încrederea majorităţii din Corpurile. legiui- 

toare. 

Intreagă puterea executivă, desprinsă din puterea supremă a 

statului şi organizată ca. putere deosebită, se exercită prin. miniştri. 

„Bi sunt de fapt în capul: diregătoriilor. sau a serviciilor publice. 

Serviciile publice sunt repartizate întte singuraticii miniştri, luân- 

„du-sc de bază. de regulă principiul specializării. Astfel avem azi de- 

partamentele ministeriale (portofoliij xesorturi), orgânizate după 

obiectul problemelor de rezolvit. - 
Să analizăm, care sunt atribuţiunile miniştrilor, chestiunile de 

cari'se preocupă ei. | 
Miniştrii lucrează atât corporativ, ca consiliu de miniștri, cât 

şi îndividuai, ca şefi a câte unui departament. 

i A 
- Pentru evoluţia veche a diregăforilor în ţările române şi pentru în- 

fiinţarea, departamentelor ministeriale se va consulta lucrarea mea, Istoria 

dreptului român, p. 138—141, 353—3955, 
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Lucrările colective ale miniştrilor se îndeplinesc în corporaţiu- 
nea compusă din toţi miniştri, sau din majoritatea lor, formând 

consiliul de miniştri, „Miniştrii întruniţi alcătuiesc consiliul de mi- 

niștri, care este prezidat cu titlul de preşedinte al consiliului de mi- 

niștri de acela care a fost însărcinat de Rege cu formarea guvernului“ 

(Constituţia art. 93). „Miniştrii întruniţi, după convocarea, preşe- 
dintelui de consiliu, pentru a se. consfătţui şi a decide, alcătuiesc 

consiliul de miniştri“ (L. 2 Aug. 1929, art. 7). Consiliul se ţine sub 

preşedinţia primului ministru, numit, şi ministru preşedinte. In ca- 

zuri importante se ţine sub preşedinţia Regelui!). 

Consiliul de- miniştri este organ administrativ, care rezolvă o 

mulţime de chestiuni prevăzute în legi. speciale şi trimise în com- 

petinţa consiliului de miniştri. Aceste chestiuni se rezolvă prin de- 

ciziunea, consiliului de miniştri, 

Alte chestiuni, din specialitatea ori cărui dopartazaent, se dis- . 

cută în şedinţa consiliului de, miniştri pentru a se stabili direcţiu- 

nea, generală de rezolvire -(direcțiunea. politică), în baza încrederii 

reciproce. şi a solidarităţii ce există între” membrii unui cabinet. In 

“astfel de chestiuni de regulă nu se dă o deciziune de soluțiune for- 

mală, ci se stabileşte principiul, direcţiunea în general, iar ministrul 

deia departamentul respectiv se autoriză de a face rezolvirea în 

sensul hotărît. 

O altă atribuţiune, care se iveşte mai rar în viaţa statului, dar 

foarte importantă, este exercitarea din partea consiliului de miniştri 

a puterilor constituționale ale regelui. Acesta este 'cazul articolului 

81 din Constituţie. In timpul dela data morţii Regelui şi până la 

depunerea jurământului din partea succesorului său la tron, puterile 

constituționale ale Regelui se exercită, în numele poporului român, 

de miniştrii întruniţi în consiliu. Un asemenea caz de exercitarea 

„puterilor segale în mod redus, este şi în cazul plecării Regelui din 
ţară, după practica, din ultimii ani. In acest caz exerciţiul puterilor 

se face sub rezerva, aprobării ulterioare din partea Regelui a lucră- 

rilor îndeplinite. (v. Decretele din 28 Iulie 1921 şi 16 Mai 1922). 
Actele individuale ale miniştrilor sunt lucrările săvârşite de ei, 

pe răspunderea, proprie, ca şefi ai departamentelor în al căror cap 

se află. La departamentul lor ei sunt depozitarii întregei puteri exe- 

cutive, reduse la specialitatea resp. atzibuţinnile departâmentului. 

*) In Franţa se face distincţia de: consiliu de miniştri, când consiliul 
e prezidat de şeful statului, ori consiliu de cabinet, când este prezidat de 
ministrul preşedinte; (v. Berthel6my op. cit. p..142, Hauriou op. cit. p. 258). 
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Miniştrii reprezintă în departamentul lor puterea şi persoana juri- 

dică a statului. , 

„Ministerele reprezintă interesele generale ale statului, ce le 

sunt atribuiţe prin prezenta lege. Ele mau personalitate juridică 

proprie; pot totuşi sta în justiţie şi încheia acte juridice în numele 

statului şi pentru stat. 

Imobilele şi obiectele date în folosinţa ministerelor, a oficiilor 

şi institutelor dependinte de ele, sunt proprietatea statului și asupra 

folosiniei lor dispune consiliul de miniştri“ (L. 2 Aug. 1929, art. 10). 

Ca ajutor al Regelui, ministrul în departamentul său se ocupă 

de toate lucrările, pentru a căror resolvire, după Constituţie şi le- 

gile speciale, se cere hotărîrea Regelui. Regele exercită puterile prin 

ministrul său la fiecare departament (de aici denumirea de: ministru 

secretar de stat). Ministrul e dator să pregătească soluţiunea, Te- 

daciân€ proiectul de decret şi raportul lămuritor al chestiunei, în 

toate lucrările, cari se resolvă prin decret regal. Ministrul e dator 

să pregătească prioectele de legi pentru exercitarea dreptului de 

inițiativă îu corpurile legiutoare şi proiectele de regulamente pen- 

tru aducerea la îndeplinire a legilor aduse. 

Pentru aducerea la îndeplinire a lucrărilor rezolvite prin decret 

al Regelui se însărcinează ministrul, care a prezentat proiectul de 

soluţionare. Ministrul este mai departe responsabil, pentru ca rezo- 

luţia Regelui să fie îndeplinită. 

Toate lucrările, pregătite de un ministru pentru rezolvire prin 

decret, regal, vor fi şi contrasemnate de acel ministru. Dacă luera- 

rea priveşte două sau mai multe departamente, decretul regal va. îi 

contrasemnat şi de miniştrii interesaţi, ” 

Ministrul ca şef îerarhic al departamentului rezolvă toate lu- 
crările de administraţie, cari după legi speciale sau în lipsa de dis- 

poziţii positive după natura lucrurilor, intră în atribuţiunile depar- 

tamentului. Ministrul e dator gă observe cu rigurositate compe- 

tenţa resortului său şi să nu intre în rezolvirea unor lucrări, cari 

nu cad în atribuţiile sale. Legea din 2 Mai 1879 asupra răspunderii 

ministeriale pedepseşte ca complice al ministrului pe funcţionarul, 

care va fi executat ordinele sau orice dispoziţii ale ministrului, al 

căror obiect nu era de resortul lui. 

De competinţa “ministrului, se ţin toate chestiunile, pentru a 

căror rezolvire legile nu prevăd, nici rezolvirea prin decret regal, 

nici rezolvirea mai jos din partea unor organe teritoriale, san sub- 

ordonate. Ministrul este for general în chestiunile aparținătoare re-
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sortului său. Ca şef ierarhic al tuturor funcţionarilor dela departa- : 

mentul său, ministrul întru rezolvirea aşa numitei „corespondențe“ 

di îndrumările, instrucţiile necesare, stimulează activitatea lor, or- 

ganizează, repartizează munca, controlează lucrările săvârșite, mer- 

sul serviciului; In îndeplinirea lucrărilor ministrul trebue să observe 

forma, necesară. Soluţiunile date trebue să fie redactate în forina, 

prevăzută în legi, regulamente, şi alțe norme, cum şi în practica 

birocratică. In materiile speciale vom avea ocazia să vedem, cât de 

multilaterală este lucrarea unui ministru. 

Ministrul reprezintă gestiunea patrimonială a statului în depar- 

tamentul său. Ministrul obţine în bugetul resortului său mijloacele: 

materiale pentru funcţionarea acestuia şi pentru înfăptuirea pro- 
blemelor statului. Ministrul e dator a se îngriji, cu observarea re- 
gulelor de contabilitate. publică a statului, de toate necesităţile ma- 
teriale ale serviciilor sale, pentru a asigura buna funcţionare a 
acelora. Ministrul contractează în cadrele legii de contabilitate -obli- 
gaţiuni onerouse în numele statului. Ministrul reprezintă statul în 
justiţie şi în faţa altor autorităţi pentru toate ehsetiunile aparţină- 
toare departamentului săa. * 

Aceste sunt atribuţiunile generale şi comune tuturor ministri- 
lor. Într'alt capitol vom studia: atribuţiunile speciale ale fiecărui 
ministru îa specialitatea, sa. 

4 

$ 6. Organizaţia departamentelor ministeriale. 

Constitaţia nu stabileşte nici numărul departamentelor minis- 

teriale, nici organizaţia lor. Înfiinţarea sau desfiinţarea departa- 
mentelor se poate face numai prin lege. Constiţuţia art. 93 prevede 
în mod expres: „Departamentele ministeriale şi subsecretariatele 
de stat nu se pot înfiinţa şi desfiinţa decât prin lege“ L. 2 Aug. 1928 

“în art. 11 repetă această, dispozițiune, iar în art. 9 stabileşte nu- 
mărul ministerelor ia 10. Organizaţia departamentelor sa făcut prin 
legi, care au suferit deosebite modificări, cum vom vedea în studiul 

organizaţiei speciale a ministerelor. 

După ultima lege statul nostru are următoarele departamente 
ministeriale, grupate după principalele funcțiuni ce îndeplinesc, în 
mod schematic: 

V. CNIŞOR : Drept administrativ.     
i 

e 
ei

 
E
a
  



“Pentru: 

1. asigurarea liniştei, siguranţei şi 
ordinei interioare 

2. asigurarea sănătății publice, pentru 
asigurarea condiţiilor . de muncă 

i şi pentru ocrotirea claselor so- 
| „ciale nevoite 

  

3. îngrijirea de. mijloacele de _traiu 
i material al populaţiei: a) pro- 
i ducţiunea primă - 

    

4. idem b) transformarea materiilor! 
prime şi punerea lor în „cireu- 
laţie 

5. idem 9 crearea şi intreținerea mi) 
loacelor pentru cireulaţiune ; in- 

-  fiimțarea şi întreţineraa unor luc- 
po „..-Tări de” interes public pentru 

. „viaţa socială şi traiul material 

al: populaţiunei 

laţiei şi îngrijirea. de răspândi- 
rea cunoştinţelor necesare în 
viața populaţiei şi a sociețăţii 

- 7. păstrarea 'ordinei şi. liniştitei con- 
Si vieţuiri a societăţii din stat 

- „8. reprezentarea statului în societatea 
| statelor şi apărarea intereselor 

„i lui şi a populaţiei în circulația 
LR | exterioară 

9. apărarea statului în contra even-: 
tualelor pericole exterioare 

  

o „10, îngrijirea de mijloacele materiale 
PRE pentru viața statului . 

îi 
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a „6 îngrijirea vieţii sufleteşti a popu 

    
ju 

|-- 
|» 

ministerul: 

de interne, 

muncii, sănătății şi ocroti | 

rilor sociale, 

agriculturii şi domeniilor, 

de industrie şi corierţ, 

lucrărilor publice şi 
-municaţiunilor, 

„i 

instrucţiunii publice 
* cultelor, 

de justiţie, 

de externe, 

ar matei, 

de finanţe. 

al co- . 

şi al
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In afară de aceste departamente (ministerii cu portofolii), în 

care sunt repartizate serviciile publice ale statului, sunt ministerii 

fără portofolii. 

„ Presedânţia Consiliului de mititei, , 
Miniştrii -de stat fără portofoliu, dacă sunt numiţi, sunt în- 

cadraţi la preşedenţia consiliului de miniştri; atribuţiunile lor se 

" decermină de “preşedintele de consiliu (L. 2 Aug. 1929, art. 4). 

| In repartizarea serviciilor publice şi a lucrărilor de stat în. 
departamente se ţine seamă de principiul specializării, de oportuni- 
tatea grupării. de mijloacele financiare, de multe ori şi de conside- 
raţii politice. In înfiinţarea şi gruparea departamentelor atât la noi, 
cât şi în alte state, se constată o mare nestabilitate!). 

Ministeriile (departamentul ministerial, cu' organele sale ca 
organizaţia la un loe ia denumirea de minister) sunt organizate în 

„liniamente generale după aceleaşi principii. In departamentele sin- 
guratice găsim aceleaşi organe. 

La rezolvirea lucrărilor repartizate în departamente colabo- | 
rează un mare număr de funcţionari, Funcţionarii sunt grupaţi, 
priricipiar după materii, în direcțiuni, servicii, sau secţii. Aceste au 
mai fhulte birouri. Direcţiunile sunt conduse de directori, birourile 
de zefii. de biron. S'a format o ierarhie de funcţionari în diversele 
direcțiuni şi birouri ale ministerelor, care vom cunoaşte- -o la drep- 
tul funcţionarilot. 

LL, 2 Aug. 1929 în art. 12 precizează „Ministerele se împart în 

  

ee 

1) România înainte de războiul mondial a avut 9 ministere: interne, 
culte şi instr. publ. justiţie, agricultură, şi domenii, industrie şi comerţ, lu- 
crări publice, externe, război finanţe, In 1916 s'a adus lege pentru înființarea, 
ministeriilor de stat. 

In 1918 s'a legiterat, că preşedintele Consiliului poate fi şi fără a avea 
“un minister. In 1920 s'au dat Qarecari atribuţiuni preşidenţiei Consiliului. 
In 1920-—21 sub guvernul Averescu, din consideraţii politice s'a scindat mini- 
sterul de culte şi instrucţiune în 2 ministerii (culte şi deosebit. instrucţiune), 
din ministerul lucrărilor publice s'au făcut 2 (comunicaţii, lucrări publice), 

-din ministârul de agricultură şi domenii s'au făcut 2 (agricultură, domenii), 
sa înfiinţat un minister nou, ministerul muncii şi al ocrotirilor sociale. 
Astiel s'a ridicat numărul departamentelor la 13. In 1922 sub guvernul Bră- 
tianu ministerele agriculturii şi domeniilor s'au unit întrun singur mini- 
ster, iar la ministerul muncii a trecut şi sănătatea publică dela ministerul 
de interne. Sănătatea publică s'a, organizat apoi în departament deosebit. 
Astfel numărul departamentelor la aducerea, legei pentru reorganizarea mi- 
nisterelor din 2 Aug. 1929 a fost de 13. 
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direcţii, direcţiile în servicii, serviciile în secţii şi secţiile în bi- 

.rouri'. Mai colaborează la rezolvirea lucrărilor din departamente co- 

misiuni, tehnice, consilii de specialitate, comitete consultative. Aceste 

comisiuni sunt constituite sau. prin legi, în care caz parte orga- 

nică din ministere, sau prin decrete regale sau deciziuni ministe- 

riale. In' cazurile din urmă existenţa lor e precară. Compoziţia lor 

de regulă e foarte mobilă, numărul membrilor este schimbat după 

"necesitate, sporit. sau redus. Fac parte din comisiuni principalii 

funcsionari ai ministerelor interesate, membrii, ai parlamentului, 

specialişti capabili de a lumina chesţiunile din discuţie, cum şi. re- 

prezentanţi ai profesiunilor sau claselor sociale interesate la rezol- 

vivea chestiunilor respective. Aceste comisiuni au de regulă caracter 

consultativ. Ele. funcţionează din caz în caz, când sunt convocate 

în vederes, unor chestiuni concrete, de rezolvit!). 
Se mai grupează serviciile unui departament în servicii ale ad- 

ministrației centrale, în servicii şi Case speciale. Aceste sunt orga- 

nele ministerului, care de regulă sunt autorităţi deosebite. 

Menirea, organelor ministerului este de a da mână de ajutor 

ministrului întru rezolvarea afacerilor, prin studiarea chestiunilor, 

prin redactarea proiectelor de rezoluţiuni, decisiuni, prin păreri de 

specialitate, prin inspecţiuni, controluri, prin administrarea actelor. 

Unele organe pot să fie delegate din partea ministrului de a rezolva 

independent anumite chestiuni în locul şi din însărcinarea minis- 
_trului. 

Organele ministerului au pregătire ştiinţifică după atribuţiunile 

speciale, care le sunt repartizate. Această pregătire poate fi juri- 

dică, tehnică, economică, de contabilitate, medicală, didactică, mili- 

tară. Lucrarea ce o săvârşese deosebitele organe întrun minister 

e îelurită: de concept, tehnică, de contabilitate, control, registratură, 

administraţie de valori şi materiale. 

Funcţionarii ministerului, ca organe ale ministrului, nu -au 
autoritate deosebită de a ministrului, lucrarea lor, dispoziţiile, re- 
zoluţiunile, decisiunile lor în afară se privesc ca emanate dela mi- 
nistru. Răspunderea, pentru. toate lucrările ministerului, atât poli- 

iiceşte, cât şi juridiceşte, o are ministrul, care e dator să răspundă 
pentru toate şi în parlament. Funcţionarii, de altă parte, sunt răs- 
punzători personal ministrului pentru toate lucrările, întrelăsările 
or. - 

N 

  

î) vw. Betrhelemy, op. cit, pag. 150. 1 
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În ierarhie după ministru urmează subsecretarul de stat. Insti- 

tuţia este cunoscută, din Anglia şi Franţa. Subsecretarul de stat este 

subministru, ministrul fiind secretarul de stat. In statele occiden- 

tale instituţiunea a trecut prin diverse fase, în care ]i s'a dat deo- 

sebită importanţă acestor auxiliari ai ministrului. Funcţia a fost 

înfiinţată, unele departamente au avut chiar mai mulţi subsecretari, 

după aceea a, fost desfiinţată, pentru a fi mai târziu iar reînviată?). 

La noi s'a înfiinţat mai întâi în lunie 1920 pe lângă preşedenţia 

Consiliului de miniştri subsecretariatul de stat al refacerii şi apro- 

vizionării, care a fost organizat ca un departament ministerial. 

A fost însă desfiinţat cu începutul proximului an bugetar. Sau în- 

fiinţat subsecretariate la ministerul finanţelor prin L. 2 Sept. 1920, 

la ministerul de interne prin L. 5 Martie 1921. 

L. 2 Aug. 1929, la art. 11 prevede: „In baza prezentei legi se 

vor putea numi subsecretari de stat, al căror număr nu va putea: 

depăşi însă numărul ministerelor. Repartizarea lor pe ministere se 

va face prin decret, regal, după nevoile serviciului“. Subsecretarii 

de stat pot lua parte la desbaterile corpurilor legiuitoare sub res- 

ponsabilitatea miniştrilor. Ei pot fi membri ai corpurilor legiui- 

toare. | 

Subsecretarul :de stat este însărcinat cu conducerea unei părţi 

a departamentului, în baza delegaţiunei date de ministru. 

Dintre funcţionarii ministeriali rol mai important are secre- 

tarul general, câte unul de fiecare minister2). Secretarul general este 

cel dintâi ajutor al ministrului, bărbatul său de încredere, conduce 

afacerile întregului minister, sau numai anumite direcţiuni ale ace- 

luia, conduce şi nemijlocit câte una sau mai muite direcţiuni?). 

1) v. Berthel6my, op. cit. „pag. 141—142, 

:) In unele state au denumirea de secretari de stat, mai mulţi în fis- 

care minister, dintre ei unul locţiitorul politic a] ministrului, secretar de 

stat politic, iar alţii secretari de stat administrativi, locţiitori ai minîstru- 

lui în celelalte afaceri administrative din minister. 

%) Secretarul general politic este funcţionar. politic, care trebue să se 
bucure de încrederea politică a guvernului. E de regulă membru al parla- 

mentului, dacă ajunge în colisiune politică cu' şeful său sau cu politica, 

guvernului, trebue să-şi dea, demisia, deasemenea trebue să se retragă de-6 

dată cu guvernul, care l-a numit. Secretarul general adininistrativ face parte 

din corpul funcţionarilor, dintre cari s'a ridicat la cel mai înalt grad 

ierarhic după ministru, nu e nevoe să aibă încrederea politică a guvernului, 

nu poate să ajungă în conflict politic cu guvernul sau cu ministrul său, 

căci e funcţionar, subordonat şefului său şi trebue să-i urmeze ordinele, El 
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Cabinetul ministrului este o organizaţie în cadrul fiecărui mi- 

„mister, ca organ -politie al ministrului, pentru rezolvirea chestiunilor 

politice şi pentru corespondenţa neoficială a ministrului. E inde- 

pendent de celelalte birouri ale ministerului. Ministrul îşi numeşte 
şeful de cabinet şi îi ataşează un număr .de funcţionari din birou- 

vile ministerului. La ministerele unde există subsecretar de stat, va 
avea şi acesta un serviciu de cabinet. | 

Cabinetul ministrului este o organizaţie trecătoare. Vine şi 

pleacă cu ministrul. Fiecare ministru îşi organizează din nou cabi- 

actul:). Cabinetul ministrului, în rezolvirea chestiunilor politice, de 
multe ori poate să ajungă în conflict cu birourile administrative ale 
ministerului, care reprezenită interesele mai puţin trecătoare. 

Ş 7. Responsabilitatea ministerială. Responsabilitatea 

civilă a Statului. 

Constituţiunea; din 1866 reglementând responsabilitatea ministe- 

rială pentru fapte săvârşite în exercițiul funcțiunei, în art. 101 are 

dispoziţiuni identice cu următoarele cuprinse în art. 98 al Constitu- 

ţiunei din 1993: | 

„Fiecare din ambele adunări, precum şi Regele au dreptul de 

a cere urmărirea miniştrilor şi a-i trimite înaintea: înaltei Curți 

de casaţie şi Justiţie, care singură, în secţiuni unite, este în drept 
“a-i judeca (regula pentru fapte în exerciţiul funcțiunei), afară de 

cele ce se vor statornici prin legi în ceeace priveşte exerciţiul acţiu- 
nii civile a părţii vătămate şi în ceeace priveşte crimele şi delictele 
comise de miniştri afară de exerciţiul funeţiunei lor“ (excepțiunea 
relativ la acțiunea civilă şi la crime şi delicte în afară de exerciţiul 
funcțiunei). 

„Punerea sub urmărire a ministrilor de către Corpurile legiui-. 
toare nu se poate rosti decât prin majoritate de două treimi a mem- 
brilor de faţă“. (Se poate referi. numai, la fapte în exercițiul Fune- 
țiunei). 

Privitor la susținerea acuzărei înaintea înaltei Curți Consti- 
. , N . . ” 

reprezintă stabilitatea în miersul afacerilor din minister, Când guvernul sau - 
şelul își dă dimisia, rămâne şi mai departe şi rezolvă afacerile curente, 
neavând schimbarea politică nici o influinţă asupra situaţiei sale de tunc- 
ţionar. 

1) Berthelemy, op. cit., pag 148, Hauriou, op. cit pag. 264—5, . 
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tuţia din 1866 prevede în cazul urmărirei de Corpurile: legiuitoare, 

că se va susţine de însuș Corpul respectiv, iar la urmărirea pornită - 

de Rege prin ministerul public. Constituţia din 1993 cunoaşte: sus- 

ținerea acuzărei, fără a face distincţie, numai prin ministerul pu 

blie. - 

Privitor la instrucțiunea procesului de urmărire Constituţia din 

1866 avizează la legea responsabilităţii ministeriale (care va fi pre- 
“zentată la cea dintâi sesiune), Constituţia din 1923 prevede, că in- 

strucțiunea se va face de o comisiune a înaltei Curți compusă din 

cinci membri traşi la sorţi în secţiuni unite. Această comisiune are: 

şi pulerea de a califica faptele şi de a decide urmărirea, sau ne- 

urniărirea,. - a « 

“Cazurile de răspundere şi pedepsele aplicabile ministrilor se 

determină de legea responsabilităţii ministeriale atât după Coustitu- 

tia din 1866, cât şi după cea, din 1923. 

Legea în vigoare asupra responsabilităţii ininisteriale este LL. 

2 Mai 1879, care azi trebue să fie interpretată, tinând seamă de mo- 

dificările. din art. 98 şi de dispoziţiunile art. 99. din “Constituţia dela - 

1923. 

Responsabilitatea ministerială e politică şi juridică. 
„ Responsabilitatea politică subordonează puterea executivă Adu- 

nării legiuitoare. In baza acestei responsabilițăţi miniştrii” sunt da- : 

tori a urma în activitatea lor o politică corăspunzătoare vederilor” 

majorităţii parlamentare, a urma o astfel de direcţiune în rezolva- 

rea afacerilor de stat, încât să întrunească aprobarea mâjorităţii, 

din a cărei sân a eşit guvernul. În scopul acesta, dar şi în scopul : 

exercitării controlului pariamentar, miniştrii sunt datori să dea toate 

lămuririle ce li se vor cere de Corpurile legiuitoare, sunt datori să 

facă rapoarte, să motiveze corectitatea, dispoziţiilor ce au făcut, dând 
astfel ocaziune Corpurilor legiuitoare de asi exprima încrederea 

sau neîncrederea faţă de ei. 

Responsabilitatea juridică este: a) penală de drept comun, b) 
penală pentru fapte săvârşite de miniştri în „exerciţiul fFuncțiunei, 
şi c) civilă. 

Cazurile de răspundere penală şi pedepsele aplicabile miniştrilor 
sunt cele determinate în L. 2 Mai 1879. 

Răspunderea civilă e determinată, în art. 99 din Constituţia 

„dela 1923. 

I. Responsabilitaiea penală de drept comun este fixată în art. 1 
IL. 2 Mai 1879 prevăzându-se, că toate dispoziţiunile legilor. penale 
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ordinare, relative la infracțiunile comise, atât de funcţionarii publici 
în exerciţiul funeţiunilor lor, cât şi de particulari, se aplică şi mi- 

niştrilor,. 

Crimele şi delictele, « comise de. ministru afară de exerciţiul îune- 

țiunii sale, se judecă de instanţele ordinare. Pentru urmărire se 

cere autorizarea Adunării, din care face parte. Urmărirea poate fi 

ordonată şi din oficiu de adunarea respectivă (art. 10—12). Pentru 
contravenţiuni ministrul poate fi urmărit înaintea instanţelor ordi- 
nare, fără nici o autorizare a vrunui Corp legiuitor (art. 13). 

II. Responsabilitateaj penală pentru infracțiuni săvârşite în 

exercițiul funcțiunii lor o au miniştrii în următoarele. cazuri: vio- 

larea textului Constituţiei, al oricărei legi existente, prin decrete 

ori dispozițiuni, violarea liberului exercițiu al dreptului electoral, 
şi a obligaţiei de a spune adevărul asupra situaţiei afacerilor sta- 

tului în reprezentaţiunea naţională. Cazuri de răspundere şi de pe- 

depsire sunt următoarele: 

Va fi pedepsit ministrul: 

a) care va fi semnat sau contrasemnab decrete, sau va fi luat 

dispoziţiuni, care violează un text expres al Constituțiunei;: 

b) care va fi semnat sau contrasemnat decrete, sau va fi luai 

dispoziţiuni, care violează un text expres al unei legi existente; 
€) care prin violență sau fraudă ar impiedeca, sau ar încerca 

să împiedice liberul şi sincerul exercițiu. al dreptului electoral al 
cetățenilor, chiar şi în cazul când în asemenea fapte ar fi obţinui 

aprobarea ulterioară a Corpurilor legiuitoare; 

d) care cu reacredinţă şi în prejudiciul intereselor ţării amă- 
geste reprezentanța naţionălă asupra situațiunii afacerilor statului 
(art. 2—3). 

” Pedeapsa în cazurile a). şi b) este detențiunea prevăzută la co- 
dul penal!) şi interdicțiunea de a ocupa funcțiuni publice, dela 3 
ani până la maximum toată viaţa; în cazurile c) şi d) numai înter- 
dictiunea de a ocupa funcțiuni publice, în aceeaşi măsură. 

Răspunderea miniştrilor ţine pentru infracțiunile de mai sus 
săvârşite din momentul când au depus jurământul până au încetat 
de fapt din funcţiune. 

1) Osândiţii la detenţiune se vor închide într'una din mănăstirile, ce se 
vor determina. Ei vor îi liberi a comunica, cu persoanele din lăuntru şi din 
afară, nu vor puria costumul de închisoare, şi-şi vor procura orice îndul- 
cire în locuinţă şi nutriment, compatibilă cu regimul închisorii, prin pro- 

priile lor 'mijloace. (Cod. penal art. 20). 
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Sunt solidar răspunzători membrii unui cabihet pentru faptele 

săvârşite în comun, cât şi pentru acelea, cărora le-au dat o sus- 

'ținere intenţionată (art. 6). : 

Funcţionarul, care va fi executat ordinele sau orice dispoziţiuni; 

al căror obiect nu era de resortul ministrului, sau a căror ilegali- 
tate era evidentă, se pedepseşte ca complice âl ministrului dat în 
judecată (art. 7). 

Pentru infracțiunile săvârşite în exerciţiul funcţiunii lor, mi- 
nişirii vor fi daţi în judecată de către Corpurile legiuitoare îm- 
preună, sau în parte, sau de către Rege. Propunerea de dare în ju- 
decată trebue să preciseze infracțiunile pe care se întemeiază, să fie 
făcută în scris şi semnată în Adunarea deputaţilor de 20 deputaţi, 
în Senat de 10 senatori. 7 

| Punerea sub urmărire fiind hotărită, prin majoritate de 2), a 
membrilor de faţă în vrunul din Corpurile legiuitoare, acuza. se 
trimite înaltei Curți de casaţie, care făcând instrucţia prin comi- 
siunea de cinci, trasă la sorţi în secţiile unite, .va califica faptele 
şi va hotărî urmărirea sau neurmărirea. IN: 

In caz de urmărire procesul se va judeca în secţii unite, numă- 
»ul membrilor fiind totdeauna cu soţ. Paritatea de voturi apără pe 
acuzat, adecă în caz de paritate nu poate fi condamnat (art. 30—38). 

Preseripţiunea pentru infracțiunile speciale liţ. a)—d) e de 
5 ani, pentru cele de drept comun cea din codul penal). 

  

o 

  
  

  

*) In epoca constituţiei din 1866 s'au ivit 3 cazuri de chemare la răs- 
pundere pe baza dispoziţiilor constituţionale relative la răspunderea mi- 
nisterială. - 

Primul caz a, fost la 1876. Corpurile legiuitoare alese în luna Iunie 1876 
(aproape în unanimitate liberale) prin Adunarea deputaţilor în şedinţa dela, 
10 Iulie 1876 au hotărît darea în judecată a tuturor miniştrilor dela 11 Martie 
1871—3 Apr. 1876 în număr de 11, în cap cu Lascăr Catargi şeful fostului 
guvern conservator. După instrucţiunea cauzei camera a menţinut acuza- 
rea numai a 5 miniştri (21 Martie 1877). La 26 Ian. 1878 ministrul preşe- 
dinte a cerut camerei „să sfârșească odată cu această menorocită che- 
stiune“, camera a votat fără discuţie retragerea acuzării. 

Al doilea caz a fost la 1889. N. Blaramberg în numele a 22 deputaţi pro- 
pune a se da în judecată, cabinetul lui I. C. Brătianu în cele două 'ultime 
formaţiuni gale sale. La 2 Febr.- 1889 propunerea e respinsă. La 9 Febr. se 
primește propunerea de acuzare a lui Ilariu Isvoranu, care este trimisă, 
Comisiunei de informaţiuni. Raportul lui N. Blaramberg, care conchide la 
darea în judecată, este respins la 31 Ian. 1899. (v. Maiorescu, Istoria Con- 
temporană. a României, pag. 84-—103 şi 263-273). 

Al treilea caz a îost în 1918 după pacea dela Buftea.  



          

„1928. la art. 99 în următoarele: 

  

III. Hesponsabilitatea civilă este determinată în Constituţia, din 

„Orice parte vătămată de un decret, sau dispoziţiune, semnată 

sau contrasemnată de un ministru, care violează un text expres al 

Constituţiunii șau al. unei legi, poate cere statului, în conformitate 

„eu dreptul. comun, :despăgubiri. băneşti pentru prejudiciul cauzat“. 

„Fie în cursul judecății, fie după pronunţarea, hotărirei, mi- 

nistrul poate îi chemat, după cererea statului, î în urma votului unuia, 

din: corpurile. legiuitoare, înaintea instanţelor . ordinare, la răspun- 

„ dere civilă pentru. dauna pretinsă sau suferită de stat“ (al 1 şi 11). 

Constituţia din 1866 nu. determina responsabilitatea civilă: a 

miniştrilor, ci ea & fosţ stabilită, în, L. 2 Mai 1879, la art. 4, pen- 

tru. cazul de daună făcută statului cu rea credinţă, sani pentru ca- 

zul de a-l fi expus la daune către particulari, fiind necesară la che- 

marea în judecată, şi autorizarea, corpurilor legiuitoare. 

„C onstituţia,. din: 1923 în art. 99, abandonând crițeriul de rea, cre- 

- dinţă, şi. autorizaţia, Corpurilor. legiuitoare, lărgeşte responsabilita- 

„tea, civilă şi. admite însaşi răspunderea. bănească a statului pentru 

prejudiciul cauzat de ministri, acordând oricărei „părţi vătămate 

(particular, persoană. juridică, judeţ, conană, ștabiliment, ete.), drep- 
tul de. a cere statului despăgubiri băneşti. Procedura se va urma 

după dreptul comun, prin urmare în faţa instanţelor ordinare. Con- 

„diţiunile acţiunei de despăgubire sunt: a) prejudiciu (detiniţiunea, 

va fi determinată după dreptul comun). de reparat prin despăgubiri 

bănești; b) cauzat prin decret sau dispoziţiune semnată sau contra- 

semnată de ministru -(prin urmare decret regal, deciziune ministe- 

rială; sai altă dispoziţiune); c) acest decret sau dispoziţiune să vio- 
leze un text expres al Constituţiunii sau al unei legi. 

„În, procedura de despăgubire va fi chemat în judecată statul 

ca:patron. Statul poate 'chema, în judecată pe ministrul, care a cau- 

zat prejudiciul, la, răspundere civilă pentru dauna pretinsă - în pro- 

N cesul în curs, sâu pentru dauna ce a suferit statul fiind condamnat 

la, plata de despăgubiri băneşti către partea vătămată. Când che- 

-marea în judecată se face în cursul judecății, ministrul va fi che- 

mat de stat în garanţie. Când chemarea în judetată se face după 

pronunţarea, hotărirei, acţiunea statului în contra ministrului. va fi 

independentă. În orice caz de chemare în judecată din partea stă- 

„tului se cere votul unuia, din corpurile legiuitoare. 

| In procesul. statului în contra ministrului are răspundere soli- 

dară. cu ministrul şi funcţionarul, care a contrasemnat actul, dacă 
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este cazul. De această răspundere pentru actul ilegal al ministrului 
iuneţionarul nu poate fi apărat decât în cazul când a atras aten- 
țiunea ministrului în seris 'asupra legalităţii actţului!), 

Ş 8. Organizaţia ministerelor în special. 

După natura materiilor şi serviciilor repartizate la fiecare de- 
partament, în organizaţia ministerelor putem deosebi: servicii gene- 
rale de administraţie, cari se găseste comune în fiecare minister, şi 
servicii speciale, cari se găsesc numai câte înţr'un minister, şi cari. 
propriamente dau caracterul departamentului. 

Servicii comune în fiecare minister, în afară de cabinetul mi- 
nistrului şi de cel al secretarului general (secretariatul), se găsesc: 
serviciul personalului (ţine în evidenţă personalul de funcţionari 
aparţinători), al contabilităţii, contenciosului, statisticei, arhitec- 
tuvei sau tehnic. Toate aceste servicii îndeplinesc atribuţiuni pentru 
nevoile organizaţiei interioare a departamentului. Ele sunt organi- 
zate, mai mult -ori mai puțin, după aceleași principii în toate mi- 
nisterele. . Ă 

Se deosebesc de aceste servicii cele speciale, cari sunt altele la. 
fiecare departament, şi cari s..nt serviciile publice în 'sens propriu, 
prin care se satisfac necesităţile organizaţiilor sociale din 'staţ şi ale 
populaţiunei. In cele următoare vom studia numai aceste servicii 
pentru a avea un chip clar asupra fiecărui minister. 

" Se mai găsesc servicii comune, cari însă satisfac nevoi comune. 
Aceste sunt serviciile auxiliare: registratura generală, arhivele şi 
serviciul. de expediţie (autografare, dactilografare, multiplieare, îm- 
pachetare, expediare). Mai există şi serviciu de intendenţă, pentru 
îngrijirea materialului necesar în funcţionarea serviciului. | 

Registratura generală este un singur serviciu pentru întreg: 
departamentul. Există însă şi registraturi speciale, d. e.: în cabine-- 
tul ministrului, sau al afacerilor confidenţiale, sau la unele servicii 
speciale, ca direcţiunea poliţiei la ministerul internelor. Arhiva în 
organizaţia ministerelor este descentralizată pe direcţiuni, sau ser- 
vicii. Fiecare îşi păstrează si administrează arhiva proprie. Servi- 
ciul de expediare este cenţralizat la registratura generală, care are: 
şi serviciul autografiei şi împachetării, sau autografia e descentra- 

  

1) Chestiunea responsabilităţii statului este tratată documentat de d! 
Const. G. Rarincescu, în lucrarea Contenciosul adm. rom. 1926, pag. 63—86. 
şi de dl. G. Alexiânu, Răsfunderea futerii publice, 1926, 

    
  

 



  

  
  

lizată după direcţiuni şi servicii; iar împachetarea și expediţiunea 

se află la registratura generală. 

Legea pentru organizarea -minisțerelor din 2 Aug. 1929 a re- 

glementat într'o unică lege organizarea tuturor departamentelor, 

admițând la baza organizaţiei principiile moderne de rânduire ad- 

ministrativă legate de numele lui Taylor şi Fayol, principii aplicate 

cu mult rezultat în întreprinderile economice particulare!). Această 

lege face distincţiunea serviciilor din departamente cum am făcut-o 

şi noi mai sus. Art. 13 prevede că pe lângă fiecare minister func- 

ţionează în afară de direcţiunile lui speciale: cabinetul ministrului, 

cabinetul subsecretarului de stat (a departamentele unde există), 

secretariatul general şi direcțiunea contabilităţii. La, secretariatul 

general se repartizează apoi toate celelalte servicii cu atribuţiuni 

pentru nevoile interioare ale ministerelor: secţia personalului, secţia 

de urhitectură, secţia de contencios. Tot la secretariatul general se 

află în subordine secţia de registratură generală şi de arhivă, biblio- 

teca, medicul ministerului, intendantul însărcinat cu întreţinerea 

localului şi mobilierului. i 

In cele următoare dăm organizaţia ministerelor după noua Lege 

- din 2 Aug. 1929. 

: 

Potrivit nouilor concepţii de organizare a departamentelor locul 

prim îl ocupă organul principal de organizare și conducere a pu- 

terii centrale: președenţia consiliului de miniştri. 

A) Organul conducător al guvernului. 

Preşedenţia consiliului de miniştri.) 

Preşedintele consiliului de miniștri este şeful guvernului. EL 

poate fi titularul unui minister. Ne 

Preşedenţia consiliului de miniştri are, în afară de cabinet pen- 

tru preşedinte şi subsecretarul de stat, următoarele servicii: 

a) secretariatul general cu căderea de a efecţua jurnalele şi 

procesele verbale ale consiliului de miniștri, a centraliza toate actele 

cari urmează a fi supuse semnăturii regale, primirea petiţiunilor, 

” 

1) A se vedea: Paul Negulescu, Organizarea administrativă a României 

în Revista de drept public, Anul IV, 1929, pag. 68 şi urm. şi George Cristescu, 

Noţiuni introductive în studiul administraţiunei experimentale, Partea 1. 

Taylorism-Fayolism, Bucureşti 1929, 

2) Isvoarele de drepi anterioare: DL. 13 Nov. 1918, DL. 20 "Apr. 1920. 

  

 



pregătirea, lucrărilor ce se supun consiliului, întocmirea bugetului, 

contabilitatea, arhiva și personalul; . 

b) direcția informaţiunilor cu serviciul presei, al propagandei 

şi al informaţiilor; 

e) comisiunea disciplinară permanentă a funcţionarilor din ad- 

ministraţiile centrale şi exterioare, un nou organ menit a înlocui 

comisiunea, de disciplină prevăzute la art. 58 al L. pentru statutul 

funcționarilor din 19 Lunie 1923; 

d) consiliul superior al apărării ţării, care funcţionează conform, 
L. din 14 Martie 1924 la Marele stat major al armatei (art. 28—30). 

Normele speciale de funcţionare a fiecărui departament, ca or- 

ganizaţie interioară, sunt fixate în regulamentului interior. 

B) Departamentele. 

1. Ministerul de interne. 

Ministerul de interne!) are în atribuţiuni conducerea adminis- 
irajiunii generale; îngrijeşte de ordinea şi siguranța statului (art. 
31). Ministerul de interne exercită controlul şi supravegherea asupra 
autorităţilor locale, îndrumează şi asigură coordonarea şi ârmoni- 
zarea acestor autorităţi (art. 32). Are următoarele servicii centrale: 

a) direcţiunea:personalului din serviciile exterioare?); 
b) direcţiunea administraţiunei generale şi locale3); 
c) direcţiunea generală a poliţiei+); 

  

:) A fost organizat prin: L. 20 funie 1913, DL. 22 Iunie 1919, R. 20 
Vunie 1913. | 

3) Direcţiunea personalului din serviciile exierioare are în atribuţiune: 
numirea, înaintarea, pedepsirea, pensionarea funcţionarilor de stat din ad- 
ministraţiunea exterioară a ministerului. “ | 

Această direcţie are: serviciul personalului, cu secţii pentru a) numirea. 
b) înaintarea, c) “pensionarea, d) aplicarea pedepselor disciplinare funcţio- 
narilor şi e) comisiunea de numiri şi înaintări. (Art. 34). i 

5) Direcţiunea administraţiei generale şi locale are ca atribuţiuni exe- 
cutarea legilor şi regulamentelor adrninistraţiei generale și locale, precum 
şi lucrările relative la modificarea, circumseripţiilor administrative. 

Ea are: a) Serviciul administraţiei generale, cu secţii pentru alegerile 
parlamentare şi aplicarea legii electorale; b) Serviciul administraţiei locale. 
cu secţii pentru chestii electorale şi de interes pentru judeţe, comune şi asa- 
ciaţiilor lor, directoratele ministeriale locale, prefecturile de judtţ, - pretu- 
rile. (Art. 35). 

3) Direcţiunea generală a poliţiei statului are atribuţiile fixate prin legea 
de organizare a poliţiei generale a statului şi prin legea jandarmeriei (Art. 36) 
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d) direeţiunea caselor şi fondurilor speciale!) (art. 33). 

Comitetul central de revizuire funcţionează pe lângă secreta- 

riatul general al ministerului de interne (art. 39). 

Medalia „Bărbăţie şi credință“ cu lucrările privitoare la acor- 

darea ei şi a decoraţiunilor e în atribuţiunile secretariatului gene- 

val al ministerului de interne (art. 40).2)3)%). ” 

1) Direcţiunea Caselor şi Fondurilor speciale are atribuţiunile sale; 
Administrarea Casei de asigurare contra incendiului, a Casei de economie, 

împrumut, ajutor şi pensiuni a funcţionarilor dependinţi de ministerul de 

interne, a fondurilor speciale instituite prin legi și legate, potrivit condiţiu- 

nilor lor de constituire; aiministrarea econormatului funcţionarilor minis- 

terului de interne. 

Direcţiunea Caselor şi Fondurilor speciale are: a) serviciul fonâurilor 

speciale şi. al Casei de asigurare contra incendiului; b) serviciul Casei de 

economie, împrumut, ajutor. şi pensiuni a funcţionarilor dependinţi de 

ministerul de interne şi ai economatului. (Art. 37—38). ” 

2) Prin deciziunea ministerială din 24 Aug. 1920 în ministerul de inter ne. 
sa înființat direcţiunea ținuturilor alipite şi a unificării administrative. 

Delegații secretariatelor generale din Cluj, Cernăuţi şi Chişinău au fost 

ataşaţi acestei direcţiuni. 

Prin . deciziunea ministerială din 5 Noem. 1922 această direcţiune a 

fost desfiinţată. 

3) Inspectorii generali administrativi (L. 20 Iunie : 1913) au funcţionat pe 
lângă minister în număr de 5. Atribuţiunile lor sunt: a inspecta autorită- 

ţiie administrative, judeţene şi comunale şi a face anchete şi cercetări după 

delegaţia dată de ministru. Inspectorii generali adm. sunt direct subordonați 

ministerului şi nu priinesc ordin decât dela dânsul (LL. 1 Noem. 189%, R. 23 

Noem. 1892). . 

Rezultâtul inspecţiunilor kunt datori a-l comunica ministrului, fie în 

scris, îie verbal. Competinţa de a instrumenta se: întinde în întreagă ţara. 

Nu au dreptul de a da ordine sau de-a'lua măsuri faţă cu organele admini- 
straţiei exterioare. Delegaţiunea ce primesc dela ministru este totdeauna 

scrisă, acţiunea nu poate depăși marginile acestei delegaţiuni. 
3) Consiliul administrativ perme.nent s'a: instituit pe lângă. ministerul 

de interne prin L. 28 Martie 1908, compus din 1 preşedinte şi, 4 membri 
"DL. 20 Ian. 1919). Pentru numirea de preşedinte sau membru se cerea af 

avut un serviciu de 4 ani în funcțiunile de secretar general al ministerului 

de interne, inspector general administrativ, prefect. sau consilier al Curţii 

de apel. Membrii se bucurau de stabilitate. : 

Consiliul a fost reorganizat prin L. 12 Dec. 1925 sup denumirea de Consi- 

liul superior administrativ. In compoziţia lui san dat 7 membri permanenți 

şi 4 membri extrăordinari. Dintre cei 7 membri permanenţi, 5 sunt numiti 

prin decret regal la propunerea ministrului de interne, ? sunt aleşi pe ter- 

men de 8 ani de un colegiu format din preşedinţii consiliilor judeţene şi din 

primarii oraşelor reşedinţe de judeţ Membrii extraordinari sunt câte un 
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IL. Ministerul muncii, sănătăţii şi octotirilor sociale. 

Acst minister este înfiinţat în epoca după răsboiul mondial 
potrivit nouilor epncepţiuni asupra problemelor statului şi a înda- 

__ toririlor sale pentru verotirea populaţiunei. Deşi are un trecut abia 
„de 10 ani, a trecut prin mai multe prefaceri. 

A fost înfiinţat prin DL. din 30 Martie şi 30 Apr. 1920 ca de- 
partameht al muncii şi ocrotiriloor sociale. A fost modificat prin 
DL. din 24 Iunie 1920, organizat prin “Decisiunile ministeriale din 
14 Apr. 1921, din 27 Sept. 1921 şi prin R. din 22 Apr. 1922. Dela 
ministerul de interne s'a trecut la acest departament direcţiunea ge- 
nerală a serviciului sanitar cu toate instituţiile dependinte prin 
L. 25 Aprilie 1922, devenind astfel departament, al sănătăţii publice, 
al muncii şi ocrotirilor. sociale. S'a, scindat departamentul prin L. 4 
Noeinvrie 1923, în 2 ministere, unul al muncii, cooperaţiunei şi asi- 
Surarilor sociale, al doilea ministerul sănătăţii şi oerotirilor so- 
ciale. Prin L. 23 Martie 1926 se modifică din nou organizarea mi- 
nisterului sănătăţii şi ocrotirilor sociale, modificându-se şi legea 
sanitară. O nouă modificare iritervine prin L.. din 5 Mai 1927, tre- 
cându-se la ministerul de răsboiu Oficiul naţional al invalizilor, 
orfanilor şi văduvelor de răsboiu. Ultima schimbare în organizaţia 
acestor departamente s'a făcut prin L, pentru org. ministerelor din 
2 Aug. 1929 şi prin R. din 14 Nov. 1929, care a contopit. ministerul 
mpncei, cooperăţiei şi asigurărilor sociale cu ministerul sănătăţii 
şi al ocrotirilor sociale, numindu-se în viitor: ministerul muncii, 
Do 

" delegâi al consiliului. tehnic superior, al consiliului sanitar. superior şi al consiliului permanent de pe lângă ministerul instrucţiunei, delegaţi din sâ- nul consiliului şi :cunostcători ai chestiunilor comunale “Şi judeţâne, un dele- “gat al ministeruiui de finanţe, în total 4 membri. Preşedintele consiliului e numit- dintre membrii permanenţi. Membrii permanenţi sunt inamovabili. Se împarte în 2 secțiuni: a) administrativă; p) judeţeană şi: comunală, "de câte 3 membri. | | a 
Atribuţiunile consiliului: 1) a da, aviz asupra contestaţiunilor, apelurilor Şi recursurilor înainfate ministerului, asupra conflictelor. de atribuţiuni îu- tre autorităţile din subordinea ministerului, în toate cazurile prevăzute prin L. 14 Iun. 1925 sau alte iegi” şi regulamente, ori de Câteori va, fi cerut în " chestiuni de administraţie generală, asupra regulamentelor întocmite de 

autorităţile locale; 2) a funcjiona ca comisiune de examinare a candidaţilor 
Ja funcțiunile administrative; 3) a hotări ca instanţă ae concilivre sau ar- 
bitraj în litigiile arătate în L. 14 Iun. 1925; 4) a elabora un cod. administra- tiv al legilor şi regulamentelor, 

1 

    

 



  

  
  

— 64 — 

sănătății şi ocrotirilor sociale, care denumire ii arată în linii gene- 

rale şi atribuţiunile!)2). 

Are în afară de serviciile comune un serviciu al economatului, 

„unul al personalului exterior şi urmățoarele direcţiuni şi servicii 

speciale: 

L Direcţia muncii?), 

1) Cooperaţia cu oficiul naţional al cooperăţiei a fost trecuta ministe- 

ului agriculturei (R. 14 Nav. 1929). 

2) Atribuţiunile fixate prin L. 2 Aug. 1929 în amănunt sunt: 

]. Se ocupă cu întocmirea şi aplicarea legislației muncitoreşti, suprave- 

ghiază aplicarea, contractelor de muncă, politica salariilor şi jurisdicţia pro- 

fesională; îndrumează activitatea Camerelor de muncă; controlează sindica- 

tele profesionale şi aplică, norinele privitoare la, ocrotirea. muncii, ca igiena 

industrială, prevenirea accidentelor de muncă, munca femeilor şi minorilor, 

durata muncii şi xepuosul; ia toate măsurile în legătură cu organizarea 

piasării, problema, migraţiunilor şi a şomajului; organizează învăţământul 

muncitoresc, îndrumează şi controlează organizarea asigurărilor sociale. 

II. Pregăteşte proiectele de legi şi se ingrijeşte de sănătatea publică şi 

individuală, prevenind îmbolnăvirile. şi asigurând tratamentul în caz de 

boală; organizează şi conduce controlul alimentelor şi băuturilor, precum şt 

lupta contra alcoolismului şi altor plăgi sociale, este autoritatea superioară, 

din punct de vedere medical, tehnic, ingineresc, cât şi administrativ, "a, sta- 

pilimentelor balneare şi hidro-minerale; îndrumează construirea locuinţelor, 

lucrările pentru alimentarea cu apă, cele de canalizare, de salubritate, pre- 

cum şi cele de asanarea terenurilor; stabileşte normele pentru învăţământui 

de periecţionare sau specializare a, medicilor şi pentru instrucţia persona- 

lului auxiliar, saniiar şi de ocrotire, obligatorii pentru toate aşezămintele 

publice sau particulare. 

III. Organizează şi controlează opera. de asistenţă socială şi de ocrotire 

a îmamei şi a copilului, invalizilor, orfanilor. şi văduvelor de război, a infir- 

milor şi debilior mintali; îndrumează educaţiunea populară prin colaborarea 

artelor şi a tuturor mijloacelor de propagandă, având din acest punct de 

vedere dreptul de control asupra acestora; coordonează cerinţele economiei 

naţionale cu interesele bioiogice ale capitalului uman; îndrumează, coordo- 

nează şi controlează ca organ tehnic superior, toate serviciile şi instituţiile 

sanitare, igienice şi de ocrotire, ori de cine ar depinde ele; veghează ia, res- 

pectarea, şi aplicarea convenţiunilor internaţionale de interes sanitar şi de 

ocrotire, ori de care minister ar depinde ele; “îndrumează şi supraveghiază 

industria şi distribuţia medicamentelor de orice natură şi de oţice origine; 

examinează bugetele comunelor, judeţelor şi asociațiunilor lor, veghind 

să. se satisfacă nevoile sanitare şi de ocrotire; organizează şi conduce sta- 

tistica generală a Statului. (Ar. 156). 

3) Direcţia muncii are următoarele servicii: a) Serviciul contractelor de 

muncă, b) ai organizării şi ocrotirii muncii, c) al plasării, şomajului şi mi- 

graţiunilor, d) serviciul învățământului muncitoresc şi al organizării ştiin- 

ţitice a muncii. (Art. 158). 
* 
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9, Direcţia sănătăţii!), 
3. Direcţia ocrotirii?). 

4, Direcţia educaţiunii populare). 

Pe lângă acest minister funcţionează conform legilor lor spe- 
ciale: 

1. Institutul de statistică generală a statului“). 

2. Casa sănătăţii. 

3. Casa centrală a asigurărilor sociale. 

4. Oficiul naţional al educaţiei fizice (art. 157). 

in cadrele ministerului funcţionează următoarele consilii resp. 
comisii: consiliul superior al muncii, consiliul general al sănătății, 
cu comisiunile tehnice şi consiliul medico-legal, consiliul superior 
al ocrotirii, consiliul general al asistenții sociale, comisia migrațiu- 
nilor, consiliul căminelor de ucenici şi instituţiile de educaţie şi 

  

1) Direcţiunea, sănătăţii are următoarele servicii: a) Serviciul igienei, cu 
secţii pentru bolile infecțioase şi controlul alimentelor şi băuturilor, b) Ser- 
viciul plăgilor sociale, c) Serviciul spitalelor, d) Serviciul farmaciilor, e) 
Serviciul balneo-climatic, î) Serviciul edilităţii, cu secţia construcţiilor, ge-. 
niului sanitar și locuinţelor (art. 159), 

2) Direcţia ocrotirii are următoarele servicii: a) Serviciul puericulturii 
și igienii școlare, b) Serviciul ocrotirii defectivilor, c) Serviciul asistenţei 
sociale, d) Serviciul 1. O. V. şi al copiilor părăsiţi. 

Serviciul 1. O. V. va avea, până se va reorganiza Oficiul Naţional 1. O. 
V., atribuţiunea de a revizui invalizii, orfanii şi văduvele de răsboi, în co- 
Jahorare cu ministerul armatei (art. 160). | 

3) Direcţiunea educaţiunii populare are următoarele servicii: a) Serviciul 
propagandei culturale. b) Serviciul spectacolelor, cinematograf şi radiotonie 
cu toate instituţiunile cari le aparţin. c) Serviciul educaţiei fizice şi al tu- 
risinului (art. 161). 

:) Direcţiunea statisticei generale a statului are în atribuţiunile sale al- 
cătuirea anuarului, îndrumarea, supravegherea, şi coordonarea lucrărilor tu- 
turor serviciilor publice de statistică, aând directive pentru alcătuirea for- 
mularelor în vederea, culegerii şi alcătuiri statisticii; conduce recensămân- 
tul general al populaţiei, care se va face la fiecare 5 ani; publică lucrări de 
statistică, între cani „Buletinul statistic a] Roniâfiei“, 

Şefii serviciilor, de statistică ai ministerelor, întruniţi sub preşedinţia 
directorului statisticii generale a statului, alcătuesc consiliul general al 
statisticii statului. Acest consiliu fixează norme generale şi unitare după 
cari vor lucra serviciile respective de statistică. 

Această direcţiune se împarte în trei servicii; a) Serviciul de control. 
și urmărirea, lucrărilor statisticii. b) Serviciul de coordonare şi centralizare 
& datelor statistice, c) Serviciul statisticii, demografice şi sanitare, 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. 
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perfecţionare a muncii, consiliul administrativ. şi de disciplină. 

Toate aceste funcţionează în baza legilor şi regulamentelor speciale. 

Mai funcţionează în dependenţă de minister institute de ştiinţă 

aplicată), . având menirea de a asigura o bază ştiinţifică activită- 

ţii de îndrumare şi control a ministerului (ast. 164—165). 

III. Ministerul agriculturii şi domeniilor. 

Organizat, prin L. 25 Martie 1909, -modificată prin L. 18 Martie 

1912. Atribuţiunile îi sunt determinate prin însaşi denumirea. Prin 

L..21 Iulie 1921, fost transiormat în minister numai al agricul- 

turii,. având de scop: organizarea, conducerea Și. îndrumarea agri- 

culturii, pregătirea legislaţiei referitoare la agricultură şi la reforma 

agrară, alipindu-i şi: Comitetul agrar, înfiinţat prin DL. 31 Martie 

1920, pentru asigurarea . înfăptuirei reformei agrare. Dela 1 Aug. 

1921 ministerul domeniilor a fost organizat ca ministeriu deosebit, 

împărțindu-se serviciile între cele 2 ministerii, au, fost din nou uni- 

ficate. sub denumirea de. „ministerul agriculturii Și domeniilor“, 

1. 5 Mai 19297 a: modificat din nou organizaţia ministerului, a fost 

însă abrogată'înainte de a fi pusă în. aplieare -prin L. 14: Aug. 1927. 

L, din 2 Aug, 1929 menţine organizărea Şi denumirea, rămânând ca 

atribuţiuni îndrumarea şi promovarea economiei agricole a ţării şi 

administrarea domeniului privat, a] statului, care nu-i dat în că- 

derea altor organe”). 

__- 2) Direcţiunea minelor este însărcinată cu aplicarea dispoziţiunilor legii 

menire să facă cercetări, studii şi anchete în' vederea, aplicării practice a 

rezultatelor! ştiinţei; să. contribue la specializarea, la perfecţionarea sau in- 

strucţia telinică a personalului necesar servitiilor. sanităâre şi de ocrotire, să 

colaboreze la îndrumarea şi controlul tehnic al serviciilor! exterioare, să re- 

îere şi să 'elaboreze proiecte asupra oricărei chestiuni de competinţă, cei 

" sar deteri de minister.! ! 
Aceste institute sunt: a) Institutul de seruri şi văccinări Bucureşti; ») 

b) Institutul de balneologie Bucureşti; c) Institutul de: balneologie şi fizio- 

terapie Cluj; d) Institutul pentru studiul şi profilaxia, cancerului; e) Câte un 

institut de igienă şi sănătati publică în Bucureşti, Cluj şi Iaşi; î) Iastitu- 

tul farmaco-terapeutic Bucureşti. Aceste institute „funcţionează în baza le- 

gilor şi regulamentelor ilor de organizare. - N 

| 2) In amănunte legea precizează; ca tribuţiuni:. 2) suprăvegherea, con- 

trolul şi perfectarea lucrărilor de “expropriere, şi împoprietărire; b) con- 

trolul şi îndrumarea tehnică asupra tuturor exploatărilor silvice; c) desvoi- 

tarea pisciculturii și exploatarea, 'păscăriilor statului; d) studierea, şi aplica- 

rea măsurilor. privitoare la desvdltarea culturii animalelor domestice şi ia 

îmbunătăţirea. rassei lor; e) protecţia. vânatului; î) crearea şi îngrijirea par- 
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Ministerul agriculturii şi domeniilor are pe lângă serviciile eo- 

mune următoarele direcţii şi administrații: 

1. Direcţia agriculturii!). 

9. Direcţia zootehnică2). 

3. Administraţia pădurilor5), 

4. Administraţia pescăriilor şi amelioraţiunilor regiunilor inun- 

dabile ale Dunării). ” 
5. Direcţia aplicării reformei agrare5). 

6. Direcţia, cadastrului, comasărilor şi ameliorărilor6). 

  

curilor naţionale; g) organizarea şi conducerea învățământului agricol, sil- 
vic (inferior şi mediu şi piscicol), (art. 113). 

1) Direcţia ayriculturii are ca atribuţiuni: îndrumarea şi promovarea 
agriculturii, viticulturii, horticulturii, sericiculturii, apiculturii şi islazu- 
rilor. Mijloacele prin cari își realizează, aceste atribuţiuni sunt: a) Invăţă- 
mântul şi propaganda agricolă; b) Exploatările ca ferme model, pepiniere, 
staţiuni; c) Câlaborarea cu instituţiunile autonome, ca: asigurări mutuale 
agricole, Creditul agricol; Camere âgricole, 

„Această direcţiune are următoarele servicii: 

a) Serviciul educaţiei agricole; 

b) Serviciul exploatărilor agricole; ! 

c) Serviciul îndrumărilor şi izlazurilor. 
2) Direcţiunea zootehnică axe ca atribuţiuni: încurajarea creşterii şi ame= 

liorării rasselor de animale, precum şi aplicarea măsurilor de medicină, şi 
poliţie sanitară veterinară. , 

Această direcţiune are următoarele servicii: -* 
a) Serviciul creșterii şi îmbunătăţirii „rassei animalelor; 
b) Serviciul sanitar veterinar; 
c) Serviciul vânătoarei, care se va administra conform iegei sale speciale. 
3) Administraţia pădurilor are în atribuţiunile sale: protejarea păduri- 

lor, amenajarea și sistematizarea lor, exploatarea pădurilor statului Și con- 
trolul exploatării pădurilor particulare, îndrumarea şi conducerea lucrări- 
20 de reîmpădurire, organizarea şi administrarea învăţământului 'silvic 
inferior şi mediu). Ea funcţionează în baza legilor speciale. 

1) Administraţia pescăriilor şi amelioraţiunilor regiunei înundabild d 
Dunărei (P. A. R. ]. D.) are atribuţiunile şi organizarea, prevăzută, în legea 
specială. | - 

5) Direcţiunea aplicărei reformei agrare are în atribuţiunile sale: exe- 
cutarea tuturor lucrărilor ce decurg din legea de împroprietărire şi din legea 
privitoare la bunurile mici ale statului. 

Această, direcţie are următoarele servicii: a) Serviciul bunurilor; b) Ser- 
viciul exproprierii şi împroprietării; 'c) Serviciul colonizării; d) Serviciul 
lichidării financiare a reformei agrare. . 

Casa centrală a împroprietării a, f6st desfiinţată, toate atribuţiunile saie 
trecând asupra, acestei direcţii. - N 

8) Direcţiunea cadastrului, a comassărilor şi ameliorărilor agricole, are 

5* 
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Pe lângă minister funcţionează Comitetul ayrar, Oficiul Na- 

țional al cooperației, Institutul meteorologic, Institutul de cerce- 

tări agronomice şi Institutul de cercetări zootehnice, potrivit legilor 

speciale, precum şi consiliul superior de îndrumare şi intensificare 

a producţiei solului şi apelor. 

IV. Ministerul de industrie şi comerţ. 

Sa înfiinţat prin L. 1 Apr. 1908 deslipindu-se de ministerul 

agriculturii şi domeniilor. A fost organizat prin L. 5 Apr. 19091), 

apoi prin DL. 26 Mai 1920 şi 13 Iunie 1920. Atribuţiunile sunt de- 

terminate în mare prin însaşi denumirea ministerului. L. 2 Aug. 

1929 le precisează în „următoarele: 

Ministerul industriei şi comerţului se ocupă cu problemele de 

ordin economic şi tehnic ce privese industria, meseriile, minele, co- 

merțul, porturile şi căile de comunicaţie pe apă şi în aer ale ţării?). 

EI are următoarele direcţiuni şi servicii, în afară de cele co- 

mune: 
1. Direcţiunea energiei şi comercializărilor?). 

4 

ca atribuţiuni cadastrarea ţării, comassarea proprietăţii funciare, irigarea 

şi drenarea terenurilor susceptibile de ameliorațuni. . 

Această direcţiune are următarele servicii: a) Serviciul cadastrului; b. 

Serviciul comassării; c) Serviciul ameliorărilor. i 

1) L. pentru înființarea consiliului superior al comerţului 17 Febr. 1907. 

"Modificări în organizaţia ministerului s'au întrodus şi prin DL. 10 lan. 1919, 

19 Martie 1919, DL.-25 Mai 1919. | 

2) Ministerul de industrie şi comerţ are în sarcina sa, armonizarea ac- 

tivităţii tuturor factorilor economiei naţionale, studierea şi prepararea lu- 

crărilor de legiferare economică privind comerţul, industria, meseriile, mi- 

nele, porturile şi căile de comunicaţie pe apă şi în aer ale ţării, precum şi 

buna îndrumare şi supraveghere a acestora. 

3) Direcţiunea energiei şi a comercializării are ca atribuţiuni: 

1. De a îndruma şi a controla. regiile publice comerciale, minele, uzi- 

nele metalo-chimice, uzinele metalurgice, precum şi orice alte întreprinderi 

cu caracter comercial, care îi vor fi date în administrare ministerului de indu- 

strie şi comerţ; 2. De a veghea la execuţia tuturor lucrărilor cari privesc 

ministerul în legătură cu organizarea şi exploatarea întreprinderilor sale; 

3. De a face legătura între ministrul de industrie şi comerţ şi consiliul su- 

perior de organizare şi administrare a bunurilor și avuţiilor publice şi de 

a executia deciziile ministeriale, date pe baza avizelor acestui consiliu; 4. De 

a urmări realizarea unei politici raţionale de producerea, transportul şi 

distribuţia energiei. 

Direcţia comercializării şi a energiei are următoarele servicii: E 

a) Serviciul comercializărilor; . 
b) Serviciul energiei. 
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2. Direcţiunea industriei!). a m 
3. Direcţiunea comerţului?). 

  

1) Direcţiunea industriei studiază şi aplică toate legile şi regulamentele | 
ce privesc industria mare de orice fel, meseriile şi industria casnică; stu- 
diază şi aplică toate măsurile de stat, câri au ca scop reglementarea, con- 
trolul, ocrotirea, sau intensificarea producţiei industriale; administrează şi 
îndrumează şcoalele şi atelierele cu caracter practic din domeniul industriei 
mari, meseriilor şi industriei casnice, cari depind de ministerul industriei. 

Direcţia industriei este organul care indrumează şi coordonează toate 
măsurile de stat privitoare la raţionalizarea şi normalizarea producţiunii 
industriale. Deasemenea -ea, studiază toate chestiunile industriale în legătură 
cu apărarea ţării, precum și acele cari privesc industria în legătură, cu po- 
litica generală economică, cu convenţiunile de comerţ şi convenţiunile eco- 
noniice internaţionale. 

Studiază şi aplică toate legile şi regulametele sau aranjamentele inter- 
naţionale privitoare la proprietatea industrială. 

Conducrea direcţiunii industriei o are directorul industriei, ajutat de: 
Î. Comisiunea, industrială; 
2. Consiliul superior ai industriei casnice, și 
3. Consiliul proprietăţii industriale. 
Direcţiunea industriei are ca organe centrale de executare: a) Serviciul 

industriei alimentare, chimice şi ceramice; b) Serviciul industriei lemnului, 
hârtiei, artelor grafice şi diverse; e) Serviciul industriei metalurgice şi cen- 
tralelor electrice;. d) Serviciul industriei textile şi tăbăcărie; e) Serviciul 
secretariatului. comisiei industriale; f) Serviciul meseriilor; g) Serviciul in- 
dustriei casnice; h) Serviciul proprietăţii industriale; i) Oficiul de naţiona- 
lizare şi normalizare; j; Serviciul secretariatului tehnic. 

Direcţiunea industriei are ca organe exterioare de ezecuţie: regiunile 
îndustriale, conduse de inspectori industriali, cu atribuţiunea de a aplica 
pentru regiunea respectivă toate dispoziţiunile din legil“ şi regulamentele 
industriale ce cad în competinţa lor, precum şi de a cazecuta toate dispo- 
ziţiunile privitoare ia controlul şi reglementarea producţiei industriale din 
regiunea, respectivă. 

In atribuţiunile înspectoratelor cade strângerea tuturor datelor pentru 
ancheta, industrială anuală, precum şi orice informaţiuni sau studii locale 
privind unităţile industriale din regiune. 

2) Direcţiunea comerţului are în competenţa, sa organizarea, îhlesnirea 
și controlul comerţului interior şi exterior al ţării. In acest scop aplică, le- 
gile cu caracter comercial; îndrumează și. reglementează, activitatea institu- 
țiunilor comerciale cu caracter public; prepară nouile acorduri comerciale 
ale României cu ţările străine în unire cu ministerul de externe;. studiază 

problemele interesând nevoile comerţului şi propune luarea, de măsuri pen- 

tru o mai bună îndrumare a vieţii noastre comerciale; organizează şi con- 

duce propaganda economică atât în ţară cât şi în străinătate, pe calea pu- 
biicităţii, cât şi prin organizarea de muzee, târguri de mostre. 

Pe lângă direcţiunea comerţului funcţionează comisiunea pentru prepa- 

i
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4. Direcţiunea minelor!). 

  

rarea convențiilor de comerţ şi ale convențiilor economice internaţionale. 

„Pentru adunarea mpâterialului înțocmirii studiilor necesare direcţiunea 

comerţului se folosește de referenţi tehmaci de specialitate, cari funcţionează 

pe lângă fiecare serviciu. . 

Direcţiunea comerţului are următoarele organe centrale de executare: 

a) Serviciul comerţului interior; b) Serviciul comerţului exterior; c) Serviciul 

informaţiilor, publicaţiilor şi propagandei economice; 4) Serviciul aviaţiei 

civile. 

Direcţiunea comerţului are ca organe exterioare în țară: Inspectoratele 

comerciale, cari au în atribuţiunea lor, pe lângă însărcinările ce li se dau 

de minister, supravegherea strictei aplicări a legilor, regulamentelor, deci- 

ziunilor şi ordonanţelor privitoare la organizarea şi exercitarea comerţului; 

să culeagă şi să dea informaţiuni cu privire la situațiunea economică din 

circumscripţia respectivă şi de a întocmi studii asupra. nevoilor locale. 

Direcţiunea comerţului are ca organe exterioare în străinătate: Agen- 

ţiile economice, conduse de consilieri economici, atașați sau agenţi comerciali, 

cu atribuţiunile de a studia din punct de vedere economic pieţele şi ţările 

în cari sunt create; ţin ministerul în curent asupra mişcării comerciale şi 

industriale a acelor pieţe și ţări, asupra, tarifelor lor vamale şi convenţiu- 

nilor comerciale încheiate, asupra tarifelor de trasnport şi a întregei legis- 

laţii economice şi financiare, de a apăra interesele economice şi de pro- 

pagandă, de a servi ca birouri de informațiuni comerciale şi financiare. 

De direcţiunea comerțului depind instituţiunile publice ce se conduc în 

paza legilor lor speciale de înfiinţare, organizare şi regulamentelor res- 

pective: . - . 

a) Academia de înalte studii comerciale şi industriale; 

b) Camerele de comerţ şi de industrie şi uniunea lor; 

c) Camerele de comerţ și de industrie extrateritoriale; 

d) Camerele de comerţ şi de industrie străine în România; 

e) Bursele de schimb, acţiuni şi efecte şi cele de mărturi. 

1) Direcţiunea minelor este însărcinată cu aplicarea dispoziţiunilor legii 

minelor. In exercitarea acestei atribuţiuni şi în cadrul legii minelor, direc- 

țiunea, minelor este în drept să ia orice dispoziţiuni şi să ordone orice mă- 

sură cu privire la: a) Punerea în valoare a zăcămintelor miniere rezervate 

statului şi a celor lăsate la, dispoziţia proprietarilor suprafeţei; b) Conser- 

varea şi exploatarea, economică a zăcămintelor miniere de orice fel (rezer- 

“ate statului sau lăsate la dispoziţia proprietarilor suprafeţei), direcţiunea 

minelor fiind în drept să intervină în acest scop în tehnica exploatării; c) 

Industrializarea, transportul și comercializarea substantelor sau produselor 

de orice fel; d) Protecţia suprafeţei, a instalațiunilor şi clădirilor aflate pe 

ea; e) Siguranţa şi protecţiunea personalului şi lucrătorilor întrebuințaţi la 

lucrări miniere şi în industriile conexe, precum şi pregătirea lor profesio- 

nală în şcoli corespunzătoare, autorizarea de funcţionare, controlul şi drep- 

tul de a suspenda sau de a îndepărta din funcţiune personalul autorizat; 

î: Asigurarea nevoilor consumului intern şi a celor impuse de apărarea ţă- 

si
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5, Direcţiunea măsurilor, greutăților şi a metalelor preţioase!). 
6. Regia autonomă a porturilor şi.căilor de comunicaţie pe apă?). 
7. Regia autonomă a conductei de: petrol?).. | 

8. Institutul : geologie. 

9. Institutul de export. i E a 
' Organe auxiliare 'ale minisţerului sunt: consiliul superior al 

organizării şi administrării întreprinderilor şi avuțiilor publice, 
comisiunea îndustrială,. consiliul. superior al îndustriei casnice, con- 

” siliul proprietății industriale; comisiunea . pentru prefacerea. conven- 
țiilor de comerţ, A „a. 

: 

  

; &) Inventarierea drepturilor 'miniere “câştigate, recunoscute şi validate 
e. "controlul: executării obligaţiunilor impuse prin lege posesorilor; dease- 
menea, drepturile în ceeace priveşte punerea sub menţinerea. în exploaţare 
normală a bunurilor respective; h) Controlul inventarului și instalaţiunilor 
întreprinderilor miniere, posesoare de drepturi câştigate menite să intre în 
patrimoniul! stafilui: potrivit Tegii'niinelos; :i). Controlul şi 'stabilirea, dreptu- 
rilor statului derivând din dispoziţiunile legii minelor, privitoare la taxe, 
impozite -şi redevenţe minier6;: j) Acordarea avantajelor legale! oricăror în- 
treprinderi miniere şi industrii conexe în strânsă, legătură cu mineriţul; 
k) Aplicarea, sancţiunilor prevăzute de legea minelor. pentru .abateri. „comise 
de întreprinderi sau de. persoanele responsabile. 

| Direcţia minelor are următoarele. servicii: a) al petrolului şi gazelor ca: 
explorării, rafinerii; b)' serviciul minelor de' cărbuni şi miitereuri cu iîndu- 
siriile conexe;: c) 'al carierelor 'şi apelor miniere; d)'al minelor: 'metalifere şi 
al uzinelor: metalurgice; e) al concesiunilor, studiilor şi statisticei; î) servi- 
ciul cadastrului :minier, : . e. : . .. 4 . . x 

1) Direcţiunea măsurilor, greutăților şi metalelor preţioase are în:sar- 
cina sa: aplicarea -legilor Sistemului. metric de. măsuri 'şi: greutăţi, cotitul 
vaselor şi controlul analizei metalelor. :prețioage, cu. următoarele atribuţiuni 
generale ce decurg din aceste legi: Execuţarea acţiunei unice, în stat, pen- 
tru aplicarea unitară, a sistemului metric, potrivit nevoilor industriei şi 
aplicaţiunea niăsurilor materiale după indicaţiunile mttroiogiei, supra- 
veghierea aplicării acestor norme, instituirea tipurilor: de măsuri admisibile, 
executarea operaţiunilor de verificare și comparaţiuni metrologice . şi con- 
rolul pentru asigurarea unităiii, legalităţii şi exactităţii măsurilor şi măsu- 

„ Tătorilor din transacţiuni: Analiza şi controlul metalelor preţioase şi a obiec- 
telor fabricate din metale preţioase, pentru garantarea, de Către stat a îit- 
lurilor legale. 

i Direcţiunea, riăsurilor, greutăților şi metalâlor prâţioase cuprinde: a) 
Serviciul tehnic şi a] verilicărilor; b) Serviciul! de control, aplicaţie şi, sta- 
tistică; c) Serviciul metalelor preţioase; d) Șerviciul adriiiriisțraitiv şi. al per- 
Sonalului;, e), „Corpul inspectorilor mețrologişti. 

pe 

2) 3) Regia autonomă „a porturilor şi căilor de comunicaţie şi Regia 
autonomă, a a conductei de » petrol funeţionează potrivit legii” "speciale.



4 fă | 
i. 
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Organe de execuţie exterioare îu ţară are: inspectoratele în- 

dustriale, în străinătate: ataşaţii sau agenţii comerciali. 

instituţiuni publice comerciale depinzând de minister sunt: ca- 

smoerele de comert şi industrie şi uniunea lor, camerele extraterito- 

viale, cele străine. în Româriia, bursele de mărfuri şi efecte. 

Pe lângă ministerul industriei şi comerţului funcţionează dele- 

gația economică a guvernului, formată din ministrii şi subsecretarii 

de stat ai preşedinţiei, ministerelor de finanţe, agricultură şi do- 

menii, industrie şi comerţ, lucrări publice şi comunicaţii, muncii, 

sănătăţii şi oerotirilor sociale. 

E prezidată de preşedintele consiliului de miniştri, în absenţa 

lui de unul din miniștrii de faţă, după vechime.. 

Delegaţia economică a guvernului e ajutată în deslegarea pro- 

blemelor economice de un consiliu superior economic!). 

V. Ministerul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor. 

N"a avut la bază o lege de organizaţie ca celelalte ministere, ci 

unele chestiuni privind organizaţia au fost reglementate în L. din 

15 Iunie 1894 pentru organizarea corpului tehnice al ministerului 

lucrărilor publice, modificată prin DL. din 11 Ianuarie 1919. Scin- 

dindu-se unele servicii prin DL. 15 lunie 1920 sa înfiinţat 

al doilea minister al comunicaţiilor, care a fost organizat prin R. 

26 Iunie 1920. Au fost unite din nou prin L. 2 Aug. 1929, numindu-se 

ministerul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor (R. 14 Nov. 1929, 
art. 1). - 

Atribuţiunile acestui departament sunt: de a exercita dreptu- 
rile statului asupra marilor mijloace de comunieaţiune: a) căile fe- 
rate, drumurile, poşta, telegraf, telefon, la Casa muncii căilor fe- 
rate, constituite în regii comercializate; b) de a da ajutor tehnic 
prin studii, proiecte, control, la lucrări publice executate de stat, 
județe, comune, ete.2). 

  

1) Consiliul superior economic se compune din 12 membri numiţi de 
președintele consiliului dintre specialiștii diferiţelor ramuri economice. şi 
financiare. Ei nu pot fi funcţionari publici administrativi. Preşedintele con- 
siliului este ministrul de finanţe; vice-președintele, secretarul şi ceilalţi func- 
ționari sunt numiţi de preşedintele consiliului. 

2) Atribuţiunile sunt precizate în următoarele: 
| Ministerul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor are în atribuţiunile 

sale: 

a) exercitarea, drepturilor prevăzute în legile privitoare la „Regia Au- 
tonomă a Căilor Ferate Române“, „Cassa Autonomă a Drumurilor“; la 
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Ministerul, în afară de serviciile comune, cuprinde următoarele 
direcţiuni: 

1. Direcţiunea apelorI), 
2. Direcţiunea, lucrărilor de edilitate, arhitectură şi urbanism?). 

  

„Regia Autonomă a Poştelor, Telegratelor şi Telefoanelor“* şi la „Regia Au- 
tonomă a Casei Muncei“ C. F. R.; b) studiul, proiectarea şi executarea lu- 
crărilor de amenajare a cursurilor de ape, în interes general şi a râurilor 
navigabile şi flotabile; c) Stabilirea condiţiunilor de înfiinţare şi de exploa- 
tare a tuturor folosințelor de apă, şi a, lucrărilor de amenajare a apelor, în 
conformitate cu dispoziţiunile legii apelor; d) Controlul studiilor lucrărilor 
de edilitate ce se execută de către judeţe şi comune; e) Proiectarea, şi exe- 
cutarea clădirilor serviciilor statului; î) Controlul și supravegherea, lucrări- 
lor de construcţie de clădiri ce se face de către județe, comune sau admi- nistraţiuni controlate de stat; g) Controlul studiilor şi lucrărilor de urba- 
nism ce se execută, de judeţe şi comune; h) Studii, directive şi controlul teb- 
Nic, relative la şoselele județene, vicinale şi comunale; i) Examinarea pro- 
iectelor de construcţii de căi ferate de interes particular, supravegherea 
construcţiilor şi controlul exploatării; j) Examinarea proiectelor de con- 
strucţii din punct de vedere tehnic şi economic a tuturor lucrărilor ce se . execută de stat, judeţ, comună sau administraţiuni controlate de stat şi pentru cari nu există alte organe instituite prin legi speciale; 1!) Organiza- rea, supravegherea, şi întreţinerea, învățământului tehnic mediu şi. înferior 
pentru pregătirea personalului necesar la îndeplinirea atribuţiunilor as 
mai sus. 

1) Direcţiunea apelor are următoarele atribuţiuni: Studiul, proiectarea 
şi executarea lucrărilor de amenajare a cursurilor de ape în interes general 
şi a râurilor navigabile şi tlotabile, precum şi stabilirea, condiţiunilor de m- fiinţare şi exploatare a tuturor folosințelor de apă şi a lucrărilor de ame- najare a apelor, conform legii apelor. 

Această direcţiune are următoarele servicii: a) Serviciul hidraulic; b) Serviciul aplicării legii apelor; c) Serviciul tehnic de amenajarea, râurilor; -4) Serviciul tehnic pentru întreţinerea fluviilor; e) Serviciul tehnice pentru întreţinerea fluviilor şi canalelor navigabile şi pentru construcţia de noui canale navigabile. , , 2) Direcţiunea lucrărilor de edilitate, arhitectură şi urbanism are ur- mătoarele atribuţiuni: a) Controlul studiilor şi lucrărilor de edilitate ce se execută de către judeţe şi comune, în scopul ca aceste lucrări să fie făcute după norme generale consacrate de experienţă şi după ultimele progrese ale științei; b) Studiul, proiectarea, şi executarea lucrărilor de clădiri ale sta- tului; c) Controlul şi supravegherea, lucrărilor de construcţie de clădiri ce se fac de către judeţe, comune sau administraţiuni controlate de stat; d) Controlul studiilor şi lucrărilor de urbanism ce se execută de judeţe şi co- mune. . ! 
Această direcţiune are următoarele servicii: a) Serviciul de edilitate; b) 

Serviciul de arhitectură; c) Serviciul de urbanism; d) Serviciul de inspecţie şi control. -
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3. Direeţiunea, tehnică şi a drumurilor judeţene, vicinale şi 

comiunalei ), 

4. Direcţiunea căilor ferate particulare?). 

Secretariatul general are, în afară de serviciile cunoscute, ser- 

viciul învățământului tehnic. 'Tot pe lângă secretariatul general 

funcţionează şi consiliul tehnic superior, consiliul superior al ape- 

lor şi consiliul superior al comunicațiilor, cu atribuţiile stabilite 

prin legile lor de organizare. , 

Sub vegherea ministerului funcţionează următoarele adminis- 

traţiani, constituite în regii publice comerciale: 

1. Regia Autonomă a Căilor Ferate Române. 

2. Casa Autonomă a Drumurilor. 

3. Regia Autonomă a Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor. 

4. Regia Autonomă a Casei Muncii C. F. R. (modificată prin 

L. 3 Mai 1930, cu denumirea: Casa Autonomă pentru oerotirea şi 

ajutorarea personalului C. F. R.), 

VI. Ministerul instrucţiunii publice şi al cultelor. 

A fost organizat mai pe urmă prin L. 4 Mai 19103) ca minister 

al instrucţiunii publice şi al cultelor, a fost scindat în 2 ministere - 

prin DL. 15 lunie 1920, înființându-se ministerul deosebit al cultelor 

şi artelor. L. 2 Aug. 1929 a unit departamentul cultelor cu cel al 

instrucţiunii, - 

Ministerul instrucţiunii publice şi al cultelor are în atribuţiu- 

1) Direcţiunea tehnică şi a drumurilor judeţene, vicinale şi comunale 

are următoarele atribuţiuni: a) Studiul şi întocmirea de norme şi directive 

tehnice pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor judeţene, vicinale şi 

comunale; b) Studiul şi pregătirea tuturor lucrărilor în sarcina Departa- 

mentului, potrivit dispoziţiunilor din legea drumurilor şi din legile speciale 

pentru înfiinţarea regiilor autonome; c) Controlul tehnic al lucrărilor ce se 

execută pe şoselele judeţene, vicinale şi comunale; d) Intocmirea statisticii 

drumurilor şi a hărților pentru drumuri. 

Această, direcţiune are următoarele: a) Serviciul de studii şi directive 

tehnice; bj Serviciul drumurilor judeţene, vicinale şi comunale; c) Serviciul 

statistic şi cartografic. 

2) Direcţîunea căilor ferate particulare are în atribuţiunea sa: a) Studiul 

cererilor de concesiuni pentru construcţii de căi ferate de interes particular; 

b) Controlul execuţiunii, întreţinerii şi al exploatării acestor linii; c) Studiul 

tarifelor şi chestiunilor juridice relativ la concesiuni. Are următoarele ser- 

vicii: a) Serviciul concesiunilor; b) al controlului; c) Serviciul juridico-fi- 

nanciar, | ” 
3) A fost moâificat prin DL. 15 Iunie 1919, DL. 6 Iunie 1919, DL. 12 Iunie 

1919, DL. 8 Iul, 1919, DL. 9 Iul. 1919, DL. 19 Nov. 1919, L. 10 Aug. 1921. 

   



nile sale: a) administrarea şi controlul învățământului de stat, de 
toate gradele şi supravegherea învățământului particular; b) el 
este reprezentantul statului față de toate cultele profesate pe teri- 
toriul României, cu dreptul de control şi supraveghere asupra lor 
(art. 80). 

Cuprinde pe lângă serviciile comune următoarele direcţiuni şi 
servicii speciale: 

1. Direcţia învăţământului primar!); 
2. Direcţia învăţământului secundar?) ; 
3. Direcţia învăţământului superior?) ; 
4. Direcţia învăţământului profesional“); 

“A 

  

1) Direcţia învăţământului primar are în atribuţiunile sale: administra 
rea, îndrumarea şi controlul şcoalelor primare publice şi a grădinilor de 
copii, centralizarea şi soluţionarea, lucrărilor relative la, înfiinţarea şi des- 
fiinţarea şcoalelor şi a posturilor, la, adunarea materialului în vederea, în- 
tocmirii legilor şi regulamentelor şcolare; conlucrează împreună, cu admini- 
strația Casei şcoalelor şi a culturii poporului, în vederea tipăririi şi răs- 
pândirii cărţilor didactice de curs primar; adună, clasează, și publică datele 
statistice relative la această ramură de învățământ; formează şi ţine la 
curent. statele personale ale tuturor membrilor corpului didactic şi ale fune- 
ționarilor dependenţi de ea, , 

Această, direcţie se împarte în următoarele servicii: a) Serviciul admini- 
strării şcoalelor; b) Serviciul personalului; c), Serviciul staţisticei şi arhivei; 
d) Serviciul statelor personale ale membrilor corpului didactic din în- 
văţământul primar. 

2) Direcţia învăţământului secundar are în atribuţiunile sale: admini- 
strarea, îndrumarea și controlui şcoalelor secundare, precum: gimnazii, licee, 
şcoale normale şi seminarii: 

Această direcţie se împarte în următoarele servicii: a) Serviciul admi- 
nistrării şcoalelor; b) Serviciul personalului; c) Serviciul statelor personale, 
al arhivei și al statisticei. | 
„__3) Direcţia învățământului superior are în atribuţiunile sale: administra- 

rea universităţilor şi a şcoalelor şi institutelor superioare tehnice, a institu- 
telor de cultură universitară, a arhivelor statului şi a bibliotecilor universi- 
tare și publice, a personalului universitar şi al tuturor laboratoarelor, a 
școalelor superioare anexate universităţilor, întocmirea statisticii universi- 
tare şi a statelor personale a, îuncţionarilor administrativi, precum şi a sta- 
telor personale ale membrilor corpului didactic. 

Această, direcţiune are următoarele servicii: a) Serviciul administrativ 
şi al personalului didactic; b) Serviciul statisticei, arhivelor statului, al 
bibliotecilor şi al statelor personale ale membrilor corpului didactic. ! 

1) Direcţia învăţământului profesional ar6 în atribuţiile sale: admini- 
strarea, îndrumareă şi controlul şcoalelor profesionale, comerciale, de me- 
serii, de gospodărie, | 

Această, direcţie -cuprinde patru servicii: 1. Serviciul şeoalelor profesio- 

e
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„ Direcţia învăţământului confesional şi particular!); 

„ Direcţia cultelor?); 

„ Direcţia artelor3); 

8. Consiliul general al instrucţiunii“); 

9. Consiliul permanent5); 
1
 
8
 

nale şi de gospodărie. 2. Serviciul şcoalelor comerciale. 3. Serviciul școale- 

lor de meserii. 4. Serviciul statelor personale, al arhivei şi al statisticei. 

1) Direcţia învăţământului particular şi confesional are în atribuţiu- 

nile sale: administrarea, îndrumarea şi controlul învăţământului de toate 

gradele, ce se predă în şcoalele particulare ale confesiunilor şi în familie. 

Această direcţiune are următoarele servicii: a) Serviciul administrativ 

şi al autorizărilor; b) Serviciul personalului. şi al controlului; c) Serviciul 

statelor personale, statisticei şi al arhivei. 

2) Direcţia cultelor are în atribuţiunile sale: îndrumarea şi coordonarea 

raporturilor dintre stat şi diferite confesiuni, exercitarea dreptului de con- 

trol, priveghere şi inspecţiune asupra, afacerilor bisericeşti, propuneri pentru 

numiri, translerări, concedii, scoaterea, la pensie a personalului bisericesc, 

precum şi executarea tuturor dispoziţiunilor din legi şi regulamente privi- 

toare la culte. | | | 
Această, direcţie are următoarele servicii: a) Serviciul cultelor naţionale; 

b) Serviciul cultelor minoritare; c) Serviciul statisticei, studiilor, a statelor 

personale şi al arhivei. ” 
3) Direcţiunea artelor are în atribuţiunile sale: îndrumarea şi încurajarea. 

activităţii. artistice în ce priveşte. artele plastice, literatura, muzica şi monu- 

mentele istorice, 

Are următoarele servicii: a) Serviciul “artelor frumoase, literaturii şi 
muzicii şi folktorului; b) Serviciul învățământului artistic, muzical şi mMu- 

zeele, 

4) Consiliul general al instrucţiunii este organul de îndrumare și coor- 

donare a proiectelor de legi şi regulamente şi a măsurilor ce ministerul ur- 

mează a lua. El este format din: a) președintele Academiei Rrmâne; b) rec- 

“torii universităţilor şi ai şcoalelor superioare; c) administratorul Casei şcoa- 

lelar; d) secretarul general; €) inspectorii generali ai învățământului; î) 

directorii de învăţământ din minister. . 

Acest consiliu e convocat cel puţin de două ori pe an, în vederea înce- 

perii şi terminării anului şcolar. E] poate îi convocat ori de câte ori soco- 

teşte necesar ministrul, care îl prezidează. 

Ministrul consultă consiliul asupra rapoartelor înaintate de direcţiile de 

învăţământ la fiecare şase luni. 

5) Consiliul permanent se alcătueşte din G membri, împărţit în două 
secții, fiecare de câte trei membri, numiţi dintre profesorii definitivi ai în- 

văţământului secundar sau superior, cu decret regal, pe 3 ani. Consiliul] per- 

manent lucrează în secţiuni separate şi dă avize consultative sau obligatorii 

în toate chestiunile în cari legile o cer. 
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10. Comisia centrală de judecată!); 

11. Consiliul inspectorilor generali). 
Ca înstituţii autonome, potrivit legilor lor organice funcţionează 

pe lângă minister: 

1. Casa şcoalelor și a culturii poporului; 
2. Casa de credit, economie şi ajutor a corpului didactic. 

VII. Ministerul justiţiei. 

Fără a avea o lege specială, avea la baza organizaţiei R. 9 Mar- 
tie 1582 pentru serviciul interior al ministerului justiţiei şi dispo- 
ziţiuni din legile pentru organizarea judecătorească. L. 2 Aug. 1929 
fixează, ca şi în legile anterioare, ca atribuţiuni ale ministerului 
justiţiei [in general supravegherea şi buna distribuire a justiției 
(art. 61). In acest scop ministerul: a) numeşte persorialul judecăto- 
resc și personalul auxiliar potrivit legilor pentru organizare jude- 
cătorească şi menţine: disciplina; b) supraveghiază bunul mers al 
justiţiei, fără a se putea amesteca în 'atribuţiunile instanţelor Jude- 
cătoreşti şi a cunoaşte fondul proceselor; .c) veghează la executarea 
hotărîrilor judecătorești; d) îndeplineşte faţă de consiliul legislativ 
atribuţiunile prevăzute de legea organică a consiliului legislativ. 

Ministerul justiţiei are şi o serie de atribuţiuni cu caracter ad- 
ministrativ. In. exerciţiul acestora ministrul Justiţiei este şeful su- 
prem al membrilor parchetului, cărora le poate da ordine şi instruc- 
țiuni privitor la urmărirea crimelor şi delictelor. 

EI face propuneri pentru amnistie şi graţieri. | 
Ministrul justiţiei -are în grija sa promulgarea legilor, pe cari 

le supune Regelui spre saneţionare şi contrasemnează decretele de 
prormulgare. - 

EI este depozitarul originalului legilor. 
E] este păstrătorul sigiliului statului. | 
EI este ofiţerul stării civile pentru membrii familiei regale, con- 

form legii speciale. 

  

1) Comisia centrală de judecată a membrilor corpului didactic secundar 
şi primar, precum şi 7 comisiuni regionale de judecată, sunt organizate şi 
funcţionează conform legii speciale de organizare. 

2) Consiliului înspectorilor generali, organizat în mod special, dă avizul 
în toate chestiunile prevăzute de legi și regulamente. El lucrează sub pre- 
şedinţia secretarului general, sau în lipsa acestuia, sub preşedinţia celui 
mai vechiu inspector general al învăţământului secundar. 

/
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Ministerul justiţiei cuprinde, pe lângă serviciile comune, urmă- 

toarele direcţiuni cu. caracter special: 

1. Direcţia personalului judecătoresc şi administraţiunii justi- 

ţiei!); 
2. Direcţia judiciară, a cărţilor funduare şi a controlului ad- 

minisirării averii incapabililor?) ; 

3. Direcţia contenciosului statului?). 

La ministerul justiţiei funcţionează: consiliul superior al ma- 

gistraturii, comisia de recomandări pentru numirea consilierilor 

permanenţi la consiliul legislativ, comisia de naturalizări, comisia 

superioară a persoanelor juridice. 

Pe lângă ministerul justiţiei funcţionează: | 

Direcţia generală a penitenciarelor şi institutelor de prevenţie, 

potrivit legii speciale organice, iar pe lângă secretariatul general 

comisiunea centrală electorală, potrivit dispoziţiunilor legii elec- 

torale. 

1) Direcţia personalului şi administraţiunii justiţiei îndeplineşte toate 

lucrările pe cari legea de organizare judecătorească, legea de organizare a 

Consiliului legislativ, statutul funcționarilor publici şi legea, generală de pen- 

siuni le pun în sarcina ministerului justiţiei, precum și orice alte lucrări, 

cari prin natura lor intră în atribuţiunea acestei direcţiuni. 

Pe lângă aceste direcţiuni funcţionează: a) Consiliul superior. al magi- 

siraturii; b) Comisia de recomandări pentru. numirea consilierilor perma- 

nenţi ai Consiliului legislativ. 

Direcţia personalului şi administraţiei justiţiei se împarte în trei ser- 

vicii: a) Serviciul: personalului judecătoresc; b) Serviciul lucrărilor consi- 

liului superior al magistraturii şi al comisiunii de recomandări pentru nu- 

mirea consilierilor permanenţi ai Consiliului legislativ; .c) Serviciul admi- 

nistraţiei justiţiei. 

2) Direcţia judiciară, u cărţilor funduare, a controlului administrării 

averii încapabililor are în căderea sa: rezolvarea şi îndeplinirea tuturor 

lucrărilor privitoare la aplicarea legilor internaţionale de drept public sau 

privat; supraveghiază funcţionarea seviciilor cărţilor funduare şi exercită 

controlul asupra administrării averii incapabililor. 

De această direcţiune depind și serviciile medico-legale şi de îidenti- 
ficare. 

Direcţia judiciară se împarte în şase servicii: 1. Serviciul lucrărilor 

civile; 2. Serviciul lucrărilor penale; 3. Serviciul cărţilor îunduare; 4. Servi- 

ciul controlului administrării averilor incapabililor; 5, Serviciul statisticei; 

6. Serviciul medico-legal şi de identificare. 

3) Direcţia contenciosului statului îuncţionează potrivit legii speciale. 
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VIII. Ministerul de externe. 

Organizat prin L. 13 Febr. 1894 şi 3 Apr. 1898, modificate prin. 
L. 13 Martie 1912, 30. Aug: 1920 și 19 Iulie 1921. După L. 2 Aug. 1929 
ministerul de externe are ca atribuţiuni: a) conducerea politicii ex-: 
terne şi întreţinerea relaţiilor ţării cu statele străine; încheierea, * 
interpretarea şi executarea tratatelor şi convenţiunilor internaţio- 
nale; reprezentarea. politicii, comerciale în. străinătate, în unire cu 
ministerul de industrie şi comerţ; numirea reprezentanţilor ţării în 
străinătate; întreținerea relaţiilor cu agenții diplomatici ai țărilor 
străine, acreditaţi pe lângă Rege; b) are în grija sa întocmirea 
actelor de stare civilă şi de notariat în străinătate, pântau supușii 
români, prin agenţii diplomatici şi consulari.: Prin intermediul său 
se execută sentințele civile şi comereiale în ţară şi străinătate. 'Tot 
în sarcina sa cade aplicarea legii recrutării, pentru cetăţenii ro- 
mâni aflaţi în străinătate, ca, şi cererile de extrădare; e) ţine re- 
gistrele ordinelor naţionale şi ale medaliei şi erucei „Serviciului 
Credincios“ şi intervine pentru a se autoriza portul decoraţiilort 
străine (cancelar al ordinelor). . 

Ministerul de externe are, pe lângă serviciile comune, următoa- 
rele direcţiuni: a : 

1. Direcţia politică1), 

  

13) Direcţia politică se compune din: 
a) Serviciul, pentru Occident, alcătuit din: - 
Secția 1, însărcinată cu afacerile privitoare la: America de Nord şi Sud; Anglia (Imperiui Britanic); Coloniile şi niandatele acestor ţări. 
Secţia 11, însărcinată cu afacerile referitoare la: Franţa, Belgia, Italia 

Vaticanul, Spania, Portugalia, Coloniile şi mandatele acestor țări. 
Secţia III, însărcinatţă cu afacerile referitoare la: Germania, Elveţia, 

Olanda, Ţările Scandinave, Coloniile acestor ţări. - : 
Secţia IV, însărcinată cu afacerile referitoare la: Societatea Naţiunilor, Minorităţi, Executarea tratatelor. 
b) Serviciul pentru Orient, compus din: 
Secţia V, însărcinată cu afacerile referitoare la: Mica Inţelegere, Austria Ungaria, , - 
Secţia VI, însărcinată cu afacerile referitoare la: Polonia, Țările Baltice, 

Finlanda, Rusia. * . | Secţia VII, însărcinată cu afacerile referitoare la: Bulgaria, Albania, 
Turcia, Grecia, Egiptul. 

Secţia VIII, însărcinată cu afacerile referitoare Ia: Dunăre, Comisiunile 
Dunărene, Regimul apelor internaţionale. 

Fiecare din servicii (pentru Occident şi Orient) sunt conduse de către un ministru plenipotenţiar. 
c) Serviciul economic,
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2, Direcţia consulară!). “ 

Pe lângă secretariatul general funcţionează, în afară de servi- 

ciile cunoscute, serviciul Protocolului şi Cancelaria ordinelor. 

In atribuţiunile acestui serviciu e dat ceremonialul ministerului, 

precum şi ţinerea registrelor generale şi: particulare ale ordinelor 

naţionale şi ale Crucii şi medaliei Serviciului credincios. 

Prin acest serviciu se acordă autorizaţiuni de port de decoraţii 

străine şi se acordă străinilor decoraţii românești. 

De acest serviciu depinde biroul translatorilor. 

Ministerul de externe are organe: consiliul superior diplomatie 

şi consiliul juridic. Consiliul superior diplomatic are ca atribuţie 

examinarea, la cererea ministrului şi împreună cu dânsul, a ches- 

fiunilor externe de căpetenie. Acest consiliu este compus dintr'un 

președinte şi 3—4 membri. 

Consiliul juridic, compus dintr'un consilier juridic şi din 3 până 
* la 5 jurisconsulţi, ca membri, referă asupra actelor juridice ale 

chestiunilor de cari ministerul de externe este chemat a se ocupa. 

OA pără, pe baza unei delegaţiuni speciale, interesele statului în faţa 

instanţelor judecătoreşti sau în faţa organelor internaţionale din 

țară sau străinătate; studiază problemele de drept internaţional, în 

speciâl cele de cari sunt chemate a se ocupa Societatea Naţiunilor 

şi Curtea Permanentă de arbitraj din Haga; îngrijește colectarea 

publicaţiilor juridice de orice fel din țară sau străinătate, cari in- 

teresează statul. 

IX. Ministerul armatei. 

Organizat prin L. 29 Febr. 1900, modificată prin L. 21 Martie 

1912, DL. 10 Ian. 1919, 27 Apr. şi 15 lun. 1919, 9 Dec. 1920 având de- 

numirea ministerul de răsboia. Prin L. 2 Aug. 1929 sa trecut la 

denumirea: ministerul armatei. 

Are în atribuţiunea sa: pregătirea tuturor lucrărilor. şi înzestra- 

rea armatei cu toate mijloacele necesare apărării naționale; el are 

conducerea, administrarea şi controlul întregei armatei. 

1) Direcţiunea consulară are următoarele atribuţiuni: rezolvarea chestiu- 

nilor consulare şi a afacerilor cari privesc interesele românilor în străină- 

tate, atât referitoare la chestiunile de stare civilă, cât şi la orice alte chestiuni. 

Direcţia consulară are următoărele servicii: a) Serviciul afacerilor con- 

sulare; b) Serviciul contenciosului, ale cărei atribuţiuni sunt rezolvarea tu- 

turor afacerilor, având caracter juridic, nepolitic, cari privesc la chestiunile 

de stare civilă, cât şi la orice alte chestiuni. 
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Ministerul armatei se compune din: 
a) Organele de conducere superioară, comandament şi pregătire: 

„1. Consiliul superior al armatei!) ; 
'2. Marele stat major al armatei?) ; 
3. Inspectoratele generale de armată3). 
b) Organele tehnice şi administrative: 
1. Inspectoratele generale de armă şi inspectoratele tehnice; 2 Direcţia învățământului militar; ! 3 Direcţia personalului; 

  

1) Consiliul superior al armatei este un organ permanent, care asigură, continuitatea pregătirii de război a armatei. Este consultat, în toate chestiu- nile, cari privesc pregătirea armatei pentru război,proiecte de legi militare sau proiecte de legi cari interesează, apărarea naţională, precum şi pentru! orice chestiuni pe cari ministerul le găseşte necesare. El se compune din: preşedinte, ministru] armatei; membrii: inspectorii generali de. armată, şe- , îul marelui stat-major, qoi comandanţi de corp de armată şi şeful casei militare a M. S. Regelui, a 
Pentru chestiuni privitoare la înaintăre se complectează cu: coman- dantul corpului de armată respectiv sau inspectorul general de armă, când ofiţerul nu aparţine vre-unui corp de armată, şi secretarul general al mini- sterului care este totodată secretarul consiliului. El redactează, procesul- verbal al şedinţei. 
2) Marele atat-major ai armatei are în' atribuţiunile sale: organizarea instrucţia şi mobilizarea armatei, informaţiuni asupra forţelor niilitare u diferitelor armate, pregătirea planurilor de răsboi, punerea la curent a inspectcrilor de armată cu operaţiile probabile, studiul transporturilor for- țelor militara, îndrumarea învățământului în şcoala superioară de război, pregătirea şi controlul activităţii ofiţerilor de staţ major, coordonarea în- văţământului în şcoala superioară de război, pregătirea şi controlul activi- tăţii ofiţerilor de statinajor, coordonarea învăţământului în toate instiiu- ţiunile de învățământ rnilitar, întocmirea istoricului campaniilor, admini- strarea fonduriior ce-i sunt afectate. 
Pe lângă Marele stat-major funcţionează comitetul materialelor de răzbui. o 
Marele stat-majur al armatei are ca împărţire: organizarea, infor- maţiuni şi contra, informaţiuni, operaţii, servicii, instrucţie, trnsporturi, istorie, adjutantură. E1- are sub ordinele sale şcoala superioară de răsboi, 

serviciul geografic al «rmalei. educaţia fizică şi preregimentară, pregătirea militară în şcoalele polilehnice şi de arhitectură, muzeul militar, un di- 
vizion. de, tren, secretariatul consiliului superior âl apărării ţări. 

3) Inspectoratele generală de armată supraveghiază şi controlează pre- 
gătirea de răsboi, din toate punctele de vedere, a comandamentelor, tru- 
pelor şi serviciilor cari intră în subordinea inspectoratelor respective. In- 
spectoratele generale de armată au. fiecare câte un singur stat-major şi 
un serticiu al: întendențe;,. 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. | , 6
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4. Serviciul contenciosului; 

“5. Consiliul permanent de revizie. 

Inspectoratele generale de armă!) şi: inspectoratele: tehnice co- 

prind: a) inspectoratul general al înfanteriei?); b) al cavaleriei5), 

cj al artilerieit), d) tehnic), e) al aeronauticei), f) al marinei!), 

1) inspectoralele generale de armă au în atribuţiunea lor: a) organizarea, 

pregătirea şi instrucţia unităţilor şi serviciilor respective, cari nu intră 

în ordinea de bătaie a diviziilor sau a corpurilor de armată; b) Organiza- 
rea, pregătirea şi instrucţia în şcoalele militare de toate categoriile ce 
aparţin. armei şi a centrelor. de instrucţie; c) Elaborarea regulamentelor 

armei respective şi directive relativ la instrucţia tehnică; d) Dotarea cu tot 

felul de materiale, întreţinerea, păstrarea şi controlul întregului material 

aflat asupra trupelor; e) Administrarea tondului afectat, 

) Inspectoratul general al înfanteri iei compus din: 

Serviciul de stat-major; - 

Comandamentul şcoalelor militare cu şcoalele pregătitoare şi spețiale 

- de ofiţeri şi de subofiţeri de infanterie; 

Direcţia, infanteriei; 

Centrul de instrucţie al intanteriei; 

Regimentul carelor de luptă; | 

Comitetul consultativ al infanteriei. 

3) Inspectoratul general al cavaleriei (organ de comandament şi admi- 

nistraţie), corpus din: - * 

Serviciile de stat-major, intendenţă, sanitar, veterinar, artilerie şi mu- 

niţiuni şi al geniului; 

Comandamentul şcoalelor, 'cu şcoalele pregătitoare şi speciale de ofi- 

ţeri şi de subofiţeri de cavalerie; 

Direcţia cavaleriei; 

Direcţia remontlei; 
Comitetul consultativ al cavaleriei; 

Centrul de instrucţie al cavaleriei; - - 
Diviziile de cavalerie; ) 

Regimentul 1 vânători. 
1) Inspectoratul general al artileriei, compus din: 

Serviciul de stat-major; 

Direcţia, artileriei; 

Direcţia armamentului cu stabilimentele sale ca: arsenal, pirotehnie, 

pulberărie, precum şi depozitele de muniţiuni şi de armament; 
Comandamentul şcoalelor militare cu şcoalele pregătitoare şi speciale 

de ofiţeri şi subofiţeri, şcoala de guarzi de artilerie; 

Centrul de instrucţie al artileriei; 

Regimentul de artilerie al centrului de instrucţie; 

Comandamentul pompierilor; 

Comitetul consultativ al artileriei şi armamentului. 

5) Inspectoratul general tehnic, compus din: 
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9) al geniului5), 1) inspectoratul tehnic sanitar?), î)' inspectoratul tehnic al intendenţei!o), 
PN AN E 

Direcţia, tehnică; 
Serviciul gazelor; 
Poligonul de experienţă dela Sudiţi. 

” 6) Inspectoratul general al aeronauticei, compus din: » Serviciul de stat-major; 
Serviciile de intendenţă, de armament şi muniţiuni şi sanitar; Direcţia aeronauticei; 
Comitetul consultativ a] 3erunauticei; 
Comandamentul Şcoalelor, cu şcoalele militare şi speciale de ofiţeri şi subofiţeri; - 
Centrul de instrucţie; 
Divizia aeriană 
Stabilimente şi depozite. , 7) Inspectoratul general a! marinei. compus din: | | Serviciul de stat-major şi servicii: de intendență, sanitar, armament și muniţiuni; 
Direcţia marinei; 
Comitetul consultativ; | 
Comandamentul şcoaleior cu şcoalele militare şi speciale ae ofițeri, şcoale de specialităţi; 
Centrul de instrucţie; . 
Unităţi navale; 
Stabilimente şi depozite. 
8) Inspectoratul general al geniului, compus din: , Serviciul de stat-major; 
Direcţia geniului; 
Direcţia domeniilor militare şi cazarmamentului; 
Comitetul consultativ; 
Comandamentul . şcoalelor cu $coale militare şi speciale de ofiţeri şi subotiţeri, Școala de guarzi de geniu; - 
Centrul de instrucţie; : 
Comandamentul brigăzii C. F. R; 
Comandamentul brig. specialităţi; 
Regimentul de tracţiune automobilă; 
Stabilimente şi depozite. 
9) Inspectoratul tehnic sanitar are în atribuţiunile sale: organizarea, conducerea. şi funcţionarea şcoalelor sanitare de toate categoriile, pregăti- rea de război. mobilizarea, personalului sanitar, elaborarea, regulamentelor sanitare, dotarea cu matârial sanitar a armatei, întreţinerea, păstrarea şi controlul permanent al acestui material, administrarea fondului afectat. El are următoarele servicii: - 
Serviciul de stat-major; SR . - Direcţia sanitară; 
Comitetul consultativ sanitar; 

ge
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Direcția învățământului militar are în atribuţiuni liceele mili- 

tare. 

Direcţia personalului are în atribuţiunile sale încadrarea ar- 

matei!), chestiuni judiciare şi disciplinare, recrutarea armatei, etc. 

Aici aparţine şi serviciul contenciosului. 

Institutul sanitar militar; 

Centrul de instrucţie cu şcoalele speciale şi de reangajaţi sanitari; 

Stabilimente şi depozite. 

10) Inspectoratul tehnic al intendenţei are în atribuţiunile sale: aprovi- 

zionarea armatei cu: tot felul de subsistenţe, echipament, harnașament, 

combustibil, furaje, imprimate şi materiale de întreţinere ce-i sunt nece- 

sare: trăsuri speciale de subsistenţă; 

Intreţinerea, păstrarea şi controlul acestor aprovizionări şi trăsuri; 

Aprovizionarea, controlul şi supravegherea administrativă a unităţilor 

și serviciilor neindivizionate, cari depind de minister, cât şi întocmirea bu- 

getului armatei: contabilitate, ordonanţare, stabilirea soldelor în diferite 

poziţii ale ofiţerilor; 

Controlul gestiunilor în bani şi materii la unităţile şi serviciile ar- 
matei. 

Ea se compune din: 
Serviciul de stat-major; 

Direcţia, intendenţei; 

Comitetul consultativ; 

Întendenţa stabilimentelor centrale; 

Direcţia, contabilităţii; ” 
Direcţia controlului; 

Şcoale superioare şi de subofiţeri; 

Stabilimente şi depozite; 

Tipografia, ministerului. 

1) .Incadrarea armatei se face în raport cu legea bugetară, legea de 

înaintare şi tabela de efectiv, personal civil, maeştri militari, personal ecle- 

siastic. 

Chestiuni judiciare şi disciplinarea, deferite ministerului prin diferitele 
legi şi regulamente, funcţionarea consiliilor de disciplină, de onoare, de 

reformă şi de război. 

Lucrări relative la recrutarea în armată şi aplicarea legii. 

Lucrări relative la statistică, 
Publicarea legilor, regulamentelor, deciziunilor, etc., cari trebuesc făcute 

prin „Monitorul Oficial“. 

Are următoarele servicii: 

Serviciul personalului; 

Serviciul contencios; 
Stabilirea pensiei ofiţerilor, tuncţionarilor civili, reangajaţilor şi gra- 

delor inferioare din serviciul armatei. 
Serviciul justiţiei; 

Serviciul recrutării; 
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Consiliul permanent de revizie judecă în ultimă instanţă toate 

hotăririle celorlalte tribunale judiciare militare. 

Secretariatul general are în atribuţiunile sale coordonarea acti- 

vității inspectoratelor generale de armă şi tehnice, direcţii şi ser- 
vicii, rezolvând toate chestiunile ce-i revin prin delegaţia dată de 
ministru. Ajută pe ministru în administrarea şi înzestrarea armatei. 
Aprobă lucrările şi cheltuelile, semnând în locul ministrului cu 
indicaţiunea „pentru ministru“ deciziile şi. corespondenţa pe care 
acesta nu şi-a rezervat-o!). 

X. Ministerul de finanţe. 

Organizat prin L. 15 Martie 1909, modificată prin L. 2 Apr. 
1910, L. 22 Febr. 1912 şi DL. 19 Sept. 1919. A fost organizat prin L. 
23 Mai din 1928, lege întocmită ca model pentru reorganizarea, 
departamentelor. Prin L..2 Aug. 1929 organizarea ministerului de 
finanţe se face în legea unitară organică a ministerelor. Potrivit 
acestei legi ministerul de finanţe are în atribuţia sa administraţia 
generală a finanţelor statului, precum şi controlul financiar al ser- 
viciilor şi stabilimentelor publice. | 

Ministerul de finanţe cuprinde serviciile centrale şi serviciile 
speciale, cari se conduc. de legile lor organice. Pe lângă serviciile 
comune are următoarele direcţiuni: 

1. Direcţiunea contabilităţii generale a statului şi a finanțelor 
publice?); 

2. Direcţiunea datoriei publice3); 

  

Serviciul statisticei; 
Serviciul clerului; 

Serviciul Monitorului Oastei, 
„) Secretariatul general are sub ordine batalionul trupei M. A., Societa- 

tea „Cultul Eroilor“, serviciul sanitar M. A. şi registratura generală, 
2) Direcţiunea contabilităţii generale a statului întocmeşte proiectul de 

buget general al statului şi al legii bugetare, întocmeşte şi încheie conturile 
bugetare şi ale tezaurului public, controlează din, punct de vedere financiar 
şi contabil toate serviciile instituţiunilor, ale căror bugete. se votează de 
Adunarea deputaţilor. - 

Direcţia contabilităţii generale a statului are următoarele servicii; a) 
Serviciul bugetelor şi al seripielor; b) Serviciul inventarelor şi al restitui-. * 
rilor; ec) Serviciul controlului datoriei publice. 

Pe lângă ea este alipit oficiul licitaţiilor. 
3) Direcţia datoriei publice are ca atribuţiuni: administrarea datoriei 

statului şi aplicarea dispoziţiunilor din tratate relative la datorii şi despă-
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-3. Cassieria centrală a tezaurului publici); 

4. Direcţiunea contribuţiunilor?); 

5. Direcţiunea vămilor?); 

6. Direcţiunea mișcări fondurilor“). 

Serviciile speciale, care se conduc de legile lor organice, sunt: 

1. Inalta Curte de conturi; 

2, Cassa de depuneri şi consemnaţiuni; 

3. Cassa generală de pensiuni; 

4. Administraţia Monopolurilor Statului, care funcţionează pe 

baza legei Cassei Autonome a Monopolurilor Regatului României. 

5. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, inclusiv fabrica 

de timbre, care funcţionează ca regie comercializată. 

6; Creditul judeţean şi comunal. 

1. Cassele de împrumut pe gaj. 

gubiri, având următoarele servicii: a) Serviciul administrativ şi al emisiuni- 

lor; b) Serviciul. amortismentelor și al opoziţiilor; c) Serviciul contabilităţii 

şi ordonanţărilor; d) Serviciul primirii, verificării şi descărcării valorilor 

intrate; e) Serviciul despăgubirilor de război. Pe lângă ea este alipită co- 

misiunea despăgubivilor de război. 

1) Cassieria centrală a tezaurului public primeşte şi repartizează sumele, 

valorile şi garanţiile vărsate. de administraţiuni până la întrebuinţarea şi 

depunerea, lor; execută plăţi din bugetul statului. EA are: a) Serviciul opera- 

țţiunilor efectuate de încasări şi plăţi; b) Serviciul tezaurului public. 

2) Direcţiunea contribuţiunilor are ca atribuţiuni: întocmirea şi apli- 

carea legilor şi regulamentelor relative la constarea şi urmărirea contribu- 

ţiunilor directe şi indirecte. Ea are: a) Serviciul contribuţiunilor directe: 

b) Serviciul succesiunilor; c) Serviciul impozitelor indirtcte; d) Serviciul ta- 

xelor; e) Serviciul timbrelor; f) Serviciul cifrei de afaceri şi al taxei de lux. 

Pe lângă această direcţie funcţionează comisiunea centrală fiscală şi 

comisiuna specială a timbrului. 
3) Direcţia vămilor are ca atribuţiuni întocmirea şi aplicarea legilor şi 

. regulamentelor vamale, precum şi administraţia generală a vămilor, având 

următoarele servicii: a) Serviciul administrativ; b Serviciul tarifelor şi al 

coniravenţiunilor; c) Serviciul exterior. 

Pe lângă această direcţie funcţionează comisiunea superioară vamală. 

4) Direcţiunea mişcării fondurilor îndeplineşte serviciul de transcriere 

şi de repartizare a fondurilur între diferitele administraţiuni ale statului, 

întreţine relaţiile cu instituţiunile financiare, publice şi private, precum şi 

cu Banca Naţională, centralizează situaţiile cassieriilor, administraţiilor 

financiare şi cassieriei cențrale a tezaurului public. înregistrează avizele 

ordonanţelor de plată şi de delegaţiune. 

Direcţia mișcării fondurilor are următoarele servicii: a) Serviciul chul- 

tuelilor; b) Serviciul operaţiunilor de tezorerie. 
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Secretariatul general are, în afară de serviciile comune, în, ofi- 
ciu de studii financiare), serviciul statisticii fimanciare?). In ea- 
drele secretariatului general funcţionează: consiliul Financiar supe- 
rior, consiliul economiei financiare, comisiunea tehnică, bugetară. 

$ 9. Organele regionale din provinciile unite. . 

Puterea executivă a avut organe regionale?) în provinciile 
unite între anii 1918 şi 1922. Ele însă au fost desființate şi înglo- 
bate în organizaţia departamentelor centrale. Organele provinciilor 
unite an fost înfiinţate prin Adunările naţionale, cari au decretat 
unirea, emanând dela organe cu atribuţiuni de constituante. Des- 
fiinţarea- lor s'a săvârşit cu disconsiderarea, formelor juridice. 
"In Ardeal Consiliul dirigent, emanat din Marele Sfat Naţional 

al Admuării naţionale dela Alba-Iulia din 1 Dee, 1918, a fost însăr- 
cinat prin Decretul regal din 13 Dec. 1918, până la definitiva, organi.- 
zare a României întregite, cu conducerea serviciilor publice din te- 
ritoriile ardelene. Prin DL. 4 Apr. 1920 atribuţiunile Consiliul diri- 
zent au fost trecute asupra puterilor prevăzute la art. 32 şi 35 din 
Constituţiune, iar acele ale resorturilor Consiliului dirigent asupra 
departamentelor corăspunzătoare ale guvernului regal. | 

Descărcarea Consiliului dirigent şi trecerea puterii legiuitoare 

  

*) Oficiul de studii financiare are ca atribuţiuni: adunarea şi prelucra- rea, materialului documentar pentru studiul finanţelor publice şi private, al politicii economice şi al programelor de statistică; prepararea şi executarea, lucrărilor legislative în materie financiară şi exercitarea supravegherii burselor și aplicării legii monetare, Tot aci vor funcţiona: a) Serviciul econo- miei financiare; b) Biroul devizelor. " ! 
2), Serviciul statisticii financiare are atribuţia centralizării datelor sta.- tistice, având următoarele secţii: a) Secţia statisticei comerţului exterior; „b) Secţia. statisticei financiare. 
3) Ţările unite au fosţ reprezentate în guvernul regal, prin miniştri 

fără portofoliu şi anume: 
Basarabia, în baza punctului ? al Rezoluţiunei de unire prin 2 repre- zentanţi în consiliul de miniștri român. (Rez. Sfatului Țării din 2? Martie 1918); 

Bucovina, în baza Decretului din 19 Decemvrie 1918 prin ? miniștri fără portofoliu, unul ca delegat al guvernului pentru administraţia Buco- vinei 'cu reședința la. Cernăuţi, al doilea la Bucureşti. 
Transilvania, Banatul şi celelalte ținuturi din Ungaria, locuite de Ro- mâni în baza Decretului din 13 Dec. 1918 prin miniştri fără portofoliu îri număr de 3 şi prin consilieri speciali numiţi pe lângă departamente. - 

!
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(art. 32) şi a celei executive (art. 35 Constituţia din 1866) era pre- 

văzut să se facă de o comisiune de unificare numită prin Decret 

regal. Odată cu numirea comisiunei din unificare se decreta, că a 

încetat mandatul Consiliului dirigent. 

Pentru asigurarea funcţionarilor numiţi de către Consiliul di- 

rigent s'a prevăzut în Decretul-lege de desființare, că numirile de 

" funcţionari, făcute de Consiliul dirigent, de şefii de resort şi de pre- 

fecţi, au aceeaşi putere ca şi celelalte numiri de funcţionari ai sta- 

tului. S'a mai decretat, că ei păstreză drepturile câştigate prin acele 

numiri în ceeace priveşte regularea drepturilor la pensie. 

Pria DL. 4 Apr. 1920, relativ la Basarabia şi Bucovina, sa 

decretat şi desfiinţarea organelor regionale din aceste ţări. | 

După cuvintele acelui Decret-lege, copiat după cel din Ardeal, 

atribuţiunile directoratelor din Basarabia şi ale secretariatelor de 

serviciu din Bucovina au trecut tot asupra puterilor prevăzute în 

Constituţie la art. 32 şi 35, urmând a se exercita de către departa- 

mentele corăspunzătoare ale guvernului regal!). 

Descărearea directoratelor şi secretariatelor, precum şi sehim- 

bările necesare sau făcut prin comisiunea de unificare prevăzută 

în legea pentru descărcarea Consiliului dirigent. Pentru numirea 

da funcționari şi dreptul de pensie s'a dat aceeaşi normă. 

Comisiunea centrală pentru unificare sa instituiţ pe lângă 

preşedenţia consiliului de miniştri, constând din 6 membri (R. 8 

Apr. 1920). Comisiuni regionale de unificare şi descăreare sau in- 

stituit în mâd provizoriu în Cluj, Chişinău şi Cernăuţi, pentru lu- 

crările curente de unificare şi descărcare a serviciilor publice trecute 

sub conducerea directă a guvernului central. 

Comisiunile regionale sau compus: a) în Cluj din 9 secretari 

generali şi 9 delegaţi ai guvernului cențral; b) în Chişinău din 9 

secretari generali şi 9 delagaţi ai guvernului central; c):în Cer- 

năuți din 7 secretari generali şi 7 delegaţi ai guvernului central. 

Fiecare comisiune regională avea un preşedinte. . 
PFuneţiile lor aveau să înceteze de drept în ziua terminării lu- 

crărilor pentru unificare şi descărcare. 

1) In stilizarea, acestui decret-lege s'a strecurat un nonsens juridic. Au- 

torul n'a, cunoscut situaţia de drept a Consiliului dirigent şi cea a organa- | 

lor din Basarabia şi Bucovina. Consiliul dirigent a avut putere legislativă 

şi executivă, directoratele din Basarabia şi secretariatele din Bucovina nu- 

mai putere executivă. Astfel e fără rost trecerea puterii lor legiuitoare asu- 

pra puterii prevăzute ia art. 3 din Constituţie. 
, 

   



Comisiunile regionale aveau de a îndeplini lucrările de descăr- 
care şi a prezenta comisiunei centrale propuneri privitoare la ope- 
raţiunile de unificare a serviciilor publice. 

Secretariatele generale pe ziua de 1 Apr. 1921 au fost transtor- 
mate prin buget în directorate regionale (directorate generale). 

Aceste organe regionale n'au rezolvit problema, unificării, au 
făcut numai administraţie. Ele au funcţionat ca organe de descon- 
centrare a departamentelor centrale, până la desfiinţarea lor după 
votarea Constiţuţiei din 1923. 

$ 10. Desconcentrarea puterii centrale. Generalităţi. 
Evoluţiunea desconcentrării la noi. 

Legiuitorul din 1929 s'a sesizat de ravoia de a descărca depar- 
tamentele ministeriale de îngrămădire:, sufocantă de chestiuni ad- 
ministrative, cari în cursul evoluţiunei organizaţiunei departamen- 
telor în deceniile din urmă au ajuns în atribuţiunile puterii cen- 
trale. Observatorul obiecțiv a] rulajului din funcţionarea departa- 
mentelor noastre centrale a putut să constate, că întocmirea noastră 
administrativă a ajuns într'o fază de criză, care reclamă neîntâr- 
ziat măsuri de descongestionare, pentru a putea ca organismul 
nostru să funcţioneze şi mai departe. 

O administraţiune centralizată se descarcă sau prin descen- 
trulizare, trecând o parte din atribuţiunile din. grupa intereselor 
generale reprezentate de puterea centrală („Ministerele reprezintă interesele generale ale statului“, L. 2 Aug. 1929, art. 10), unor or- gane din teritoriu investite cu dreptul de a rezolvi acele atribuţiuni 
cu putere proprie, fiind supuse în cazurile de importanţă tutelei puterei centrale. O astfel de descărcare a departamentelor centrale se face prin trecerea unor atribuţiuni la județe, sau comune, cale pe care a urmat-o legiuitorul din 1925 în |. pentru unificarea ad- ministrativă din 14 lunie 1925, Sau altă soluţiune de descărcare a PI 

1) V. Dec. min. finanţelor 3 Apr. 1921 pentru transformarea în directo- rate reg.; Dec. min. domeniilor 4 Aug. 1921 înfiinţează directorate generale pentru ministerul domeniilor în Ardeal, Bucovina 'şi Basarabia; Dec. min, instr, 2 August 1929 pentru reducerea atribuţiilor directorilor de instr.; Dec. min. interne 18 Mai 1922 pentru desfiinţarea, directoratului general de in- terne din Cluj; Dec. min. interne 22 Oct, şi 4 Dec. 1922 pentru descărcarea de o parte din atribuţiuni a directoratului gen. de interne din Chişinău; Dec. min. instr. 25 Nov. 1924 pentru desfiinţarea directorajelor reg. din Ardeal, Pasarabia şi Bucovina.
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puterii centrale de chestiuni administrative. mărunte este organiza- 

rea în teritoriu a unor organe deslipite din organizaţia centrală a 

departamentelor, cari iau de obiceiu denumirea de inspectorate, sau 

regiuni, în centre mai importante ale ţării, formându-se pentru fie- 

care câte o circumseripţiune. Această cale a fost urmată după 1919 

de cele mai multe departamente ale puterii centrale, cari simțind 

nevoia de a se descongestiona, de chestiuni Tnărunte, au organizat 

astfel 'de organe. teritoriale. 

“Departamentul instrucţiunei publice, unul “din cele mai încăr- 

cata de chestiuni mărunte adminisțrative, prin DL. 14 Iunie 1919 

(legiferarea numai pentru Regatul vechiu) întroduce în legea sa 

organică la art: 22 bis dispoziţiunea: „Pentru realizarea : descentra- 

-lizării se instituie „cireumseripţii şcolare“ alcătuite din 3—5 judeţe. 

Cireumseripţiile sunt în număr de opt“. Cireumseripţiile au cen- 

trele: Craiova, Pitești, Bucureşti, Buzău, „Bacău, Galaţi, Iaşi şi 

Constanţa. 
"Acelaş departament” la 16 Apr. 193 (după desfiinţarea” directo- 

ratelor 'zegionale din provinciile unite)” prin decizia “publicată în 

Mon. of. din 19 Apr. 1953, împarte țara în 16 regiuni şedlare. Cen- 

trele nouilor 8 circumscripții, sunt: "Timişoara, “Oradea, Cluj, Sibiu, 

Braşov, Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă. Ulterior circumscripţia 

Cetatea Albă 'a fost 'desfiinţată, rămânând 15 circumscripţii. Cir- 

cumseripţiile capătă numele de inspectorate, fiind conduse de câte 

un iaspector- şet'cu un număr de funcţionari, eu cancelarie şi arhivă. 

Tu art. 22 ter al logei 'de organizare a ministerului instrucţiunei 

_se dau acestor inspectorate o serie de artibuţiuni (înşirate la punct. 

a—m). Se mai înfiinţează încă un comitet şcolar pe lângă fiecare 

inspectorat, corpus din câte un director de liceu, de şcoală nNOr- 

mâlă, seniiriar, “şcoală profesională şi şcoală primară, aleşi pe 3 ani 

"de către membrii corpului didadtie ai gradului respectiv din toată 

cirguniscripţia. „Acest comitet capătă 4 grupuri de atribuţiuni, având 

calitatea de a da avize (art. 29 quater). 

Ministerul industriei şi comerțului prin R. 1 Martie 1921, pen- 

+vu bunul mers al serviciul împarte ţara în 15 cireumseripţii de în- 

spectorate comerciale cu 'urinăţoare centre: Craiova, Bucureşti, Ga- 

laţi, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov, Arad, Oradea, 

Cernăuţi, Chişinău, Bălţi. Cetaţea. AJbă: In capul inspectoratului 

este. un inspector cu personal constând: din: a) ub inspector, sub- 

inspector: sau controlor, in impiegat, o dactilografă, un eamarist. 

Atribuţiile: sunt determinate, la, art, 4, „punctele 1—, a—l, 3, 4,5 

   



— 91 — 

a—e, prin urmare un mare număr, iar la nr. 5 inspectorii industriali 
din Ardeal, având în vedere că secretariatul comerţului din Cluj e 
în eurs de lichidare, vor mai îndeplini şi atribuţiuni pe cari le exer- 
cita fosta „Seaţie prezidială a resortului comerţului“, rămânând 
rezervate şi aprobării ministeriale cele prevăzute la lit. a—h. 

Serviciul sanitar-veterinay trecând în 1919 dela ministerul de 
interne la ministerul agriculturii, prin Dec. 11 Iunie 1921, a fost 
descentralizat, împărțindu-se țara în regiuni zootehnice şi sanitare 
veterinare în număr de 7, având următoarele centre: Blaj, Cluj, 
Turnu-Severin, București, Galaţi, Chişinău, Cernăuţi. 

Ta. ministerul agriculţurii şi domeniilor organizaţia, regimului 
silzie în teritoriu a, fost grupată în regiuni, cari au fost, transformate 
în 13 direcţiuni regionale pe ziua de 15 Iunie 1924 (Dec. cons. de min. 
1î Mai 1924), cu centrele: ]. Cernăuţi, II. Chişinău, III. Iaşi, IV. Ba- 
cău, V. Ploeşti, VI. Constanţa, VII. Piteşti, VIII. Orşova, IX. Arad, 
X. Sibiu, XI. Cluj, XII. Braşov, XIII. Oradea. Direcţiunea Bistriţa 
IXIV) pentru pădurile comunelor năsăudene, organ al statului, sus- 
ținut din veniturile pădurilor comunale. 

Serviciul sanitar, organizat la ministerul sănătăţii, potrivit 
Legii 28 Octomvrie 1922 a grupat ” circumscripțiile judeţene 
în 17 regiuni cu următoarele centre: Craiova, ' Piteşti, Bucu- 
reşti, Braşov, Galaţi, Bacău, Iaşi, Cernăuţi, Chişinău, "Arad, 
Cluj. L. 23 Martie 1926 de modificare a legei sanitare, modificând 
regiunile sanitare, înfiinţează următoarele 77 inspectorate sanitare: 
1. Craiova eu judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Romanați, Vâlcea şi Hunedoara; 2. Piteşti cu judeţele: Olt, Argeş, Teleorman, Dâmbo- 
vița şi Muscel;; 3. Bucureşti cu jud.: Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Duros- 
tor, Constanţa, Caliacra şi Vlaşca; 4. Braşov cu jud.: Braşov, Pra- hova, Treiseaune, Făgăraş, Sibiu, Târnava Mare, Târnava Mică, 
Odorhei şi Alba; 5. Galaţi cu jud.: Covurlui, Tecuci, Cahul, Ismail, 
Tulcea, Brăila şi Tutova; 6. Bacău cu jud.: Bacău, Roman, Neamţu, 
Ciuc. Putna şi R.Sărat; 7. Iaşi cu jud.: Iaşi, Vaslui, Botoşani, So- roca şi Bălţi; 8. Cernăuţi cu jud.: Dorohoi, Suceava, Câmpulung, 
Cernăuţi, . Hotin, Rădăuţi, Storojineţ şi Fălţiceni; 9. Chişinău cu jad.: Lăpuşna, Orhei, Tighina, Cetatea Albă și Fălciu; 10. Arad eu jud.: Bihor, Arad, Timiş-Torontal, Caraş şi Severin; 11. Cluj cu jud.: Cluj, Mureş, Maramureş, Năsăud, Satumare, Sălaj, Someş şi Turda; 

“ (art. 31). 

Pentru descărcarea ministerului de interne Sa adus L, 14 Aug, , 
|
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1994, art. unic, prin care s'au adaus la art. 3 al legii organice a mi- 

nisterului două 'noui alineate în. cuprinderea :următoare: 

„Ministerul poate însărcina pe prefecţii de judeţe cu rezolvarea 

unor din chestiunile, pentru care se cere aprobarea ministerială. 

Aceste însăreinări se dau prin delegaţiuni serise şi publicate în Mo- 

nitorul Oficial, 

Prefecţii de judeţe vor rezolva chestiunile, pentru cari au pri- 

mit delegaţiune şi vor semna şi expedia corespondenţa relativă în 

numele ministerului, însă pe răspunderea lor personală“. 

Ministerul de interne prin deciziunea publicată în Mon. Of. din 

19 Nov. 1927, urmărind punctul de vedere de control şi îndrumare 

a activităţii consiliilor comunale şi judeţene şi a serviciilor exte- 

rioare ale ministerului de interne, împarte judeţele ţării în 10 cir- 

cumseripţii, cu următoarele reședințe: Piteşti, Ploeşti, Iaşi, Boto- 

şani, Chişinău, Cetatea Albă, Sibiu, Tg.Mureş, Oradea şi Cluj. Mi- 

nisterul repartizează inspectorii generali administrativi în aceste 

circumscripţii. Atribuţiunile au fost fixate prin Decisiunea din 13 

Febr. 1926. 

Această metodă de descărcare a departamentului central prin 

înfiinţarea în teritoriu de 'circumseripții mai mari sau mai mici, 

grupând judeţele în regiuni, şi dând organelor instituite atribuţiuni 

din cele ale departamentului, ia denumirea de desconcentrare. Orga- 

nele din teriţoriu sunt reprezentante ale ministerului, lucrând ca or- 

gane detaşate, în baza unei delegaţiuni. Chestiunile soluționate sunt 

rezolvite în numele ministrului, în ele se manifesta voinţa capului 

departamentului. Ele nu pot fi duse, în urma unui mijloc de atac, 

spre rezolvire din nou, sau spre revizuire, la capul departamentului. 

Unele departamente au în baza organizaţiunei lor organele ex- 

terioare, cari sunt organe de execuţie, d. e. ministerul de interne în 

baza, L. 2 Apr. 1864, avea prefecturile de judeţe, ministerul de fi- 

nanţe are administraţiile financiare, ministerul instrucţiunei are 

revizorii şcolari de judeţe. Aceste organe pot fi investite cu soluţio- 

narea unor anumite atribuţiuni, de regulă ca, instanţă, primă, admi- 

ţând în caz de atac al soluţiunei date, un recurs ierarhie. 

In trecutul mai depărtat al Ţărilor române de asemenea găsim 

organe în cireumseripţii mai mari din teritoriu. In primele veacuri 

după întemeierea, principatelor în Moldova găsim Vornicul de Ţara 

de jos, Vornicul de 'Ţara de sus şi Vornicul de Suceava, în Oltenia 

 



„— 98 — 

banul Craiovei!). In epoca Regulamentului organic găsim Vornic şi 
Logofăt de Ţara de sus şi “Ţara de jos. 

Legiuitorul din 1929 a dus mai departe firul evoluţiunei de or- 
ganizare începute la 1919, generalizând crearea, de circumscripţii. re- 
gionale în scopul de a descongestiona, departamentele centrale .şi 
sistematizându-le în mod unitar pentru 7 departamente, în cari a 
soluţionat deseoncentrarea. , 

Soluţiunea, Legei din 2 Aug. 1929 constă în înfiinţarea. directo- 
ratelor ministeriale locale, grupând judeţele în 7 circumscripții, ca 
organ» de descărcarea, puterii centrale de chestiuni administrative. 
Departamentele ar trebui să rămână numai organe de guvernare, 
dând direcţivele de executarea, legilor şi ocupându-se cu chestiunile 
mari ale ţării. 

$ 11. Directoratele ministeriale locale. 
Înfiinţarea directoratelor ministeriale locale s'a decretat prin 

L. pentru organizarea administraţiunii locale din 3 Aug, 1929, art. 
292—299, dispoziţiuni idenţice cu cele din L. 2 Aug. pt. org. minis- 
terelor art. 168—175, modificate prin L. 4 Jan, 1930. Fiindcă legiui- 
torul dela 1929 n'a putuţ să depăşească liniile de organizaţie teri-. 
torială trasate de art. 4 al Constituţiei din 1923, care nu cunoaşte 
alte împărțiri administrative, decât judeţele şi comunele, a decretat, 
că înfiinţează 7 centre de administraţie şi inspecție locală, dându-le 
numirea de directorate ministeriale locale. (L. 3 Aug. art. 292). 

Din punet de vedere al doctrinei aceste organizaţiuni intră în 
categoria organelor de desconcentrare. Ele sunt organe deslipite din 
organizaţia centrală a departamențelor şi aşezate în anume centre 
ale teritoriului. Potriviţ principiilor deseoncentrărei în fiecare din. 
ele se va valorifica direcţiunea şi voinţa arătată de capul departa- 
mentului. 

Normele de organizare ale directoratelor ministeriale locale sunt următoarele: 
Directoratele ministeriale locale funcţionează în următoarele 

orașe: București, Cernăuţi, Chişinău, Cluj. Craiova, Iași, Timişoara. 
Timitele direetorâtelor ministeriale locale, aşezate în aceste 

centre Sau stabilit prin jurnalul consiliului de miniştri?). Limitele odată stabilite pot fi modificate numai prin lege. 
ÎI 

1) v. V. Onişor, Istoria, dreptului român, ed. II, pag. 138 —189 şi 349. 
2) Judeţele ţării au fost repartizate prin D, 9 Ian. 1930, precum urmează: 

,



Fiecare directorat ministerial local este constituit din: 

1. Directorul ministerial local; 

2. Secretarul general al directoratului; 

3. Șefii serviciilor ministeriale locale, înfiinţate în centrele res- 

pective. 

Directorul ministerial local este reprezentantul întregului gu- 

vern (L. 2 Aug. 1929, art. 174, al. 1), adică mai precis al tuturor 

miniştrilor, ale eăror departamente au servicii în directorat. EI este 

șeful ierahie imediat al tuturor serviciilor ministeriale din direc- 

torat (art. 174,al. II). 

EI este organul de administrație generală şi şeful poliției în 

judeţele cari fac parte din directorat, în această calitate „el are sub 
ordinele 'sale prefecţii“ şi „este şeful poliţiei din aceste judeţe“ (art. 

114, al. III), având dreptul să ceară concursul forţei armate pentru 

paza ordinei şi a liniştei publice şi în general având aceleaşi drep- 

tuii şi îndatoriri ca şi prefectul în judeţul respectiv (al. IV şi V). 

Directorul ministerial local este egal în rang cu un subsecretar 

de stat. El are un ajutor, care îl înlocueşte în lipsă. Ajutorul are 
rangul de secretar general: de minister (L. 3 Aug. 1929, art. 297, al. 
II şi III şi L. 4 lan. 1930, art. III)!). Directorul şi ajutorul sunt 

„numiţi la propunerea consiliului de miniștri prin decret regal (al. I 

şi III). 

Directorul ministerial local are un birou de secretariat, condus 

de un şef de cabinet. 

Secretarul general ajută pe directorul ministerial în exercitarea 

atribuţiunilor sale şi în această calitate el conduce şi supraveghează 

toate serviciile ministeriale locale. Directorul ministerial poate de- 

lega, secretarului general toate sau parte din atribuţiunile sale prin 

Directoratul min. Î. București: Argeş, Brăila, Buzău, Caliacra, Con- 

stanţa, Covurlui, Dâmboviţa, Durostor, Ialomița, Iifov, Muscel, Prahova, 

Putna, R.-Sărat, Teleorman, Tulcea, Vlașca; Ii. Cernăuţi: Baia, Cămpulung, 

Cernăuţi, Dorohoi, Storojineţ, Rădăuţi, Suceava; III. Chişinău: Bălţi, Ca- 

hul, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Tighina; 1V. Cluj: 

Alba, Braşov, Ciuc, Cluj, Făgăraş, Hunedoara, Maramureș, Mureş, Năsăud, 

Odorhei, Sălaj, Satumare, Sibiu, Someş, Târnava-Mare, Târnava-Mică, 

Treiscaune, Turda; V. Craiova: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Romanați, Vâl- 

cea; VI. Iași: Bacău, Botoşani, Fălciu, Iaşi, Neamţ, Roman, Tecuci, Tutova, 

Vaslui; VII. Timişoara: Arad, Bihor, Caraş, Severin, Timiş-Torontal. 

i) Atribuţiunile ajutorului, dacă nu este numit, trec asupra unuia 

dintre şefii administraţiunei locale, în temeiul delegaţiei speciale date de 

directorul min. local şi publicate în Mor..0Of. (L. 2 Aug. 1929, art. 173, al. 

IV, vezi şi expunerea de motive la acest art.). 
.. 

   



deciziune publicată, în Monitorul Oficial.. (L. 4 Ian. 1930, art. III, 
al. V—V]). a i . 

Sefii serviciilor ministeriale locale sunt-a]. doilea elemenţ com.- 
ponent al directoratului. Şefii şi personalul. acestor servicii sunt re- 
crutați și numiţi. de ministerele respeetive. potrivit legii de -organi- zare (art. 171, al. III). 

Modul de funcţionare al serviciilor -ministeriale locale se. deter- mină. prin, regulament!) (art. 180, al. 11)... 
Pe lângă fiecare direcțorat funcţionează numărul necesar. de inspecţori, prevăzuţi în normele speciale (art. 170). . . 
Directorul ministerial local convoacă pe membrii directoratului 

ori de câte ori, crede. că. este “necesar, obligator. însă -cel puţin de două ori pe an, înâinte de sesiunile consiliilor. asociaţiunilor. jude- țene generale. | , PD 
- Atribuțiunile serviciilor. ministeriale locale se grupează după cum urmează: E Me , E , Da 

1. Fle sunt organe executive ale guvernului, exact; fiecare e or- gan execuţiv al departamentului propriu (art. 171,.L. 2 Aug. 1929). 
2. Ele sunt organe pentru supraveghere şi control asupra în- tregei administraţiuni locale din resortul lor, . conform legei admi- nistraţiunei locale (arţ. 175, al. ID. Sa | 
Această atribuţiune se exercită de directorul ministerial îm- preună cu secretarul general şi cu şetul serviciului ministerial 'din 

directoratul,.respectiv. Ei pot oricând să sesiseze autorităţile. com- 
petinte pentru a, cere anularea, actelor ilegale prin mijloacele de atace prevăzute în legile respective, cât şi pentru chemarea la; răspundere 
a celor vinovaţi prin măsuri pentru punerea în mișcâre a acţiunei 
disciplinare 'sau a altor dispoziţiuni întemeiate. în legi (art, 175, 
al. IÎ). In baza dreptului de control şi supraveghere directorul mi- 
nisterial împreună. cu şeful serviciului pot numai să sesiseze autori- 
tățile competente. Numai aceste .sunti. în „drept. săy ceară anularea, 
acţelor ilegale, cum şi chemarea. la răspundere a vinovaţilor. 

3. Serviciile..ministeriale locale .au. în cădere: interesele fiecărui, 
minister în administrația exterioară (art. 177). Sa 

Interpretând acest text trebue să susţinem, că ințeresele gene- 
rale ale statului reprezentate de fiecare minister în raport cu admi- 
nistraţia exterioară sunt de căderea, serviciului ministerial local. 

Pi E . pe 

  

1) Regulament dat pe, baza. jurnalului consiliului. de miniştri prin da- cret regal (art. 180 al. IL), forme prevăzute.pentru toate regulamentele. 
r
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4. Serviciile ministeriale au conducerea, supravegherea şi con- 

trolul serviciilor depinzând de ministerul respectiv aflătoare în cir- 

cumseripţie (art. 173, al. 1). In baza acestora: 

a) rezolvă chestiunile ce depind de ministerul respectiv, în baza 

autorizaţiei date sau a delegaţiei speciale date de ministru (art. 173, 

al. II). 

Ca interpretare a acestui text susţinem, că chestiunile ce de- 
pind de un minister voi îi grupate în 2 categorii, pentru unele mi- 

nistrul va da o autorizaţie generală să fie rezolvite de serviciul 

local, iar pentru altele cari nu intră în această categorie ministrul 

va da delegaţie specială. - 
b! Ordonanţează toate sumele delegate de minister şi de alte 

autorităţi pentru serviciile sale (art. 179, al. III). 
cj) Numeşte în circumscripţia sa pe toţi funcţionarii inferiori 

gradului de subşef de birou inclusiv, potrivit statului funcţionarilor 

publici, pe baza examenului ţinut de comisia regională, și îi trans- 

feră:) (art. 179, al. IV). 

d) Fac propuneri pentru înaintarea şi transferarea celorlalţi 

funcţionari (art. 179, al. V). . 
2) Rezolvă toate chestiunile pentru cari au primit delegaţie 

specială dela ministru (art. 179, al. VI). 

Ca interpretare: cazul este identic cu cel dela lit. a), categoria 

a doua. | 

Serviciul ministerial exercită atribuţiile sub autoritatea şi con- 

trolul directorului ministerial local şi al ministrului respectiv (art, 

150, al. 1). 

Serviciile ministeriale locale. sunt: 1. Serviciul: internelor. 2. 

Serviciul finanţelor. 3. Serviciul instrucției publice şi al cultelor. 

4. Serviciul agriculţurii şi domeniilor. 5. Serviciul lucrărilor publice 

și comunicaţiilor. 6. Serviciul industriei şi comerțului. 7. Serviciul 

muncii, sănătăţii şi oerotirilor. sociale. 

Compunerea lor (în ordinea din sistemul nostru) este urmă- 
toarea;: 

I. Serviciul internelor cuprinde: 

a) Secţia administraţiei generale; 
b) Secţia administraţiei locale. 

1) Fiecare directorai având o competinţă teritorială, transferarea se va 

putea face numai în limitele directoratului, 
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II. Serviciul ministerului muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale are: 
. 

a) Secţia muncii; 
b) Secţia sănătăţii; | 
€). Secţia ocroţirilor sociale; 
d) Secţia asigurărilor sociale. 
“UE. Serviciul agriculturii şi domeniilor axe: 
a) Secţia agriculturii şi reformei agrare; 
b) Secţia, zootehnică; 
c) Secţia silvică; 
d) Secţia pescăriilor în regiunile unde este necesară. 
IV. Serviciul industriei şi comerțului are: 
a) Secţia industriei, a comerţului, a energiei şi a comercializării; b) Secţia minelor; 
c) Secţia măsurilor şi greutăților. 
V. Serviciul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor cuprinde: a) Secţia drumurilor şi edilitară; 
b) Secţia apelor. 

VI. Serviciul instrucţiunii publice şi al cultelor cuprinde: a) Secţia învăţământului primar; 
b) Secţia învăţământului profesional şi comercial; 

'c) Secţia învăţămânțulai secundar, normal şi seminarial; d) Secţia cultelor şi artelor, a învăţământului confesional şi particula». 

VII. Serviciul finanțelor w'a fost organizat prin lege (art. 185). 
N'au servicii ministeriale locale departamentul justiției (având organe regionale Curțile de apel), al armatei (având organe regio- nale corpurile de armată) şi departamentul extemelor, ale cărui or- gane locale sunt în afară de teritoriul ţării. 

$ 12. Comitetele. de revizuire. 
Deodată cu desconcentrarea atribuţiunilor departamentelor mi- nisteriale şi cu înfiinţarea, celor 7 centre de administraţie şi inspec- ție locală, legiuitorul din 1929 a mai creat o serie de organe de descărcare a unora dintre atribuţiunile puterii centrale, înființând în cele 7 centre comiiete locale de revizuire, Legiuiţorul a trecut acestor comitete din chestiunile de funcţionarea organelor locale 

V. ONIŞOR:: Drept administra tiv, 
7
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ale puterii: executive atribuţiuni de tutelă administrativă şi control 

ierarhie, de concilianțiune în litigiile dintre unităţile administrative 

locale şi cele de contencios rezultate din funcţionarea serviciilor ad- 

ministraţiunii locale 

Comitetele de revizuire sunt organe: constituite în cadrele pu- 

ierii executive, compuse după principiile de organizare ale instan- 

țelor judecătoreşti din elemente în parte delegate din sânul instan- 

ţelor superioare judecătoreşti, bucurându-se de o independenţă, şi 

anume garanţii faţă de puterea executivă, în parte din elemente 

recrutate dintre înalții demnitari şi funcţionari ai statului. Aceste 

comitete sunt investite cu atribuţiuni cari în legile noastre anterioare 

erau date organelor diverselor unităţi administrative, Legiuitorul 

pentru a descărea organele administraţiunei active de sarcina de a 

“soluţiona lițigiile ivite din acţiunea acestor orgâne, în care litigii 

ele sunt parte îmteresată, a înființat comitetele de revizuire ca in- 

stanţe de judecată, având toate atribuţele instanţelor judecătoreşti, 

pentru a da suficiente garanţii de soluţiuni nepărtinitoare Comite- 

tele de revizuire le vom aşeza dar în categoria tribunalelor admi- 

nistrative!) investite cu puterea de a judeca litigiile ivite din func- 

'jionarea. serviciilor administraţiunei locale (comune, judeţe, asocia- 

iuni judeţene), reglementate prin L. 3 Aug. 1929 şi judecând după 

normele cuprinse în această lege, cum şi în [. 3 Ian. 1930 pentru 

organizarea, comitetelor. de revizuire. În afară de atribnţiunile de 

judecarea litigiilor administrative, legiuitorul a dat în căderea. comi- 

'tetelor de revizuire şi acte de tutelă administrativă, fie în prima 

instanţă, fie în instanţă de apel dupăce s'au pronunţat alte orgarie, 

acte de control în măsură redusă şi chestiuni de conciliaţiune înainte 

ca unităţile administrative să procedeze pe calea justiţiei. 

Comitetele de revizuire sunt organizate cu 2 instanțe: a) co- 

miletele locale. în număr de 7 la reşedinţa celor 7? directorate mi- 

nisteriale, b) comitetul central în. capitala, ţării, Organizarea lor s'a 

făcut în afară de L. 3 Aug. 1929 prin L. 3 Lan. 1930. 

Comitetele locale sunt compuse din câte: 1 preşedinte şi 6 
membri. Preşedintele şi 2 membri sunt, magistrați consilieri la 

"Curtea, de apel, delegaţi de ministerul de justiţie?), cu consimţămân- 

1) v. Const. .G. Rarincescu, Contentiosul administrativ român, 1926 paz. 

13 asupra categoriilor instanţelor cari judecă, litigii între particulari şi ad- 

ministraţiune .relătive la actele admnistrative. 
2) Delegaţia nu poate îi retrasă nici chiar prin. înaintare, decât cu 

consimțământul lor, cu avizul consiliului superior al magistraturii. (L. 3 

N    
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tul lor, eu avizul consiliului superior al magistraturei. Ceilalţi 4 
membri sunt recrutaţi dintre funcţionari ai statului!) cu rangul de 
cel puţin subdirector de minister clasa I, cu un stagiu de cel puţin 
cinci ani, posedând un titlu universitar. Ei sunt numiţi prin decret, 
1 de ministrul de interne cu avizul comitetului certral, 1 de minis- 
tvul de finanţe cu avizul curţii de conturi, 1 de ministrul lucrărilor 
publice şi al comunicaţiilor cu avizul consiliului tehnic superior, 
1 este reprezentantul administraţiilor locale, desemnat, de delegaţiu- 
nile judeţene. „ | 

" Comitetele locale sunt ajutate. în lucrările lor de referenţi, pe 
lângă fiecare comitet local, câte 1 primreferent şi 3 referenţi (art. 15—16). | | 

Fiecare comitet are un secretariat compus din 3 şefi de birou, 
2 subşefi de birou, 6 impiegaţi şi numărul de translatori şi dactilo- 
grafi stabiliţi prin buget. 

" Fiecare comitet se împărțeşte în 2 secţii din câte 3 membri. 
Preşedintele comitetului e magistratul cel mai vechiu în grad, eei- 
lalţi 2 magistrați. sunt preşedinţii secţiilor. Repartizarea membrilor 
pe secţii se face Ia, începutul anului prin tragere la sorţi. | Membrii secţiunilor se pot înlocui unii pe alţii, dintr'o secţiune . într'alta, în cazul când un membru nu poate lua parte la deliberare în secțiunea lui (art, 23). - 

Secţiunile comitetelor locale lucrează cu ce] puţin 2 membri 
și hotărîrile se iau cu 2 voturi, In caz de divergență ele lucrează 
cu 8 membri (art. 26)... 

| 
Comitetul central este compus din 1 preşedinte şi 10 membri. 

Președintele şi 2 membri sunt magistrați consilieri la Curtea de casaţie, delegaţi de ministrul de justiţie, eu consimţământul lor, con- form avizului consiliului superior al magistraturii, Ceilalţi 8 membri 
sunt recrutaţi dintre înalții foşti sau actuali demnitari sau funeţio-. nari ai statulyi. Fi sunţ numiţi prin decret'), la propunerea minis- trului de interne pe baza jurnalului consiliului de miniștri. 

  

Ian. 1930, art. 6). Membrii magistrați rămân în cadrele magistraturii Şi îşi păstrează locul în Curte, &radul, toate drepturile şi toate obligaţiunile ordi- nului din care face parte (art, 10). | " 
1) Numirea, se face după o listă de prezentaţiune, întocmită de o comi- siune constând din președinții Corpurilor legiuitoare, primii preşedinţi dela Curtea de casaţie, Consiliul legislativ, Curtea de 'conturi, preşedintele sec- ției III, dela Curtea de casaţie, președintele Comitetului central de re- - vizuire, 2 foști” preşedinţi ai consiliului de miniştri, 2 directori ministe- riali locali, 2 preşedinţi ai delegaţiunilor judeţene. Comisiunea e. convocață, 

Te
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Comitetul central are în personalul de ajutor 1 primreterent şi 

4 referenţi!). 
Secretariatul are acelaş personal ca şi comitetul local. 

Comitetul central lucrează în 2 secţii de câte 5 membri. Cei 2 

membri magistrați presidează cele 2 secţii. Secţiile lucrează cu. câte 

3 membri, hotărtîrile se iau cu 3 voturi. În caz de divergență secţiile 

lucrează cu câte 5 membri. Preşedintele e şeful ierarhic al comi- 

tetului, conduce şi supraveghează întreaga activitate a comitetului. 

Poate prezida, oricare din secţii. 

Comitetul central lucrează şi în ședință plenară, când trebue 

să rezolve o importantă chestiune de principiu, sau când ministrul 

de inţerne cere aceasta, cum şi pentru întocmirea sau modificarea 

regulamentului interior al comitetelor de revizuire. Şedinţa plenară 

se ține cu cel puţin 7 membri, hotărîrea se pronunţă cu majoritate 

de cel puţin 5 voturi?). | | 

| Pe lângă comitetul central funcţionează un birou de informa- 

țiarni şi de studii documentare, care se va ţinea în curent cu studiile 

de specialitate. Biroul va secate un buletin al comitetului central, 

care va publica deciziunile hotărîte de comitet. 

Situaţia membrilor comitetelor de revizuire este cea a consilie- 

rilor de curţi, cei ce nu sunt magistrați sunt asimilați eu magistraţii. 

Limita de vârstă, disciplina, vacanţele şi concediile sunt cele din 

legea pentru organizare judecătorească, Concediile le aprobă minis- 

terul de interne. Magistraţii delegaţi în comitete se bucură şi de 

cheltueli de reprezentare. 

de ministerul de interne. Ea hotăreşte ori care ar îi numărul membrilor 

prezenţi. Pe listă vor fi trecuţi candidaţii cari au obţinut mai multe vo- 

- uri. Pot fi numiţi membri în Comitetul Central: foştii miniştrii şi subsa- 

secretari de stat, foştii şi actualii consilieri ai Curţii de casaţie şi ai Con- 

siliului legislativ, ai Curţilor de apel, foştii membrii ai Consiliului supe- 

“zior administrativ, foştii directori ministeriali locali cu 3 ani serviţi în 

această, funcţie, foştii şi actualii profesori de drept public ai universităţilor 

din ţară, membrii Comitetelor locale cu un stagiu de cel puţin 5 ani în 

această, funcţiune, foştii şi actualii funcţionari superiori ai diferitelor ra- 

muri de adm, având titlu universitar (art. 2—5 L. 3 Ian. 1930). 

1) Referepţii la comitetele de revizuire se numesc de ministerul de 

interne prin decret. Ei sunt incadraţi în ierarhia ministerului de interne, 

în gradul de director cl. Ii veferenţii comitetului central şi primii referenţi 

ai comitetelor locale, în gradul de subdirector cl. Ji, ceilalţi referenţi (art. 

15—18 şi 50 L. 3 Ian. 1930). 

2) Hotăririle se aduc conf. art. 25—86 L. 3 Tan. 1930.    
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Bugetul comitetelor de revizuire este în sarcina ministerului 
de interne. 

$ 13. Limba. oficială a serviciilor publice. 

Limba oficială a serviciilor publice în România, veche nu poate 
să vie în discuţie. România înainte de unirea ţărilor surori este stat 
naţional, locuit de poporul românesc, printre care trăese disparente 
minorităţi de altă limbă, fără de a putea să vie în consideraţie în 
organizaţia statului şi în reglementarea întrebuinţări; limbii în ser- 
viciile publice. Pentru teritoriul României vechi situaţia e aceeâşi 
și după unirea ţărilor surori. In organizaţia, centrală a statului nu 
poate să intervină nici o schimbare, nici în privinţa, întrebuinţării 
limbei. Ţările surori, care au în populaţiune şi minorităţi de altă 
limbă, Sau alipit unui stat naţional, cu instituţiuni cristalizate, cu 
o situaţie juridică formată. Prin urmare nimenea nu are. dreptul 
de a cere, ca în această privinţă să se facă vre-o schimbare î în ser- 
viciile publice existente. 

In privinţa întrebuinţării limbei minorităţilor poate fi vorba 
de o reglementare numai pentru serviciile publice aşezate în teri- 
toriul provinciilor unite. 

Pentru teritoriile unite prin hotărîrea Marei Adunări naţionale 
din Alba-Iulia din 1 Dec. 1918, întrebuinţarea limbilor a fost regle- 
mentată prin Decretul Nr. I al Consiliului diigent. După prinei- 
piile aşezate în acest decret „Limba oficială în serviciile publice 
este limba română. Privitor la întrebuinţarea limbei celorlalte na- 
iuni conlocuitoare, până la regularea definitivă prin lege, se vor 
aplica dispoziţiile legei. de naţionalităţi art. XLIV din 1868, cu deo- 
sebirea, că în locul limbei maghiare este a se înţelege în tot locul 
limba română. Dispoziţiile acestei legi vor fi aplicate în mod loial 
şi până la altă dispoziţie astfel, ca în acele comitate, în care naţiu- 
nile conlocuitoare fac a cincea parte din populaţiune, să se realizeze 
principiul, ea fiecare să fie administrat şi judecat în limba sa pro- 
prie“ (art. 3). 

Pentru a aplica aceste principii este necesar, ca să studiem 
legea XLIV din 1868 relativă „la, egala îndreptăţire a naţionalităţi- 
lor“ care e invocată ca direetivă prin Decretul Nr. I al Consiliului 
dirigent, 

După. preambulul din partea introductţivă a acestei legi, egala 
îndreptăţire face obiectul unei dispoziţiuni speciale numai cu pri- 
Vire la întrebuinţarea oficială a deosebitelor limbi, obișnuite în
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țară, şi numai întru cât o permite unitatea țării, posibilitatea prac- 

jică a guvernării şi a administraţiunii. E 

In întrebuinţarea oficială o diferitelor limbi -ale minorităţilor, 

din teritoriile ardelene, luând directivă prevederile acestei legi avem. 

următoarele norme: 

In serviciile centrale ale statului, care'se află în teritoriul Ro- 

mâniei vechi, iar dacă în urma unei desconcentrări, servicii ale sta- 

tului sar găsi şi în unele centre ale: provinciilor unite, limba nu 

poate să fie alta, decât cea din situaţia veche a României vechi, 

limba română. Altcum aceasta este regula decretată şi în legea un- 

gară, mutatis mutandis. Limba puterei legiuitoare, limba oficială . 

a puterei executive în toate serviciile publice 'rămâne limba ro- 

mână. Limba puterei judecătoreşti este de asemenea limba română. 

Limba armatei, ca a organizaţiei menite a apăra existenţa, si- 

guranța şi ordinea statului, instituţiune deplin formată a României 

vechi, nu poate fi alta decât limba existentă a ej. Aici nu încape 

nici o discuţiune. + 

Limba înstrucțiunei: publice e reglementată, tot în Decretul 

Nr. 1 al Consiliului dirigent (art. 4). , 

[n .şcoalele primare de stat: instrucţia se face în limba majori- 

tăţii populaţiunei din comună, iar pentru minorităţi, cari dau un 

număr de elevi suficient petru a ocupa cel puţin o putere didac- 

tică, se vor înfiinţa clase paralele cu limba de propune a respec- 

tivei minorităţi. 

In şeoalele secundare de stat instrucţia se va face în limba ma- 

jorităţii populaţiunei din judeţ. 

In învăţământul superior se va întrebuința limba majorităţii 

populaţiunei din regiunea respectivă, 

In şcoalele comunale, confesionale, . fundaționale, particulare, 

limba instrucției o determină susținătorul şcoalei. 

In judete (municipii) privitor la întrebuinţarea limbei minori- 

„tăţilor trebue să facem distineţia, dacă minoritatea respectivă face 

a cincia parte din populaţie sau nu. Dacă minoritatea ajunge la, 

această limită, i se aplică drepturile relative la întrebuințarea lim- 

bei, la din contra nut). 

1) In adunarea consiliului judeţului (muncipiului) procesele verbale se 

dresează în limba română, dar pot fi dresate la dorinţă şi în limba uneia, 
sau mai multor minorităţi, (din care fiecare dă 1/5 parte din populaţiuna 

în judeţ). Luându-se cuvântul în adunare se poate vorbi atât româneşte, 

cât şi în limba respectivei minorităţi. In corespondenţa oficială cu guvernul 

i    
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Intrebuinţarea, limbei minorităţilor a făcut obiectul discuţiei şi în cursul tratativelor de pace dela Paris din 1919 pentru soluţionarea, . S 
1 Da O N 

se întrebuinţează limba, oficială a statului. Pe a doua, coloană, se pot servi judeţele şi de una din limbile, în care se dresează, procesele verbale, in corespondenţa eu alt judeţ, se pot servi de limba statului, sau de altă limbă admisă în: judeţul, căruia se. adresează; In administraţiunea, internă, func- ționarii judeţului se servesc de limba, statului. Iitrucât însă, prin aceasta Sar crea dificultăţi practice unor judeţe (oraşe), sau vre-unui funcţionar, tuncţionarii respectivi pot întrebuința în mod excepţional una din limbile, în care se dresează procesele verbale. De câteori însă o reclamă, considera- țiuni de supraveghiere a statului sau de administraţie, raporturile şi do- sarele. oficiale trebue înaintate în acelaş timp şi în limba oficială a: statului. In corespondenţa cu- comunele, cu particularii, (societăţi, adunări) după cât e posibil, funcţionarii judeţului (orașului), se vor servi de limba, ace- stora. Fiecare louitor poate înainta petiţiile sale către propriul judeţ şi către organele acestuia în limba sa maternă, “ 
In: comune, adunările consiliilor comunale își aleg singure limba de redactare a procesului verbal şi de afaceri. In afară de limba, majorităţii poate îi admisă la întocmirea, procesului verbal şi limba, unei minorităţi care face 1/5 parte“din membrii cu drept de 'vot. în adunare cei în drepi de-a lua cuvântul pot vorbi în limba lor maternă. - - In adresele către judeţ, către organele acestuia și către guvern, comuna poate întrbuinţa limba oficială a, statului, sau propria ei limbă de afaceri. - In adresele către alte judeţe sau organele acestora, poate întrebuința limba, statului, sau una, din limbile admise în. acel judeţ pentru procesul verbal, 
Funcţionarii comunali sunt obligaţi să se servească, în relaţiile lor cu locuitorii comunei de limba acestora. | 
Fiecare locuitor poate înainta petiţiile sale la propria. comună, în limba sa maternă. 
In justiție privitor la întrebuinţarea limbei, se face distincţie după 

instanțe, şi dacă se procedează în persoană, sau prin advocat. 
Dacă se procedează în. persoană: înaintea judecătorilor de instania 

primă, la propria judecătorie comunală, ori cine poate întrebuința limba 
maternă, la propria judecătorie de 'ocol limba de afaceri şi de proces ver- 
bal a propriei comune. La: altă judecătorie comunală se întrebuinţează, 
limba, de afaceri a comunei respective; la alte judecătorii de ocol, apar- 
țină ele judeţului propriu, sau altui judeţ, se întrebuinţează, limba proce- 
sului verbal al judeţului, din care îace parte judecătoria, respectivă. Rezol- 
varea petiţiei se face în limba ei, actele de proces (interogatorul părţilor 

şi martorilor, cercetarea. la fața locului, şi alte acte) se face în limba păr- 
ților, dosarele în limba pe care o aleg părţile dintre limbile judeţului. Dacă 
ele -nu cad de acord, judecătorul poate redacta; dosarul în oricare din 
limbile judeţului, el este obligat însă să explice părţilor conţinutul. Deci- 
ziune se dă în limba, dosarului. 
La autorităţile fonciare se întrebuinţează limba judecătoriei respective. 

Relativ la tribunal, care e instanţa a II. -pentru judecătoria de ocol,
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chestiunilor ivite în urma răsboiului mondial din 1914—1918. La 9 

Dec. 1919 a intervenit la Paris între Principalele puteri aliate şi 

asociate şi între România tratatul care veplementează situaţiunea 

„minorităţilor şi între alte ehestiuni şi întrebuinţarea limbei mino- 

xităţilor. Ne ocupăm dar la acest loe de dispozițiunile privitoare 

la limbă, 

'Praţatui numit al minorităţilor, publicat în Monitorul Oficial 

la 26 Sepl. 1920 de-o dată cu tratatul de pace dela Saint-Germaine 

încheiaţ cu Austria constată în preambul, că în urma sporirilor te- 

zitoriale dobândite „considerând că România, din propria sa voinţă, 

doreşte a da garanţii sigure de libertate şi de dreptate, atât tuturor 

locuitorilor din vechiul regat al României, cât şi celor din teritoriile 

de curând transferate, fără deosebire” de rassă, limbă sau religiunea 

cărora le-ar aparţine“ s'a convenit la cele cuprinse în tratat. 

Privitor la întrebuințarea limbei la at. 8 se prevede după de- 

claraţiuni de caracter general, că „toţi supuşii români vor fi egali 

iegea din 1868 n'are prevederi. Atunci toate tribunalele erau ale judeţelor, 

„prin urmare se uza de norma limbilor din judeţe. Limba oficială a tutu- 

'ror judecătoriilor înfiinţate de către stat este limba statului. De fapt la 

toate instanţele s'a aplicat limba statului, de când în urma, legii IV, din 

1869 s'a separat administraţia de justiţie. Din epoca, în care statul ungar 

a avut judecători stăpâni pe limba statului, nu s'a mai aplicat în justiţie 

antă limbă decât a statului. Normele relative la întrebuințarea limbilor la 

judecătoriite de ocol au trecut în desvetudine. 

Corporaţiunile şi autorităţile bisericeşti superioare determină singure 

limba pentru desbateri, redactarea actelor, pentru afaceri şi comunicaţia, 

cu comunele bisericeşti. In interesul supraveghierii statului, rapoartele 

se vor înainta în traducere autentică în limba, oficială. - 

In adresele către guvern autorităţile bisericeşti superioare şi supreme . 

pot întrebuința, limba lor de afaceri şi scriind pe a doua coloană conţinutul 

în limba oficială a statului. In adresele către judeţe sau organele acestora 

pot întrebuința, sau limba statului, sau una din limbile judeţului. 

Comunitățile bisericeşti pot întrebuința în relaţiile oficiale cu guvernul 

„si cu judeţul propriu sau.limba oficială a statului, sau propria lor limbă 

de afaceri. In comunicaţia: cu alte judeţe ele pot întrebuința numai una 

din limbile acelora. 

Particularul poate înainta petiţiile sale la propria sa comună, autori- 

tate bisericească, judeţ şi organele acestora, cât şi la guvern în limba sa 

maternă. 
E 

Numele de localităţi se întrebuinţează în limba respectivă a fiecărei 

naţiuni. Legea IV. din 1898, care a întrodus uzul limbei maghiare de lo- 

calităţi, a fost scoasă din vigoare prin decretul No. ]. al Consiliului diri- 

sent. Numele de familii se vor respecta, scriindu-se cu ortografia limbei 

” respective. 
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în faţa legii şi se vor bucura, de aceleaşi drepturi civile şi politice, 
fără deosebire de rassă, de limbă sau de religie (alin. 1); deosebirea 
de religie, de credinţă sau de confesiune nu va putea fi o piedică. 
pentru. nici un supus român cu privire la folosința drepturilor sale 
civile şi politice, în special la admiterea în serviciile publice, îm 
funcțiuni şi onoruri sau la exercitarea diferitelor profesiuni şi în-, 
dustrii (alin. II); nu se va edicta nici o restricțiune contra liberei 
întrebuințări de către vre-un Supus român a vre-unei limbi oare- 
care, fic în relaţiunile private sau comerciale, fie în materie de re- 
ligie, de presă, sau de publicaţiuni de orice natură, îie în înţrunirile publice (alin. III). Cu toată stabilirea de către guvernul român & 
unei limbi oficiale, se vor face înlesniri raţionale supuşilor români: 
de altă limbă decât cea română, pentru întrebuințarea limbei lor, 
fie oral, fie în scris, înaintea tribunalelor“ (alin. IV). 

Privitor la înființarea de înstituțiuni art. 9 prevede: „Supuşii 
români aparţinând unei minorităţi etnice!), de religie sau de limbă, 
se vor bucura de acelaşi tratament și de aceleaşi 'garanţii în drept 
Şi îu fapt, ca şi ceilalţi supuși români. Bi vor avea în special un 
drept egal de a înființa, conduce şi controla, pe spesele lor, înstitu- 
țiuni de binefacere, religioase sau sociale, şcoli şi alte stabilimente 
de educaţie, cu dreptul de a întrebuința limba lor proprie şi de a exercita liber religiunea lor“, 

Privitor la limbă în învățământul public art. 10 are urmățoa- 
rele dispoziţiuni: „In materie de învățământ publice, guvernul român 
va acorda în „orasele şi districtele unde locueşte o proporţie consi- 
derabilă de supuşi români de altă limbă decât cea română, înlesniri 
menite u asigura, că în şcolile primare copiii acelor supuşi români 
vor fi înctruiți în propria lor limbă, Această stipulaţiune nu va îmm- 
piedica guvernul român de a face obligatorie predarea limbei ro- 

„Icâne în zisele şcoli“, 
In oraşele şi districtele, unde locueşte o proporţie considerabilă 

de supuşi români aparţinând unor minorităţi etnice, de religie sa” 
de limbă, aceste minorităţi îşi vor vedea asigurate o parte echiţa- 
bilă în beneficiul şi în afectarea sumelor ce ar putea fi atribuite din 
fondurile publice, prin bugetul statului, prin bugetele primăriilor III | 

1) Tratatele de pace au consacrat în dreptul public acest nou termen . de minorităţi etnice, întrebuințat şi în tratatul din 9 Dec, 1919. In isvoarele noastre de drept public se vorbește pentru prima oară de minorităţi în Rezoluţia, sfatului Ţării al! Basarabiei din 27 Martie 1918. (conf. Anibal Teodorescu. Tratat de drept administrativ, ed, III, 1929, pag. 64).
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sau alte bugete, în scop de educație, de religiune sau. de binefacere“. 

In chestiunea autonomiei locale religioase şi şcolare a Secuilor 

şi Saşilor art. 11 prevede: „România consimte să acorde, sub contro- 

lul statului român, comunităţilor Secuilor şi Saşilor din 'Transilva- 

nia autonomia locală, în ce priveşte chestiunile religioase şi şcolare“. 

Dispoziţiunile citate din “tratatul dela 9 Dec. 1919 sunt puse sub 

garanţia Societăţii Naţiunilor ea obligaţiuni cu caracter internaţio- 

nal, eu sancţiunile prevăzute în pactul acestei Societăţi, şi tot odată 

sunt recunoscute ca legi fundamentale a statului român!). 

Corstituţiunea din 1923 la art. 126 prevede că: „limba româ- 

nească este limba oficială a, statului roniân“. Chestiunea regimului 

juridic al minorităţilor etnice s'a discutat cu ocaziunea lucrărilor 

pentru întocmirea . constituţiunei. De oarece chestiunea era xegle- 

auentaţă prin tratatele intemaţionale, atât prin cel dela Paris dela 

9 Dec. 1919, cât şi prin tratatele de pace încheiate cu Austria și 

eu Ungaria, în care se coprind declaraţiunii de acceptare a stipulaţiu- 

nilor tratatului dela Paris privitor la minorităţi, s'a crezut, că nu 

esta. necesar să se prevadă o nouă reglementare în constituţiune?). 

Totuşi Constituţiunea determinând drepturile Românilor se lasă in- 

spirată de formula tratatului dela 9 Dec. 1919 „fără deosebire de 

naştere, de naţionalitate, de limbă, de rassă sau de religiune“ (art. 2) 

şi o trece la art. 5 sub forma: „Românii, fără deosebire de origină 

atnică, de Limbă sau de religie, se bucură de libertatea conştiinţei“ 

ete. şi repetă această formulă peste tot locul unde reglenientează 

drepturile cetăţenilor (art. 7, 8, 28, 29, 119), subliniind egalitatea de 

tratainent?). 

Chestiunea limbei a mai fost eglementată ulterior în legile 

speciale asupra învăţământului, în legislaţia, asupra regimului cul- 

telor şi asupra concordatului cu Sfântul Scaun apoștolic, recunos- 

cându-se peste tot locul în învăţământ şi în serviciul cultului între- 

buinţarea limbei minorităţilor. Legislaţunea noastră are următoa- 
vele prevederi în aceste legi speciâle: 

L. 26 Iul. 1924 pentru învățământul primar al statului; „Iuvă- 

tământul primar în şcoalele statului se predă în limba, xomână. 

În comunele cu populaţie de altă limbă decât română, ministe- 

1) v. An. Teodorescu, op. cit. pag. 66. 

2) v. C. G. Dissescu, Raportul comisiunei mixte, la pag. 42. 

3) Problema minorilăţilor a fost tratată cu. multă competenţă în con- 

ferinţa ţinută la Institutul social român de d! Iuliu Maniu în ziua de 1î 

Mai 1924, publicată în vol. „Politica externă a României“. . 
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rul instrucţiunii va , înfiinţa şcoale primare cu limba de predare 'a 
populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi în comunele româ- 
nești. In aceste şeoale studiul limbei române va fi însă obligator 

în numărul de ore stabilit 'prin regulament“ (art. 7). 

L, 22 Dec. 1925 asupra. învățământului particular: „Limba de 

predare în şcoalele particulare frecuentate de elevi, ai căror părinţi 
sunt de origină română, este limba statului (art. 34). Limba de pre- 
dare în şcoalele particulare, frecuentate de elevi a căror limbă ma- 
ternă este alia. decât a statului, se va stabili de susţinătorii şcoalei. 
In aceste scoale nu se vor primi: decât elevi a căror limbă maternă 
este aceeaşi cu limba de predare a şcoalei (art. 35). 
"In şeoalele Darticulare - evreeşti limba de predare este limba 

română sau limba evreească (art. 36), 
» Şcoalele particulare. conduse de ordine călugărești şi congre- 

gaţii şcolare recunoscute vor avea ca limbă de predare limba ro- 
mână (art. 37). | | 

In şeoalele particulare, în cari se primese numai elevi ai căror 
părinți sunt cetăţeni străini, limba de predare va fi cea stabilită de 
susținătorii școalei (art. 38). 

Oricare ar fi limba de predare a unei şeoale particulare, limba 
română, istoria Românilor şi geografia României se vor preda, în 
limba românii în toate şeoalele: de orice grad şi categorie, începând 
din, clasa III primară, în numărul de ore stabilit prin regulament“ 
(art. -239), 

1. 15 Mai 1928 pentru învățământul secundar: „Invăţământul 
în şcoalele de stat se predă în limba română. . 

Alte limbi decât cea română pot figura în . programele de învă- 
tământ numai ca obiecte de studiu, i iar nu ca limbă de predare pentru. 
alto materii. 

In școalele cu populaţie minoritară importantă va: putea figura 
în programa de învăţământ ca obiect de studiu facultativ şi limba 
minoritară respectivă (art. 10). 

In regiunile cu populaţie minoritară. în număr precumpănitor 
se vor putea înfiinţa (în condiţiunile prevăzute la art. 7 şi 8) pe 
lângă liceele de stat secţiuni în care învăţământul să se predea în 
limba, minorităţii respective. In aceste secţiuni vor fi primiţi numai 
elevii de aceeaşi naţionalitate şi a căror limbă maternă este aceeași 
cu limba de predare a secţiunii respective. 

O astfel de secţiune se poate înfiinţa numai î în cazul când se va,
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înserie uu număr de minimum 30 elevi de clasă în gimnaziu şi de 

25 elevi de clasă îm cursul superior. 

Oricare ar fi limba de predare a secţiunii minoritare, limba 

română, istoria Românilor, geografia României şi instrucţiunea 

civică se vor preda obligatoriu în limba română“ (art. 11). 

L. 22 Apr. 1928 pentru regimul general al cultelor: „Studiul 

istoriei, al limbei şi literaturii române şi al Constituţiunii ţării sunt 

obligatorii în aceste institute şi se vor preda conform unui program 

stabilit de autoritatea bisericească competentă în acord cu ministe- 

rul cultelor“ (art. 15). 

Coneordatul încheiat cu Sf, Scaun apostolic la 10 Mai 1927 (Mon. 

Of. 12 Iun. 1929): „In seminarii studiul limbei şi al istoriei naţio- 

nale va fi obligatoriu, conform programului stabilit de conferinta 

episcopilor diecezani în înţelegere cu ministerul competent (art. 

AVI, 4). 
Toate şcolile ordinelor şi ale congregaţiilor religioase sunt puse 

sub dependenţa episcopului local, în consecinţă şi ele se vor bucura 

de dreptul de a fixa limba de predare (art. XIX, 3). 

Afară de şcolile cari au în momentul de faţă limba română drept 

limbă de predare. Nota interpretativă 28/VI 1928. 

Biserica catolică are dreptul a înfiinţa şi a întreţine, cu propria 

ei cheltuială, şcolile primare şi secundare, cari vor fi sub depen- 

denţa episcopilor respectivi şi sub supravegherea şi controlul mi- 

" nister ului instrucţiunii publice“ (XIX, 1). 

L, 14 Iunie 1925 pentru unificarea administrativă în arţ. 398 dă 

drept consiliului superior administrativ de a hotărî, când este nece- 

sar, ca pentru înlesnirea raporturilor dintre populaţie !şi admi- 

nistraţia locală comunală să se folosească şi limba minorităţii. 

L. 3 Aug. 1929 asupra administraţiuni locale nu conţine nici o 

cispoziţiune decât la comună. pentru funcţionarii de carieră, că sunt 

cbligaţi să cunoască limba română (art. 183).     

 



CARTEA II. 

Organele teritoriale ale puterii executive. 
Judeţul. 

$ 1. Generalităţi. Interese generale, regionale, locale, 

Organe de administraţie “generală și specială. 

Am studiat până acum organele centrale ale puterii executive, - 

aşezate în capitala statului. Organele centrale nu pot satisface sin- 

gure necesităţile statului şi ale populaţiunei din teritoriul întregului 

stat. De aici s'a impus trebuinţa de a se aşeza organe ale puterii 

de stat şi in teritoriul în afară de capitală. Cum populaţiunea unui 

stat locuește în organizaţii teritoriale, care în cursul evoluţiei s'au 

întocmit ca aşezăminte pentru satisfacerea unor interese comune ale 

populaţiunei, n'a fost nimic mai natural decât, ca în cursul organi- 

zaţiei statului aceste așezăminte locale să fie luate ca temelie la 
plasarea organelor puterii centrale în teritoriul ţării. Comunele, aşe- 
zări ale populaţiunei în teritoriul statului, au fost prinse în organi- 
zaţia, statului şi însărcinate cu funcţii de interes general şi comun. 

Comunele, ca organizaţii locale pentru satisfacerea unor necesi- 
tăţi comune ale populaţiunei aşezate în aceeaşi localitate, au orga- 
nele lor, prin care îşi satisfac acele necesităţi, probleme de interes 
publie, comun, pentru populaţiunea ei, dar local! Puterea de stat, 
în întinderea organizaţiei sale în țteritoriu, a încorporat în organi- 
zaţia sa organele comunelor. | 

O organizaţie generală a unei ţări, în care sar găsi numai o 

aşezare centrală, capitala, şi o sumă de aşezări teritoriale, comu- 
nele, e neîndestulitoare: pentru funcţionarea organismului de stat. 
S'a ivit dar necesitatea de a se grupa mai multe unitați teritoriale, 
într'o cireumscripţie, într'o regiune. Mai multe comune, aşezate în . 
vecinătate una de alta, trăind în aceleaşi condițiuni economice, -su- 
fleteşti, culturale, ete., au aceleaşi interese. Temelia pentru a fi gru-



— 110 — 

pate într'o unitate, într'o circumscripție; este existenţa acestor inte- 

rese comune. În cursul evoluţiei puterea centrală a statului sa or- 

ganizat. în teritoriu, luând de bază comunele; comunele, le-a grupat 

în unităţi mai mari, formând circumscripţii. Această muncă de or- 
ganizaţie o găsim în toate ţările. Asemenea şi în ţările române. In 

afară de capitala ţării, teritoriul îl găsim împărţit în ţinuturi, ju- 

deţe, ca circumscripţii, aceste cuprind comunele (sate şi oraşe) din 

teritoriul lor. Mai multe judeţe dintr'o parte a ţării sunt grupate 

într'o unitate: mai mare, regiune, numită în trecutul ţărilor române 

"Para de sus şi Ţara de jos. Aceste unităţi niai mari au în capul lor 
câte un diregător. In organizaţia administrativă din zilele noastre, 

în toate ţările, găsim aceeaşi idee fundamentală. Baza organizaţiei 

este a se căuta în interesele obstești ale populaţiunei. 

Statul reprezintă interesele generale ale întregei populaţiuni or- 

ganizate în stat. Statul în funcțiunea sa, prin serviciile publice în- 

tocmite, satisface aceste interese generale, caii formează tot atâtea 

probleme ale sale. Cele mai însemnate interese generale, luate ca 

probleme ale siatului sunt: asigurarea ordinei și liniștei în interiorul 

statului, apărarea lui în contra duşmanilor, îngrijirea de convie- 

ţuirea pacinică a populaţiunei (servioii esenţiale de stat); ajutora- 

rea, prin măsuri potrivite a populaţiunei pentru a-și câştiga mijloa- 

cele de traiu material, şi pentru a-şi satisface necesităţile sufleteşti 

(servicii facultative de stat). Statul reprezintă aceste interese în fe- 

ritoriul întreg, prin urmare pentru satisfacerea lor statul desvoltă 

nu numai o muncă, în centrul său, de conducere şi îndreptare (gu- 

vernarea), ci şi o muncă pentru satisfacerea lor în teritoriul ţării, 

în unităţile teritoriale, regiuni, judeţe, comune. Aceasta este admi- 

nistraţia teritorială a intereselor generale. 

În afară de interesele generale există în viaţa socială a popu- 

lațiunii şi interese rezultate din: necesităţile unei localităţi, a unei 

comune, înierese locale!). Aceste interese sunt atât de varii, cât de 
variate sunt necesităţile vieţii. Ele variază şi după gradul de civili- 

zaţie a populaţiunei. Cu satisfacerea acestor: interese nu se poate 

ocupa statul, ele tree peste problemele sale. De satisfacerea lor tre- 

bud să se preocupe cei cari sunt mai de- aproape interesaţi, locui- 
torii comunei sau localităţii respective. E 

. 

1) D. e. interesul de a avea drumuri de comunicaţiune în comună; va- 

lea, eare iransversează comuna să fie regulată, să nu exundeze, făcând 

"pagubă locuitorilor; de a. avea, poduri peste vale; de a avea apă bună de 
beut; străzile să fie pardosite, noaptea să fie luminate, 
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Sunt interese locale, care trec peste limitele unei singure loca- 
lităţi. Sunt interese, care privesc de aproape pe locuitorii mai -mul- 

tor localităţi, sau chiar pe locuitorii unui ținut, a unei regiuni. 

Aceste sunt interesele regionale!). Satisfacerea, acestor interese pri- 
veşte pe ur: cere mai larg al populaţiunii, dintro regiune întreagă. 

Prin urmare pentru împlinirea necesităţilor rezultațe din aceste 

interese trebue să colaboreze întreagă regiunea. Astfel se iveşte aso- 

ciaţiunea unor unităţi teritoriale (asociaţia de comune, sau de ju- 

deţe), în scopul de a se soluţiona anume probleme publice regionale. 

Organele constituite pentru soluţionarea problemelor publice 

unu săvârşese aceeaşi funcţie. Sunt unele, care conlucrează la înfăp- 

tuirea unor probleme de natură generală, d. e. ministerul de interne 

conduce funcţionarea unităţilor teritoriale de administraţie, judeţele 

şi comunele. Se zice, că ministerul de interne are în atribuţiune ad- 

ministraţiunea generală. In aceste. cadre ministerul de interne con- 
Increază ia rezolvirea celor mai. varii probleme, care toate în sfârşit 

au acelaş scop, satisfacerea interesului obştese de a avea organe 

pentru a face faţă ori căror nevoi sar ivi, cu ţinta finală dea 

avea linişte şi ordine în interiorul statului. Ministerul de interne, 
prefectul, subprefectul, administratorul de plasă, se ocupă: cu tot 
felul de probleme, cari se ivese în resortul lor. Aceste probleme se 
pot denumi probleme de administraţie generală, iar organele, care 

le rezolvă, organe de administraţie generală. 
« Alte organe sunt constituite pentru 'rezolvirea unor probleme 

speciale, în vederea unor anume necesităţi. D. e. ministrul instrue- 

țiunii publice lucrează pentru satisfacerea necesităţii de-a da aşeză- 
„minte pentru răspândirea cunoştinţelor; ministrul de finariţe lu- 
crează pentru a crea mijloacele pentru satisfacerea, necesităţilor | 
materiale ale statului; ministrul armaţei lucrează pentru a pregăti 
armata în scopul, de a corăspunde' necesităţii de apărare a fiinţei 
statului împotriva duşmanilor, în momentul când aceasta ar deveni 
necesară. Toate -organele acestor miniştri colaborează exclusiv în: 
vederea, scopurilor speciale. Ele sunt organe de administrație spe- 

"cială, 

Dacă facem o privire asupra organizaţiei centrale, studiate în 
Cartea I, vedem, că în afară de serviciile repartizate la ministerul 

" de interne, toate serviciile repartizate la celelalte ministerii lucrează 

  

1) D. e. interesul de a avea o şosea, care să, lege toate Localitățile din- 
tr'o regiune; de a avea o cale. ferată între 2 oraşe din regiune; de a avea 
un spital cu Tedici specialişti; de a avea o coală superioară de meserii,
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întru soluţionarea unor probleme speciale. Ministerul de interne, cu 

organele sale, este orgân de administraţie generală, celelalte minis- 

terii supt organe de administraţie specială. Organele de administra- 

ție generală colaborează, chiar în baza acestei calităţi a lor, şi în 

rezolvirea. problemelor de administraţie specială. Organele centrale 

ale administraţiei speciale nu au totdeauna în teritoriul ţării or- 

gane speciale proprii, sau organele lor singure nu pot să acţioneze. 

In astfel de cazuri organele centrale speciale însărcinează cu anume 
probleme organele administraţiei generale din judeţe sau comune, 
care” sunt datoare să acţioneze sub ordinul acelora; sau organele 

teriiuriale speciale cer colaborarea organelor de administraţie gene- 

" vală. Toate suni în serviciul aceluiaşi organ, statul, toate colabo- 

rează întru satisfacerea intereselor generale, probleme ale statului. 

$ 2. Judeţul în general, diviziunile teritoriale înainte de unire. 

Isvoarele de drept. 

Constituţia în art. 4 prevede, că teritoriul statului este împărţit 

în judeţe, judeţele în comune. 

Impărțirea ţării în cireumseripţii teritoriale se găseşte în toate 

statele. Aceste diviziuni ale teritoriului unui stat sunt de mai multe 

categorii. Cele mai importante sunt circumscripțiile administrative 

generale, în statul nostru județe. Afară de această diviziune teri- 

torială, fiecare rani “de” administraţie specială, ca justiţia, finanţele, 

instrucţia, armata, ete. î îşi are diviziunea sa teritorială specială, care 

în mare parte ia de bază diviziunea administraţiei generale. Dar 

după necesiţăţile sale specifice crează circumseripţii mai mari, unind 

„mai multe judeţe într'o regiune, sau circumscripţii mai mici, divi- 

"zând judeţele, sau unind judeţe cu părţi dintr'un Judeţ vecin. 

Judeţul nu este numai o diviziune teritorială a statului, ci este 

iotodată un aşezământ (stabiliment) de drept public, având calitatea 

de persoană juridică. 

Judeţul ca aşezământ de drept publice este organizat pe un teri- 

toriu anumit al statului, cu populaţiunea, ce îl locueşte, având un 
organism potrivit pentru satisfacerea problemelor administrative, 
privite din punctul de vedere al cetăţenilor. Ca principiu de organi- 

zare, el are în unele state la bază principiul autonomiei teritoriale, 

în altele el e considerat exclusiv ca diviziune teritorială, iar al trei- 

lea tip este județul cu autonomie locală, investit şi cu atribuţiuni 

din sfera intereselor generale. 

er
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Elementele constitutive âle judeţului sunt cele ale organismului 

de stat şi anume: 1. teritoriul, o parte limitată din teritoriul sta- 

tului; 2. populațiunea, care locueşte acel teritoriu; nici populaţiunea, 

nici teritoriul ca mărime nu sunt limitate după un maximum sau 

minimum; 3. organizaţia judeţeană, care exercită în mod nemijlocit 

şi puterea supremă asupra teritoriului şi populaţiunii. In această 

organizaţie se cuprind nu numai .organele în. sens propriu ale per- 
soanei juridice, prin. care îşi îndeplinește funcţiile, ci şi cercul de 
drepturi, normat prin legi organice şi de funcţionare, prin cari sta- 
tul acordă acestui organism conţinutul de viaţă, pentru a îndeplini 
funcţia administrativă, promovând scopurile statului şi ale popu- 
laţiunei. : 

In legislaţia României vechi judeţul era reglementat prin legea 
din 2 Aprilie 1864 pentru consiliile judeţene şi prin L. pentru orga- 
nizarea autorităţilor administraţive exterioare, dependinte de minis- 
terul de interne şi. fixarea circumseripţiilor administrative, din 1 
Noemv. 189%, în România întregită judeţul a fost reorganizat prin 
L. pentru unificarea administraţivă din 14 Iunie 1925, care a fost 
înlocuită prin L. pentru organizarea administraţiunei locale din 
3 Aug. 19291). , 

După Constituţia din 1866 şi după legea din 2 Apr. 1864 în Ro- 
mânia veche există numai circumscripţia rezultaţă din evoluţia isto- 
rită, județul. In Ardeal legea a cunoscut județe?) şi în acelaş rang ad- 

1) In legislaţia din Ardeal judeţul. avea la bază legea XXI din 1886, 
moedificată prin câteva legi de mai târziu. A fost reformat în mod transi- 
toriu potrivit intereselor statului român prin Decretul Nr. 11 al Consiliului 
dirigent. De importanţă sunt şi legile: VI din 1876 asupra. comitetului ad- 
ministrativ şi XV din 1883 asupra finanţelor judeţului. 

2) In Ardeal denumirea generală înainte de unirea fost: comitatul, 
denumirea de judeţ a fost introdusă prin Decretul. Nr. IV al Consiliului 
dirigent din 7 Febr. 1919, alăţurea de plasă, oraş cu consiliu; pentru func- 
ționari administrativi: în loc de comite suprem prefect, în loc de vicecomite 
subprefect, în loc de protonotar primnotar, în. loc de vicenotar notar, cu 
indicarea clasei (de cl. 1, 1), în loc de protofiscal jurîsconsult judeţean 
(orășenesc), în loc de protoțizie protomedic primmedic, în loc de protopre- 

, 

tor primpretor, în loc de. medic districtual medic de plasă, în loc de notar 
(comunal, cercual) secretar (com., cerc.). _ 

Pentru celelalte denumiri neînşirate aici a rămas să se întrebuinţeze 
după uzul de până atunci, d.e. preşedinte, vicepreşedinte la sedria orfa- 
nală, cassar, arhivar, contabil, veterinar, pretor, primar. 

După art. 2 „dela promulgarea acestui decret, se vor folosi în limba 
V. ONIŞOR: Drept administrativ. | E -i
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ministrativ oraşe cu drept. de municipiu sau municipii, având jude- 

ţele şi mpnicipiile, denumirea comună de jurisdicțiuni. | 

„ Judeţul e compus din mai multe comune de sine stătătoare, 

asupra cărora, exercită autoritate, municipiul e comună şi judeţ tot 

odată. În privinţă orgănizaţiei şi atribuţiunilor judeţul se deose- 

bia de municipiu în multe privinţe. 

Legea din 1 Nov. 1892 reglerientând circumscripțiile teritoriale 

în România veche a decretat, că teritoriul se împarte în judeţe, Ju- 

deţele în plăşi, plăşile în comune (art. 1), rămânând judeţele existente 

(la 1892), neatinse în circumseripţiile lor actuale teritoriale, în ac- 

tualele lor reşedinţe, precum şi în denominaţiunile ce zu. O modifi- 

cart la aceste circumseripţiuni, reședințe şi denominaţiuni se putea 

face numai prin lege (art. 3). , 

in Ardeal judeţe şi oraşe cu drept de municipiu erau acele pre- 

văzute în lege?). Teritoriul 'lor nu putea fi modificat decât prin lege 

Dacă județele interesate cădeau de acord, se putea alipi la judeţul 

învecinat vr'un munte, sau vrun teritoriu nelocuit,:sau vro comună 

clădită cu alta la un loc. In acest caz ministrul de interne, aprobând 

acordul judeţelor, era dator să raporteze corpurilor legiuitoare. 

Municipiile se puteau transforma în oraşe cu consiliu, sau în. co- 

mune mari, cu autorizarea ministrului de interne. Dacă transfoima- 

rea .0 cerea o parte a populaţiunii orăşeneşti, care plătea mai mult 

decât. jumătate din impozitele directe, autorizaţia nu se pulea re- 

fuza. | 

română în toate actele oficiale numai denumirile statorite prin prezentul 

decret“. 
1), in teritoriul unit cu România au fost următoarele judeţe: în Ardeal: 

Alba de jos, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Ciuc, Cojocna, Făgăraş, Hunedoara, 

Murăş-Turda, Odorheiu, Sibiu, Solnoc-Dobâca, Târnava-mare,: Târnava- 

„mică, Treiscaune, Turda-Arieş = 15, în Banaţ: Caraş-Severin, Timiș cu te- 

ritoriile rămase din Torontal — ?, în Crișana:- Arad cu ceva teritoriu din 

Bichiş şi Cenad, Bihor, Satu-mare cu câteva comune: din Ugocia, Săla- 

_giu = 4, în Maramureş: teritoriul rămas din Maramureş — 1, în total 

22 judeţe. Oraşe cu drept de municipiu au fost: Cluj, Târgu-Mureş, Sibiu 

(coni. Decret Nr. III al Consiliului. dirigent), Timișoara, Arad, Oradea-mare, 

Satu-mare, în total 7, 

In România veche au fost până la 1913 de tot 32 judeţe, în Cadrilater 

s'au organizat încă 2: Caliacra şi Durostor. Judeţele României” vechi sunt: 

Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Caliacra, Constanţa, Covurlui, Dâm= 

boviţa, Doljiu, Dorohoiu, Durostor, Fălciu, Gorjiu, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, 

Mehedinţi, Muscel, Nearâţu, Olt, Prahova, Putna, Râmnicu-Sărat, Roman, 

Romanați, Suceava, Tecuciu, Teleorman, Tulcea, Tutova, Vasluiu, Vâlcea, 

Viaşca — 34 judeţe. 

 



    

lb 

Cirewmnseripţiile administrațive din Bucovina înainte de ukire 
aveau denumirea de districte sau căpitanate (Bezirkshauptmann- 
schaft). Ele an fost organizate în baza legii austriace din 19 Mai 
1868:). Se deosebiau: de judeţele din România veche şi de cele din 

" Ardeal ca teritoriu, fiind cu mult mai mici, şi ca organizaţie, ne- - 
având subdiviziunea în plăşi. Cireumseripţiile din Bucovina, ca şi 
din toată Austria, aveau unităţi locale numai comunele. După unire 
au obţinut şi districtele din Bucovina denominaţiunea de judeţe?). 

Circumscripţiile administrative din Basarabia?) înainte de unire 
au fost: zemstoele, împărţite în subdiviziuni: voloste, aceste . fiind 

grupări ale comunelor. După unire. diviziunile teritoriale poarţă de- 
numirea, de judeţe!) şi plăşi. Zemstvele sunt organizate după legea 

2 
Pi 

  

1) v. Ludwig Gumplowicz, Das Osterreichische Staatsrecht, ed. IL. Wien 1902, pag; 144. - cc ) Ele au fost: Câmpulung, Cernăuţi, Coţimani,, Gura Humorului, Ră- 
dăuţi, Sirete, Storojineţ, Suceava, Văşcăuţi, Vijniţa, Zastavna, iar Cernăuţi 
e oraş cu statut propriu (v. DL. electorală 24 Aug. 1919). Numărul era de 11.: 
Numărul căpitanatelor districtuale era de .9. Nu era în lista lor. Vășcăuți şi Zastavna. - . 

5) v. Virgil Ionescu-Darzeu, Organizarea administrativă a Basarabiei, Chişinău 1920. N - | 
2) Ele sunt: Bălţi, Cahul, Cetatea-Albă, Chişnău, Hotin, Ismail, Orhei, 

Soroca, în număr de 9. 

In baza Legei 14 Iunie 1925, art. 380 teritoriul României & fost împărţit 
în 71 judeţe, cuprinzând 498 plăşi şi 8879 comune şi anume: 71 comune 
„urbane reşedinţe de judeţ, între cari 17 municipii, 94 comune urbane ne- 
reședințe, 10 comune. suburbane, 8704 comune rurale (Decretele din 25 Sept., 
21 Dec., 23 Dec. şi anexele publicate la 7 Oct., 22 și 31 Dec. 1925. 30 Ian, 15 

" Febr. 1926. Impărțirea administrativă a României, Bucureşti 1996, ediţie 
oficială, 397- pag. format 40), | N 

In baza Legei 3 Aug. 1929 art. 546 teritoriul României a fost îrăpărțit 
din nou prin, Decretul $ Dec. 1929 tot în 71 judeţe, menţinându-se numele 
anterioare, afară de a judeţului Fălticeni, care a fost "schimbat în: Baia. 
Cele 71 judeţe cu denumirile 'actuale sunt: România veche: Argeş, Bacău, 
Botoşani Brăila, Buzău, Caliacra, Constanţa, Covurlui, Dâmboviţa, - Dolj, 
Dorohoi, Durostor, Fălciu, Gorj, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Muscel, 
Neamţ, Olt, Prahova Putna, Râmnicul sărat, Roman, Romanați, Tecuci, 'Te- 
leorman, Tulcea, Tutova, Vaslui, Vâlcea, Vlaşea — 34. Ardeal: Alba, Arad, 
Bihor, Brașov, Caraş, Ciuc, Cluj, Făgăraş, Hunedoara, Maramureş, Mureş, 
văsăud, Odorhei, Sălaj, Satu-mare, Severin, Sibiu, Someş, Târnava-mare, 

Târnava-mică, Timiș-Torontal, Treiscaune, Turda — 23. Basarabia: Băiţi, 
"Cahul, Cetatea-Albă, Hotin, Ismail, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Tighina = 9. 
Bucovina: Câmpulung. Cernăuţi, Rădăuţi, Storojineţ, Suceava —5. (Mon. 
Of. din 9 Dec. 1929). ” - ” 

Municipii declarate prin D. 7 Oct. 1925: Arad, Braşov, Brăila. Bucureşti, 

- Se &



— 116 — 

zemstvelor din 1864, pusă în aplicare în Basarabia în anul 1869, afară - 

de judeţele sudice Ismail, Bolgrad şi Cahul, care în acel timp apar- 

țineau României. Legea zemstvelor a fost modificată în anul 1917 

în epoca republicei moldovenești a Basarabiei. 

$ 3. Organele judeţene. 

In organismul judeţean se deosebesc organe deliberative Şi organe 

de executivă sau lucrătoare. Organele deliberative, compuse din mai 

multe persoane, se întrunesc la epoce determinate și deliberând . 

asupra afacerilor date în atribuţiunile lor iau hotărîri, prin care le 

rezolvă. Pentru înfăptuirea acelor hotărîri e necesară activitatea 

altor organe. care le aduc la îndeplinire sau le execută. („Deliberer 

est le fail, des plusieurs, agir este le fait dun seul“, principiu for- 

mulat 'de Roederer, raportorul legii din Pluvi6se, anul VIII):). Or- 

ganele deliberative sunt compuse de regulă din mai multe persoane, 

cari constitue o corporaţiune, numite şi organe corporative, orga- 

nele de execuţivă sunt de regulă persoane singuratice, organe îndi- 
viduale, pot fi însă şi mai multe persoane întrun orgân executiv. 

Se mai face distineţia: organe de siat, organe județene, orășe- 

nești, comunale, 

După organizaţia României vechi în. capul administraţiunei fie- 

cărui judeţ era prefectul (L. 1 Noem. 1902), în capul administra- 

țiunii fiecărei plăşi administratorul de plasă2). Ei erau reprezen- 

tanţi ai intereselor generale, dar prefectul reprezenta totodată şi in- 
teresela judeţului). Organele intereselor judeţene erau consiliul ju- 

Cernăuţi, "Cetatea-Albă, Chişinău, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, 

Oradea,. Ploeşti, Sibiu, Târgu-Mureş, Timişoara — 17, prin D. 9 'Dec. 1929: 

Bacău, Bălţi, Satu-mare = 3, total 20. , 

1) v. Berthel6my, op. cit, p. 106, Paul Negulescu, Tratat de drept adm. 

rom. ed. II 1916, p. 211. | 
2 Denumirea. acestui funcţionar, în legea, din 1 Nov. 1902 este subprefect, 

care denumire a fost înlocuită în L. pentru organizarea comunelor rurale 

din 1 Maiu 1904 prin cea de inspector comunal, în. L. 29 Apr. 1908 prin cea de 

administrator de plasă. î 

3) In opoziţie cu administrâţia, intereselor generale sau ale administra- 

ţiei de stat se vorbeşte de administraţia intereselor regionale, reprezentate 

prin organele comunei. Statificarea administraţiei este trecerea rezolvirei 

problemelor de interes regional sau local în atribuţiile organelor de stat. 

Etatism este desvoltarea regimului de stat, încât se înlătură orice iniţia- 

tivă în afară de a statului, care îşi întinde sfera de atribuţiuni în mod 

exagerat (v. Negulescu, op. cit. pag. 203). 

. 
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dețean şi delegațiunea județeană. (IL. 2 Apr. 1864), ca organe deli- 

berante, un secretar cu alţi funcţionaii, ca organe de executivă!). 

După legea în vigoare azi: organele din judeţ sunt: 

a) Organe ale intereselor judeţene: 

1. -Consiliu judeţean — organ deliberant. 

2. Delegaţia consiliului judeţean — organ deliberant înlocuind 

consiliul, organ executiv asistând pe preşedintele său. 

3. Preşedintele delegaţiunei judeţene — organ executiv. 

b) Organe ale intereselor generale: 

1. Prefectul de judeţ — reprezentant al guvernului. 

2. Primpretorul — reprezentant al prefectului în plasă şi organ 

al judeţului. 

Ca organe reprezentând interese generale se află în teritoriul 

judeţului organele de administraţie specială ale departamentelor mi- 

nisteriale d. e. ministerul de finanţe are : administrația financiară 
la reşedinţa judeţului, percepțiile în subdiviziuni; ministerul de in- 
strucţie: revizorul şcolar; ministerul. de agricultură: consilieri agri- 
coli, serviciul sanitar-veterinar; ministerul lucrărilor publice: ser- 
viciul de poduri şi şosele sau serviciul tehnic; ministerul sănătăţii: 
medicul şef şi serviciile sanitare. 

O serie întreagă de organe ale administraţiei speciale, aşezate, 
fie în judeţe, fie în centrele “regiunilor cuprinzând mai multe ju- 
dee, voim cunoaște în partea II a studiului nostru. 

Ş 4. Atribuţiunile judeţului. 

In România 'veche înainte de legea din 2 Apr. 1864 judeţul era 
privit exclusiv cu o diviziune teritorială a statului. Vechii fune-. 
ționari din capul judeţelor, cârmuitorii de judeţe (ţinuturi), pâreă- 
labii, mai târziu ispravnicii?) sunt reprezentanţi ai puterii centrale 
reprezentate prin Domn. După normele Regulamentului organic ei 
sunt numiţi la, propunerea, ministrului de interne, ai cărui organe 
administrative rămân, dar având a împlini şi poruncile celorlalţi 
ÎN 

1) După organizaţia, legislaţiei din Ardeal în capul judeţului era pre- 
fectul, ca organ de control şi supraveghiere al guvernului, reprezentant. al 
puterii executive. El nu făcea parte din organizaţia judeţului, care în con- 
cepţia legii din Ardeal era privit numai din aspectul de aşezământ de 
drept public, ca corporaţiune, cu un grâd de autonomie. 

2) v. V. Onişor: Istoria. dreptului român, ed. II, organizaţia teritorială, 
pag. 141-148 şi 326—957,
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" conducători” de departamente. Prin L. 2 Apr. 1864, luându-se de bază 

organizaţiunea şi legislaţiunea franceză, judeţul se înfăţişează şi 

sub al doilea, aspect, al aşezământului de drept public învestit cu 

personalitate” juridică. Art. 1 al acestui legi declară judeţul per- 

” soană, juridică. 

In aspectul: de organizaţie administrativă a intereselor popu- 

„. lațiunei, aşezate în diviziunea teritorială, judeţul este reglementat 

prin L. 2 Apr. 1864 pentru consiliile județene, In aspectul de organ al 

intereselor generale, reprezentate de puterea centrală, judeţul este 

reglementat prin L..1 Noem. 1892 pentru organizarea autorităților 

administrative exterioare. In primul aspect judeţul este aşezământ 

de drept. publie cu personalitate juridică; In al doilea aspect el este 

o diviziune teritorială a statului, pentru care nu are nici o impor- 

tanţă personalitatea juridică. 

- Organizaţia Judeţeană în aspectul de diviziune teritorială are 

" atribuţiunea de a servi ca organ de administraţie generală în cir- 

cumseripţia imdeţului. Această atribuţiune este împlinită sub condu- 

cerea prefectului de serviciul administrativ al judeţului, constând 

din directorul prefecturei, şi. ceilalţi. funcţionari ai serviciului. 
Pentru reprezentarea intereselor regionale ale populaţiunei din 

judeţ L. 2 Apr. 1864 a creat un organ nou, consiliul județean, ca 

organ deliberant, iar ca organ de exteutivă s'a organizat paralel de 
” serviciul administrativ al statului, serviciul județean, cu secretarul . 
şi ceialalţi funcţionari ai serviciului. Atribuţiunile consiliului jude- 

ţean, în reprezentarea intereselor1) „locale; colective şi economice“ 

sunt: a): de a«:'sc pronunța asupra tuturor intereselor speciale ale 
judetului; b) de a da avize resp.-ă se rosti asupra tuturor obiecte- 
lor ce i-se deferă de către corpurile legiuitoare sau de către guvern 
(art. 50). 

> 

  

:) Nu înirebuinţăm întru toate nomenclatura legii,-care suiere de lipsă 
ae preciziune. 

Legea 1864 vorbeşte de interese exclusiv locale ale judeţului. Noi ară 
dat intereselor judeţului artibutul de regionale, celor comunale cel de locale. 

2) In legislaţia din Ardeal după legea XXI din 1886 judeţele. în cadrele ! 
legii au exercitat: I. administraţia autonomă (interesele regionale); II. 

termediarea administraţiei de stat (interesele generale); III. se puteau ocupa 

şi cu alte chestiuni de interes general chiar privitor la ţara întreagă (che- 

stiuni politice), le puteau discuta, hotăririle luate le comunicau între sine 

şi cu guvernul şi în formă de petiție 'le înaintau la âdunările legiuitoare. 

Grupa a treia de chestiuni a fost suprimată prin Decretul Nr. XXIV al 
Consiliului Dirigent din 17 Nov. 1919, 
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Lege: pentru unificarea administrativă din 14 Iunie 1925 orga- 
nizează judejul ea stabiliment de drept public, investindu-l şi cu 
atribuţiuni de interes general. Cele două organizaţii de servicii dis- 
tinete se combină într'o unică organizaţie având numai servicii ju- 

" dețene. Judeţul pe lângă „administrarea intereselor locale“ (art. 9) 
e dator „să execute şi măsurile de interes general ordonate de auto- 
ritațea centrală“ (art. 10). Prefectul pe lângă calitatea sa de repre- 
zentant al puterii centrale este şi capul administraţiunii judeţene 
(art. 11 şi 333). Prefectul, având dubla calitate dea xeprezinta in- 
teresele generale şi cele județene, caută în totdeauna să coordoneze 
aces:e interese, de altă parte iniţiativa ințereselor locale nu se poate 
desvolta. Iniţiativa şi administrarea intereselor judeţene o are con- 
siliul județean ca organ deliberativ, executarea Notăririlor este în 
mâna prefectului ca organ executiv. Dubla calitate a prefecţului 
din legea 2 Apr. 1864 e menţinută şi mai departe în organizaţiunea 
judeţeană, cu toate avantagiile şi defectele ei. 

Legea. pentru organizarea administraţiei locale din 3 Aug. 1929 
menţine judeţul ca stabiliment de drept publice pentru reprezentarea, 
intereselor judeţene, nu-i acordă atribuţiuni de reprezentarea inte- 
veselor generale, ci aceste le lasă în mâna prefectului. Prefectul ră- 
mâne a fi delegatul puterii centrale în judeţ (art. 272), reprezentant 
al guvernului şi organ pentru controlul şi supravegherea adminis- 
traţiunilor locale din judeţ (art. 273), exercitând. toate atribuţiunile 
din sfera intereselor generale (art. 274)1). Reprezentarea intereselor 
judeţene este încredinţată, consiliului Judeţean ca, organ deliberativ, ' 
având organ executiv delegaţiunea consiliului şi preşedintele ei 
(art. 195). In-locul prefectului cap al administraţiei judeţene legiui- 
torul instituie un nou cap al administraţiei judeţene în preşedintele 
delegaţiei judeţene. | | | 

De oarece legea din urmă a abrogat L. din 14 Iunie 1925 cu 
toate modificările ulterioare, precum şi dispoziţiunile din legi, de- 
crete-legi, ete. contrare (art. 572) legislaţiunea în vigoare o găsim 

îi 

  

1) Aceste atribuţiuni legiuitorul le determină: „exercită toate atribuţiunile 
ce-i subt deferite prin legi şi regulamente; îngrijeşte de publicarea, legilor şi 
regulamentelor generale şi veghiază la aplicarea, lor“ (art. 274). La art 195 
legiuitorul prevede: „Administraţiunea judeţului este încredințată consiliu- 
lui judeţean ca organ deliberatiy şi delegaţiei consiliului judeţean şi pre- 
ședintelui acesteia ca organe executive. Aceste organe vor administra, gos- 
podăria judeţului cu ajutorul serviciilor judeţene şi al personalului lor“; 
Deşi legiuitorul nu sa exprimat precis, din, combinarea acestor texte re-
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în L. 3 Aug. 1929, pe care întemeiem ea unice isvor de drept privitor 

la ozganizaţiunea judeţelor şi a comunelor cunoştinţele din capito- 

zultă interpretarea, că atribuţiunile deterite prefectului prin legi şi regu- 

lamente nu pot îi din grupa intereselor judeţene. 

Ca organe ale puterii executive, organele judeţene şi: comunale aveau 
aceeaşi situaţie ca şi organele speciale de stat. Ele erau în acelaș raport 
de subordonare ierarhică faţă de guvern, totuşi având dreptul de a putea 

„amâna, sau de a putea refuza executarea ordinelor aflate de nelegale, sau 
contra “intereselor locale, în anumite condițiuni prevăzute în lege. 

Organele judeţene sunt organe de administraţie generală, în opoziţie 
cu organele speciale, care de regulă sunt ale unor ministerii. Intermediarea 
administraţiei de stat se făcea prin organele judeţene în terenurile cele mai 
varii ale activităţii statului. 

In această concepţiune judeţele şi municipiile erau corporaţiuni auio- 
nome, (stabilimente de drept public), organizate în. diviziunile teritoriale 
ale statului, cu dreptu! larg de a se guverna şi administra într'o sferă 
vastă de afaceri (afaceri interne), pe cari le-rezolvau independent, alegân- 
du-şi funcţionarii, îngrijindu-se de retribuirea l6r, creându-şi normele de 

Jucrare'şi aplicându-le, iar în afacerile administraţiei de stat având funcţia 

de organe executive ale puterii centrale, aplicau legile, regulamentele şi dis- 
poziţiile emanate dela organele centrale ale stațului, sub controlul superior 
al puterii executive. In organizaţia districtelor din Bucovina pentru inte- 
resele generale era tipul administraţiei de stat, iar interesele regionale şi 

locale erau reprezentate de către organizaţiile comunale. 

Organizaţia administraţiei teritoriale din ţările austriace şi astfel şi din 

Bucovina sa făcut prin L. 19 Mai 1868. Principiile acesteia au fost: sepa- 

varea justiţiei de administraţie, descentralizarea, cea mai mare posibilă, 

pentru a nu îngreuna organele puterii centrale cu chestiuni de puţină im- 

porianţă, şi trecerea unei mari părţi a administraţiei politice asupra co- . 

munelor și corporaţiunilor autonome, pentru a desărcina în acest chip or- 

ganele puterii centrale şi prin aceasta a ușura şi. bugetul statului, 

Pentru înfăptuirea unei organizaţii întemdiate pe aceste principii, s'a 

pus în capul fiecărei provincii (regate şi ţări) câte un șef (Landescheft), cu 

atribuţiunile de a reprezenta, pe Suveranul ţării la ocazii solemne, de a 

reprezenta guvernul faţă de dietele provinciale, de a conduce întreagă admi- 

nistraţia politică a ţării. Organele erau: locotenenţa, în Bucovina guvernul 

țării, căpitanatele districtuale, oficiile comunale ale orașelor cu statut pro- 

priu. Bucovina, cum am văzut mai sus, a îost împărţită în districte, în 

capul fiecăruia cu un căpitan districtual (Bezirkshauptmann), iar oraşul 

* Cernăuţi a format un district ca oraș cu statut propriu. i 

Atribuţiunea căpitanului era, de a conduce administraţia generală po- 

litică. In acest cadru el avea în circumscripţia sa de a îngriji de interesele 

puterii de stat, privitor la: a) susţinerea statului, b) menţinerea, ordinei in- 
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lele următoarei), în afară de cazul dacă găsim în legile anterioare 
"chestiuni nesoluţionate în actuala lege şi care nu sunt contrare ei. 

  

terne, c) promovarea bunăstărei generale. Iri acest scop îi sunt deferite ur- 
mătoarele atribuţiuni: 

ad a) 1. conlucrarea la complectarea armatei şi conlucrare în „toate che- 
stiunile militare cu autorităţile militare; ' 

2. conclucrare la administrarea finanţelor şi în parte exercitarea, aceleia; 
3. în districte de frontieră a îngriji de integritatea şi întreţinerea, li- 

niilor şi semnelor de frontieră. 
ad b) 1. publicarea și punerea în aplicare a legilor, regulamentelor şi 

a oricăror dispoziţii ale autorităţiior; 

2. ţinerea în evidenţă a întregei populaţii; 
3. intervenţie la ţinerea alegerilor pentru corpurile legiuitoare şi dieta 

provincială, aplicând legile şi împedecând abuzurile; 
- 4. supravegherea comunelor fără statut propriu şi a administrației ace- 
lora (tutela); 

3. susţinerea liniştei şi ordinei publice, a siguranţei etc. (poliţia ge- 
nerală); 

6. intervenţie în cauze matrimoniale, întrucât; aparţin autorităţii politice; 
7. supravegherea asupra, poliției drumurilor, construcţiilor, apelor şi 

rezolvirea litigiilor adm. în aceste materii în instanţa 1. 

ad c) 1. promovarea comerţului, industriei şi a ramurilor de produc- 
țiune ale ţării, prin ocrotirea instituţiunilor de stat şi a corporaţiunilor 
dedicate intereselor acelora, controlul aplicării normelor relative; 

| 2. salubritatea publică, controlul întregului personal sanitar, a institu- 

ţiunilor sanitare ete. (după sistemizarea dată de L. Glumpowicz, o. cit, p. 
172—17%5), 

In Bucovina nu găsim, pe lângă districtul diviziune administrativă a 

statului, districtul stabiliment de drept public, reprezentant al intereselor 

regionale. Interesele speciale, (regionale şi locale) le reprezintă exclusiv co- 

munele, resp. asociaţiile de comune. 

In Basarabia era realizată pe lângă administraţia de stat o organizaţie 

pentru îngrijirea intereselor regionale şi locale, întemeiată pe o autoad- 

ministrare desvoltată în măsura cea mai largă, 

Organizaţia teritorială a Basarabiei are ca, isvor de arept legea, zemst- 

velor dela 1864, reformată, la 1890 prin întinderea, tutelei de stat, iar la 1917 

în epoca republicei moldoveneşti a Basarabiei prin. întroducerea sufragiu- 
lui universal la alegeri în locul sistemului censitar şi prin lărgirea atri- 

buţiunilor zemstei. 

„In Basarabia găsim acelaş paralelism de. organe administrative ea şi 

- în România veche. De-o parte sunt organele administraţiei de stat, ca re- 

prezentante ale celor mai importante probleme ale statului (apărarea sta- 

tului, ordinea şi siguranţa, poliţia, justiţia, armata, finanţe de stat). Toate 

celelalte probleme de altă parte, ca. cele relative la traiul material al popu- 

laţiunei, la viața sufletească, şi la orice interâse regionale şi locale, care 

sunt investite cu personalitate juridică şi cu dreptul de a se. administra,
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Ş$5. Organizarea județului, Alegerea consiliului judeţean. 

Constituţia prevede în art. 41, că interesele exclusiv judeţene, 

se regnlează de către consiliile judeţene, în art. 108, că membrii con- 

singure. Administraţia de stat este reprezentată prin guvernator (dela 1374 

unul numai pentru Basarabia) cu organul deliberant zemstoa guvernială, 

cu camera de consiliu şi cu cancelaria. Administraţia, regională este repre- 

zentată prin Zemstve, cea. locală prin voloste, compusă din una sau mai 

multe comune sau parohii. Personalitate juridică au zemstvele şi volostele. 

La acest loc ne ocupăm numai de organizaţia teritorială zemstva. De- 

numirea, e derivată din cuvântul rusesc: zemlea = pământ. Zemstva, e 

circumscripţia teritorială din vechea Moldovă ţinutul, diviziune de admini- 

straţie teritorială. Cum legiuitorul din Principatele-române unite la 1804 

a creat prin: legea dela 1864 pe lângă judeţul diviziune teritorială şi . 

judeţul stabiliment de. drept public, acordându-i personalitate juridică, 

prin aceeaşi evoluţie a trecut şi ținutul din Basarabia în legea zemstvelor. 

In Basarabia însă nu sa pus în capul zemstvei un funcţionar reprezentant 

al puterii centrale şi totodată şi al intereselor judeţene, ca, "prefectul din 

organizaţia franceză, ci organizaţiei teritoriale investite cu personalitate ju- 

"ridică i sa dat autonomie, cu puterea dea se organiza şi funcţiona singură, 

a trăi din puterile proprii având de a rezolvi un mare complex de probleme, 

rezultând din interese regionale şi locâle, iar statul rezervându-şi numai 

un foarte neînsemnat drept de control. | 

Zemstva astfel este o corporație teritorială, investită cu probleme de 

administraţie, asemănătoare în liniile principale cu comitatul din fosta 

Ungarie. Zemstva, este un organ de sine stătător, coexistent alăturea de 

organele statului. . 

__ Atribuţiunile zemstvei sunt: 1. organizare: ' alegerea funcţionarilor, fixa- 

rea retribuţiunilor, controlul asupra lor, oganizaţia,: serviciilor; II îngriji- 

rea de traiul material al populaţiei: a). măsuri pentru desvoltarea indu- 

striei, comerţului şi agriculturei. locale, cum şi pentru starea mai bună 

a satelor, pentru secarea, bălților; b) deschidere de şcoale, expoziţii în ra- 

murile ocupaţiunei „populaţiei, agricole, zooteanice, viticole, etc.; c) premii 

de încurajare pentru desvoltarea, * agriculturei şi industriei locale; d) aju- 

tor da înfiinţarea obștiilor de consum şi a prăvăliilor de aprovizionarg; 

e) înfiinţarea, de aprovizionăni pentru anii secetoşi, ajutorarea populaţiei 

nevoiaşe, combaterea scumpetei. articolelor de prima, necesitate; f) înfiin- 

ţarea şi supravegherea burselor muncitoreşti; 9) organizarea asigurării 

mutuale contra incendiului; — III. îngrijire de lucrări publice: poştă, 

telefon, şosele, construcţia, de biserici, spitale etc.; IV, îngrijirea, de viața 

sufletească: desvoltarea culturală a satelor „prin şcoli, biblioteci etc., asis- 

tenţă, juridică; N, îngrijirea de resursele materiale pentru necesităţile 

zemstvei, buget, impoziie, sarcine, administrarea, averilor; — VI Poliţia: 

stârpirea. cerşetoriei, prevenirea epizotiilor,. epidemiilor. Pentru excutarea 

i hotărîrilor are. poliţie proprie. : | 

(Vezi Organizaţia administrativă a Basarabiei de V. Ionescu-Darzeu, 

Chişinău; 1920, pag. 27—59). 
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siliilor judeţene sunt aleşi de către cetăţenii români prin votul uni- 
versal, egal, direct, secret, obligatoriu şi cu reprezentarea minori- 
tăţii după formele prevăzute de lege; la membrii aleşi se vor putea, 
adauga prin lege şi membri de drept şi membrii cooptați, între men- 
brii: cooptați pot fi şi femei majore. Privitor la drepturile femeilor 
Constituţia în art. 6 prevede, că legi speciale, votațe cu majoriţate?) 
de două treimi vor determina condițiunile, sub cari femeile pot 
avea exerciţiul drepturilor politice. 

Potrivit acestor dispoziţiuni constituţionale consiliul judeţean . 
"dim legea actuală, ca şi cel din legile anterioare, este organul ales 

al povulațiunei. comunelor din judeţ. Făcând parte din teritoriul 
judeţului numai comunele şi oraşele, numai populaţiunea acestora 
alege pe membrii consiliului judeţean. Municipiile făcând o unitate 
administrativă deosebită, populaţiunea, municipiului nu iă parte la 
alegerea consiliului judeţean. Operațiunile de alegere se fac după 
legea electorală în vigoare pentru. alegerilee de deputaţi şi senatori, 
luând de bază listele electorale permanente, complectate potrivit le- 

"gei din 3 Aug. 1929 şi cu modificările cuprinse" în această lege. 
Eleectivitatea a fost modul de desemnare a consiliului judeţean 

și în L. 2 Apr. 1864, potrivit principiilor legei electorale în vigoare. 
In L. 14 Iunie, 1925 dreptul electoral este întemeiat pe sutrajul uni- 
versal potrivit dispoziţiilor din art. 64 a] Constituţiei din 1923, prin- cipiu de baza şi al actualei legi electorale în vigoare. 

Regulele pentru alegerea consiliului judeţean după L. 3 Aug. 1929 sunt următoarele: 
| „_ Circumseripţia electorală e formată, de comunele din întreg te- ritoriul judeţului, excepţionân du-se municipiile. Primul preşedinte al tribunalului, ca preşedinte al biroului electoral județean împăr- țeşte județul în secțiuni de votare, cari cuprind până la 3000 alegă- tori. Biroul electoral] judeţean totalizează voturile şi proclamă rezul. tatul (art. 368, modificat prin L. 31 Dee. 1929, art. 3).: Birourile de 

ÎN 

*) Atât legiuitorul din 1925, cât şi cel din 1929 au adoptat ca sistem de legiferare codificarea unitară a acestor importante instituţiuni din or- - ganizaţia administrativă. Legea din 14 Iunie 1925 formeză un cod de 400 ar- ticole, legea din 3 Aug. 1929 este un cod şi mai sporit având 572 articole. Legea din urmă a luat din legea anterioară cel puţin 3/4 din texte fără, nici o schimbare sau cu mici modificări de stil, limbă, ețe. 2) Legea 3 Aug. 199 a îost votată cu majoritate /de. două, treimi atâţ la Adunarea deputaţilor cât şi la Senat, ”
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“votare sunt prezidate. de judecătorii tribunalului şi a judecătoriei 

de ocol. 

Pentru toate chestiunile de drept electoral nereglementate în 

legea administraţiunei locale se aplică regulele legei pentru alegerea 

de deputaţi şi senatori, 

Alegători şi elegibili. Baza dreptului de alegător este calitatea 

de membru al unei comune din judeţ. Cel ce are calitatea de membru 

al unei comune (potrivit regulelor ce vom cunoaşte în capitolul rela- 

tiv la organizarea comunei) este alegător şi pentru consiliul jude- 

ţean, având vârsta de 21 ani împliniţi şi nu se află în nici unul 

din cazurile de incompatibilitate, incapacitate sau nedemnitate, pre- 

văzute de legea electorală pentru deputaţi şi senatori şi de legea 

3 Aug. 1929. 

Această lege a mai dat drept de vot şi femeilor, cari în afară 

de condiţiunile gencrale ale legii electorale, mai îndeplinesc şi una 

din următoarele condițiuni: - 

„1, să aibă cunoştinţele ciclului inferior secundar, normal sau 

profesional; | 

2. să fie funeţionară de stat, judeţ sau comună; 

3. să fie văduvă de răsboiu; ” 

4. să fie decorată pentru activitate în timpul răsboiului; 

5. să fi făcut parte, la promulgarea legii, din conducerea so- 

cictăţilor cu personalitate juridică cu scop de revendicări sociale, de 

propagandă culturală sau de asistenţă socială (art. 375). 

Eligibil în consiliul judeţean este oricare alegător bărbat sau 

femeie, care are vârsta de 25 ani (art. 376). 

Nu pot fi aleşi: a) monahii; b) militarii în activitate; ec) per- 

soanele în raport de contract cu judeţul; d) funcţionarii statului, 

judeţelor şi a comunelor, cu excepţiunea preoţilor, membrilor cor- 

pului didactic şi a a medicilor de spitale '(art. 377). 

Nimeni nu poate fi în acelaş timp membru în două consilii ju- 

deţene; nu pot face parte din consiliul judeţean, în afară de cei din 

municipii, nici membrii unui consiliu: comunal (art. 373—379). 

Ascendenţii şi descendenţii, fraţii, surorile şi aliaţii de acelaş 

grad nu pot fi în acelaş timp membri ai aceluiaş consiliu. 

Listele electorale. sunt permanente potrivit legilor electorale. 

otuşi . fiecare Jegiuitor, aducând o nouă lege de organizare admi- 

nistrativă sau electorală, ţine ca să întocmească noui liste. Asemenea 

dispcziţiuni a luat şi legiuitorul din 1929. 

 



  

— 125 — 

Listele electorale s'au întocmit în conformitate cu legea elec- 
torală. 

Cetăţenii români majori, cu distineţiunea dispoziţiilor relative 

la dreptul de vot al femeilor, neaflaţi în nici upul din cazurile de 

incapucitate sau nedemnitate arătate în legea electorală şi netrecuţi 

în liste, au avut dreptul de a cere înscrierea lor în. listele electorale 

la primăria comunei, ai cărei membri sunt, în timp de o lună dela 
punerea în aplicare a legii, adică până la 3 Sept. 1929. După acest 
termen, autoritatea comunală a întocmit în 10 zile listele electorale. 

In sate şi în comune rurale autorităţile respective sunt obligate 
a înscrie din oficiu!) în lista electorală pe toate personale cari au 
dreptul de alegători, chiar dacă aceştia n' au făcut cereri. 

Listele întocmite în mod provizoriu, se afişează pe timp de 20 
zile. Afişarea, se constată prin proces- -verbal. 

 Contestaţiunile privitoare la omisiuni sau ştergeri din liste se 
dac în conformitate cu legea, electorală. 

In fiecare an, potrivit legii electorale, se face revizuirea şi rec- 
tificarea listelor electorale. 

Cheltuelile pentru alcătuirea listelor electorale şi a cărților de 
alegător cad în sarcina comunei (art. 381-—387). 

Convocarea corpului. electoral se face cu cel puţin o lună îna- 
inte de ziua fixată pentru alegere de către directorul ministerial 
local, prin ordonanţă, 

Ordonanţa de convocare se comunică, preşedintelui biuroului 
electoral şi se publică în „Monitorul Judeţean“ cu cel puţin 1 lună 
înainte de ziua alegerii şi se afişează la uşa tuturor primăriilor din 
circumscripţia respectivă, pe străzi şi în pieţele publice (art. 388— 
'389). 

Propunerea candidaturilor se face cu cel puţin 8 zile libere 
inainte de ziua fixată. pentru votare şi până la orele 18 ale ultimei 
zile la. preşedintele biroului electoral judeţean. Ea poate fi făcută 
şi la notarii publici, rămânând să, ă, fie prezentată preşedintelui de un 
împuțernicit al alegătorilor. 

Propunerea se face în scris în 2 exemplare şi trebue semnată 
„de 30 alegători. Propunătorii se prezintă în persoană sau prin man- 

" datari, Fiecare propunere trebue să cuprindă o listă cu un număr 
4 

  

% Primarii, secretarii sătești şi notarii comunali, cani „cu rea credinţă ar Nesocoti această, îndatorire, vor îi pedepsiţi cu închisoare dela o lună până la şase luni. (art. 383).
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de candidaţi, egal cu numărul consilierilor ce sunt de ales. Un -ale- 

gător poate candida numai pe o singură listă. 

Propunătorii sau candidaţii pot determină cel mult până în 

preziua, alegerilor pentru fiecare listă şi pentru fiecare secţiune de 

votare câte 2 alegători asistenţi şi câte 2 delegaţi. 

- Candidaţii trebue să declare în seris sau verbal cu 8 zile îna- - 

inte de votare acceptarea candidaturii. 

Sunt nule listele cari conțin un număr mai mare sau mai mie 

de candidaţi decât cel cerut de lege. 

In ziua primă după expirarea termenului pentru prezentarea 

candidaturilor dacă sunt mai multe liste, se dispune împrimarea 

buletinelor de vot. Dacă este depusă o singură listă, preşedintele o 

declară aleasă şi aduce aceasta la cunoștința publicului (art. 390-—395). 

Buietinele de ot .şi operațiunile de votare se fac potrivit regu- 

lelor din legea electorală. Cheltuelile pentru împrimarea buletinelor 

se suportă de către judeţ. Candidaţii de pe Listele cari nau obţinut 

10% din totalul voturilor vor plăti cota parte din cheltuelile făcute. 

Totalizarea voturilor, repartiția şi atribuirea mandatelor. După 

“mchiderea scrutinului, preşedintele face totalizarea rezultatului. Re- 

zultatele constatate la fiecare secţie se concentrează îndată după în-. 

chiderea scrutinului şi dresarea proceselor-verbale, la biuroul elec- 

toval care a fost însărcinat cu totalizarea voturilor şi proclamarea 

rezultatului. Preşedinţele acestui biurou procede la totalizarea re-, 

zultutului pentru fiecare Hstă în parte. 

Repartiția mandatelor în alegeri pentru judeţe se face Lropor- 

ţional cu massa electorală a fiecărei liste faţă de numărul total al 

voturilor exprimate. 

Lista minoritară, spre a putea participa la repartizarea man- - 

- datelor trebue să întrunească cota de 20% din voturi. 
Se stabileşte proporţia între liste în procente.. La stabilirea pro- 

centului fracţiunile de sub 0.50% nu sunt luate în seamă, cele peste 

0.50% se consideră ca întregi. . 

Fiecare listă va dobândi un număr de locuri corespunzător pro- 

_centului electoral stabilit. Restul de locuri neatribuite se va repar- 

tiza listelor după importanţa massei electorale, în ordinea numărului 

de voturi obţinute. 

Desemnarea, candidaţilor aleşi se va face de preşedinte, î în ordi- 

nea. de. pe fiecare listă. 

Preşedintele biuroului electoral este obligat a comunica prefec- 

tului de judeţ, în copie, procesul-verbal de proclamarea rezultatului. 
x 

 



Candidaţii nealeşi se declară de supleanţi. 
La vacanţă, prin deces; demisiune său orice alte împrejurări, 

supleantul va fi chemat, în ordinea clasificării, să înlocuiască pe 
titularul acelei liste, dacă consiliul, în urma, verificării ce va face, 

| | săseşte că întruneşte condiţiunile cerute de lege. In caz contrar, 
drepturile lui trec asupra supleantului următor de pe âceeaş listă. 
Dacă nui vor mai fi supleanţi pe aceeaşi listă locul rămâne. vacant, 

: neputându-se recurge la supleanţii înșerişi pe alte liste. , 
In clegerile complimentare, consilierii s6 aleg că majoritate de 

voturi şi-şi pierd mandatul odată cu întreg consiliul (art. 400—402). 
Contenciosul electoral. In timpul operaţiunilor electorale şi în 

10 zile libere după proclamarea, rezultatului, 25 alegători precum şi 
candidaţii asistenţi şi delegaţii individual pot face contestațiuni 
serise, asupra oricărei operaţiuni electorale, dela. convocarea. cor- 
pului electoral şi până la proclamarea rezultatului alegerii. _ 

Contestaţiunile sa depun la preşedintele biuroului de votare 
până la proclamarea rezultatului. După: proclamarea, rezultatului, 
ele se adresează autorităţilor căreia au fost înaintate dosarele!) ale- 
Serii. 

Asupra contestaţiunilor judecă, ca primă instanţă, comitetul 
"local, de revizuire, în termen de 10 zile după trecerea terminului de 
contestaţiuni. - - 

" Contestatorii sunt, citați la ziua fixată pentru judecarea con- 
testajiei şi vor putea expune motivele în mod contradictoriu cu aleşii, 
fie- oral, fie prin memorii scrise. Autorităţile sesizăte de contesta. - 
ţiuni pot ordona orice anchete : şi cercetări. 

Deciziunile comitetului local de revizuire, date în primă instan- 
" ţă, se pot apela în acelaş termen de 10 zile la comitetul central de 
„revizuire, rămânând deschis şi recursul la Cuirtea,. de casaţie, în ter- 
men de 15 zile dela. comunicare. : 

Deciziunile definitive se comunieă contestațorilor şi se publică 
în Monitorul Oficial al directoratului şi al judeţelor respective. 

, Instanţa însărcinată de lege cu controlul legalităţii alegerilor 
va putea invalida din oficiu alegerile efectuate chiar fără să existe 
contestaţiune. In contra acestei hotăriri 'se poate face apel şi recurs 
la comitetul central resp. la Curtea de casaţie (art. 404—405). 

" Gratuitatea procedurii. Toate actele de orice natură privitoare 

la înscrieri în listele electorale, ca ontestaţiuni, sunt scutite de 
timbre (art. 406). | 

  

1) Dosarele alegerilor pentru judeţe se înaintează în 24 ore comitetului 

"local de revizuire (art. 403).
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Penalităţile din legea pentru alegetea de deputaţi şi senatori, 

pentru a asigura obligativitatea şi secretul votului, a preveni şi pe- 

“ depsi fraudele electorale, sunt aplicabile şi în alegerile administra- 

tive pentru judeţ (art. 407). 

Dacă vacanţele dintr'un consiliu ajung la o treime din numărul 

consilierilor aleşi, au loc obligatoriu alegerile complimentare. 

Alegerile complimentare pot avea loc şi înainte ca vacanţele să 

ajungă la o treime, dacă consiliul respectiv găseşte că pentru bunul 

“mers al administraţiunii completarea e necesară. Hotărirea va fi 

aprobată de instanţa tutelară (art. 374). 

Ş 6. Consiliul judeţean. Compunerea, constituirea 

şi funcționarea lui. 

Compunerea. consiliului judeţean este una din chestiunile impor- 

tanțe de organizaţiune în unităţile administrative teritoriale. 

Potrivit legii din 2 Apr. 1864 şi legilor electorale cari au guver- 

nat dreptul de reprezentare al populaţiunii înainte de 1917, dreptul 

electoral este foarte restrâns, mai în urmă întemeiat pe cele 3 co- 

leii, din care fiecare da pentru consiliul judeţean câte 6 membri, 

în total 18. Levislaţia ardeleană deşi admite numai pentru jumătate 

numărul membrilor consiliului judeţean dreptul populaţiunei de ale- 

gere, dă o reprezintare cu mult mai largă. Jumătate numărul mem- 

brilor consiliului se recruta dintre cei mai greu împuși cetăţeni din 

judeţ, aşa numiții virilişti. In acest sistem, în numărul membrilor aleşi 

se alegea un -membru după 500 locuitori în judeţ, după 1000 locui- 

tori în municipiu. Cifra aceasta a fost dublată prin Decretul Nr. 

XXIV al Consiliului dirigent, acordând un membru în consiliu la 

1000 locuitori în judeţ; şi la 2000 locuitori în muncipiu. 

Legea pentru unificarea adrhinistrativă din 14 Iunie 1925 ia ca 

bază tot o 'reprezentare restrânsă de 24, 30 şi 36 membri aleşi în 

„consiliu, după cum cifra populaţiunei în judeţ este peste 400.000, 

200.600—400.000 şi sub 200:000 locuitori (art. 102), dar admite alegerea 

din partea populaţiunei numai pentru */; din totalul membrilor con- 

siliului, iar pentru 2/, admite membri de drept (art. 101). 

Legea 3 Aug. 1929 are de asemenea o reprezentare restrânsă, de . 

42, 36 şi 30 membri aleşi după aceeaşi distincţie privitoare la ciîra 

populaţiunei ca şi în legea anterioară, dar numărul membrilor de 

drept cu vot deliberativ este abia de trei. 
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Dispoziţiile legii din 3 Aug. 1929 privitor la compunerea con- 
siliului sunt următoarele: 

Consiliul judeţean constă din: a) membrii aleşi; b) membrii de drezt cu “ot deliberativ; c) membrii de drept cu vot consultativ. Numărul membrilor aleşi este de 42 în judeţele cari au o popu- | lațiune mai mare de: 400.000 locuitori, 36 în cele mai mari de 200.000 locuitori, 30 în celelalte judeţe!). 
Sunt: membrii de drept cu vot deliberativ: primarul oraşului sau al municipiului de reşedinţă al judeţului, preşedinţii camerelor de agricultură şi de industrie şi comerţ. ” Membrii de drept cu vot consultativ sunt: şeful serviciilor: de finanțe, de învăţăraânt, al sănătăţii publice şi oerotirilor sociale, al lucrărilor publice, al agriculturii şi „domeniilor eu atribuţii asupra. judeţului şi cu reşedinţa în judeţ; protoereii. bisericilor naţionale. cari îşi au sediul în oraşul de reşedinţă al judeţului, precum şi cel mai înalt. în grad dintre reprezentanţii cultului minoritar cu cel mai mare număr de credincioşi pe terițoriul judeţului?). Durata mandatului?) membrilor aleși şi de drept este de 5 ani. Pentru constituirea consiliului prefectul îl convoacăt) dacă n'au fost contestaţiuni. asupra alegerilor, sau dacă ele sau găsit neînte- meiate. La şedinţa de constituire este necesară prezenţa a jumăţate plus unul din numărul total al membrilor ce compun consiliul. Acea- stă şedinţă e prezidată de cel mai în vârstă dintre consilieri. a IN 

*) Din 10 în 10 ani consiliul 
lației nu n esită o schimba, 
caz votul consiliului judeţe 
rial. (art, 197). 

zile dela ivirea, "vacanței. Vacanţa trebue comunicată ; imediat autorităţii tutelare. Dacă numirea întârzie peste acest termen, consiliul poate ei şnsuşi desemna, pe nouii membri de drept. (art. 81). -1) Consiliul judeţean



80 = 

Consiliul hotărăşte înainte de toate asupra cazurilor de încapa- 

cilate, nedemnitate şi incompatibilitate!). 

Cei declaraţi validaţi depun, în prezența prefectului, jurmămân- 

tul, în următoarea, cuprindere: „dur credinţă Regelui, supunere Con- 

stituţiunii şi Tegilor; jur să apăr şi să sprijinese ; interesele Țării“. 

Nici un membru al consiliului nu poate lua, parte la deliberări 

până nu depune jurământul. 

Alegerea biroului şi a delegației consiliului se face după depu- 

nerea jurământului şi după ce au fost validaţi două treimi din nu- 

mărul membrilor. Biuroul este compus dintrun preşedinte, doi vice- 

preşedinti?), doi secretari şi doi chestori. Alegerea se face pe ter- 

men de un an. Alegerea; se îndeplineşte cu vot secret şi cu majori- 

tatea absolută a: membrilor prezenţi. 

In caz că nu a fost întrunită această majoritate, are-loe balo- 

tajul şi sunt declaraţi aleși cei cari au obţinut cele mai multe voturi. 

In caz de paritate, va fi declarat ales cel mai în vârstă. 

| Tot atunci se alege şi presedintele delegaţiunei județene pe 

termen de 5 ani. : | 

Comisiuni permanente pentru chestiuni speciale, sau comisiuni 

ad hoc, poate institui consiliul din sânul său în! şedinţa de consti- 

“uire, după cum cere necesitatea. 

Comisiune de 'verificare compusă din 5 membri este dator eon- 

siliul să aleagă, având atribuţiunile comisiunilor de verificare pre- 

văzute în lege. i 

" Membrii cari, lipsesc fără motive dela 3 şedinţe consecutive, în 

“cursul uhui an, cum şi cei cari nu se. prezintă să presteze jurământul 

sau cari. refuză să-l presteze. vor fi declaraţi demisionaţi prin votul 

consiliului respectiv. - 

Sedintele consiliuluă. Consiliul judetean « se întruneşte în capi- 

fala judeţului, în localul propriu, în sesiune. ordinară la 1 Noembrie 

si 1 Martie a fiecărui an. La aceste termene consiliul se întruneşte 

de drept, chiar. dacă nu a fost convocat. In sesiunea dela 1 Martie 

'se “alege președintele și biroul . consiliv judeţean pe termen de 

un an. - | 

In sesiune extraordinară consiliul se întrunește: ori de câte ori 

- > 

1) Ascendenţii şi „descendenţii, fraţii şi afinii. de acelaş grad, precum şi 

rudele da'al treilea grad, nu pot fi în acelaş timp. în acelaş consiliu. (art. 202). 

ă 2) Orice alegere ' de preşedinte: sau vice-președinte este adusă îndată 

de către “prefect la, cunoştinţa dipectorului ministerial local Ș de acesta 

ministerului de Interne. 
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reclamă aceasta interesele judeţului, la convocarea preşedintelui de- 
legaţiunii. Acesta este dator să convoace consiliul judeţean în cazul 
când a îost sesizat de a treia parte a membrilor consiliului jude- 
ţean. . A 

La sesiunile ordinare în afară de cea de constituire, care e con- 
vocată de prefect, convocarea o face preşedintele delegaţiunei!). 

Convocarea va cuprinde neapărat chestiunile asupra cărora con- 
_siliul va avea, să delibereze?). - 

Niei o chestiune nu poate fi adusă în discuţiunea consiliului 
dacă nu e cuprinsă în ordinea de zi, afară numai dăcă nu a, fost, declarată urgenţa3). | | 

Consiliul județean elaborează un regulament pentru desbateri, 
în ședințele sale. | | 

La şedinţe ia parte întotdeauna şi secretarul general judeţean, 
care înregistrează mersul desbaterilor, redactând. procesul verbal 
al şedinţei. | | 

„In şedinţele consiliului judeţean se aplică obișnuitele regule din. regulamentele de desbateri ale societăţilor+). . 

1) Legea nu prevede această obligaţie a preşedintelui delegaţiei decât pentru, sesiunea extraordinară, Dar dacă convoacă, în mod obligator la, sesiune extraordinară, cu atât mai mult va îi obligat să convoace consi- liul în sesiune ordinară, Altcum art. 259 îi impune obligaţia de a trimite. cu ;5 zile înainte de deschidere programul lucrărilor (v. şi Codul adm. „adnotat de P. Negulescu pag. 527). 
2) Convocara trebue să fie publicată în „Monitorul Judeţului“ cu 15 zile cel puţin înainte de ziua fixată pentru adunare, afară, de cazurile de urgenţă cari trebuiesc arătate în actul de convocare. Pe lângă această, con- vocare preşedintele mai adresează consilierilor și încunoştinţări, speciale la domiciliul. fiecăruia. Convocărle, atât cele publicate cât şi cele indivi- duale, trebue să conţină, programul lucrărilor, şi obiectul convocării, 3) Urgenţa se declară cu două treimi a membrilor prezenţi, cu moti- vare în procesul-verbal din care să rezulte învederat că întârzieriea ar păgubi judeţul sau interesul general al, statului. 

*) Legea, dă următoarele regule: | 
Consiliul judeţean ține una sau mai multe şedinţe pe zi. 
Şedinţele sunt publice. Cu toate ocestea, după, cererea prefectului, pre- şedintelui consiliului, preşedintelui delegaţiei sau a unei treimi a membri- lor prezenţi, şedinţa poate fi declarată, secretă, , Şedinţele se deschid şi se închid de preşedintele consiliului. Ele încep cu citirea procesului-verbal al şedinţei trecute, care se aprobă de consiliu în . cazul când nici un corisilier “nu. are observaţiuni ide făcut. Procesul-verbal aprobat se semnează de către președinte şi de secretar. - | Fiecare consilier are dreptul a cere să se facă menţiune în procesul- , 

- 9* 

Sa
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Prefectul are dreptul să asiste la şedinţele consiliului în cali- 

ate de reprezentant al guvernului. El se poate înlocui prin un de- 

  

ţ 

verbal că el a votat “pentru sau contra, unei propuneri adoptate sau res- 

pinse. Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului se păstrează în ordinea 

în care au fost încheiate şi se publică în rezumat, în „Monitorul Judeţului” 

şi cel mult în 10 zile dela închiderea sesiunii. Ele se transcriu întrun re- 

gistru numerotat și paraiat de preşedinte şi de secretarul general al ju- 

deţului. 

Preşedintele consiliului judeţean poate dispune ca încheierile luate în 

şedinţă secretă, şi cari se trecu întrun registru special păstrat în aceleaşi 

condițiuni ca şi registrul şedinţelor publice, să fie ţinute secret, atât cât 

crede că este necesar pentru interesul judeţului sau al statului. 

Consilierii judeţeni au dreptul de a cere, şi consiliul poate hotărî, cu 

majoritate intervertirea, ordinei de zi. ! 

Preşedintele are poliţia adunării. 

EI o exercită cu ajutorul chestorilor şi a pichetului de gardă, ce trebue 

să i se pună la dispoziţie de comandantul garnizoanei. În acest scop, prese- 

dintele consiliului înştiinţează la timp garnizoana. , 

In şedinţele publice preşedintele poate, după! chemarea la ordine 

adresată publicului, să ordone îndepărtarea turburătorilor sau arestarea 

lor, comunicând aceasta îndată ministerului public, care va notări în con- 

formitate cu legea. , , 

Cână ţinerea şedinţelor va fi turburată de 'vre-unul din membrii consi- 

Jiului, atunci consiliul judeţean, cu majoritate absolută, a, celor prezenţi, va. 

putea pronunţa excluderea temporară a acelui consilier, fără ca această 

excludere să poată fi mai lungă decât durata acelei sesiuni. | 

Poliţia este datoare să execute ordinul președintelui consiliului și să 

pună, de îndată, persoana ce i s'a trimis, la dispoziţiunea autorităţii jude- 

cătoreşti, conform legii. 

Consiliul judeţean nu poate ține şedinţa dacă nu este de faţă cel puţin 

majoritatea absolută a membrilor cari compun adunarea şi nici o hotă- 

rîre nu este valabilă dacă nu a întrunit majoritatea absolută a voturilor 

membrilor prezenţi, afară numai dacă legea nu a stabilit un quorum sau o 

majoritate mai mare de voturi. , : 

| In caz de paritate, propunerea 'este respinsă, iar în caz de nulitate, se 

repetă în şedinţa următoare. Dacă şi la această şedinţă votul este nul pro- 

punerea se socoteşte respinsă. 

Pentru votul bugetului este necesară majoritatea de două treimi de 

ooturi, 
| 

Membrii votează prin apel nominal sau prin ridicarea de mâini. Asupra, 

întregii propuneri sau închederi se votează numai prin apel nominaj. 

In chestiune de persoane votul este secret. 

Membrii consiliului nu pot lua cuvântul decât după ce l-au cerut şi ji 

i 
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legat. In toate chestiunile cari se desbat, prefectul judeţului poate 
cere cuvântul şi poate da explicaţiunile necesare. El nu ia parte la 
vot, dar poate cere să fie menționată părerea sa în procesul-verbal 
al şedinţei. , ” 

Prefectul poate declara şedinţa închisă şi poate lua toate măsu- 
rile de ordine cari le-ar crede necesare, raportând de urgenţă direc- 
torului ministerial dacă consiliul ar intra în discuțiunea chestiuni- 
lor, cari trec peste limitele competinței lui, sau când desbaterile lui 
pot primejdui siguranța statului, 

Orice întrunire a consiliului judeţean, care sar constitui şi ar 
delibera, afară de timpul pentru care a fost convocată, întralt loc 
și contrariu modului stabilit de lege, este nelegală. - 

„ Directorul ministerial local sau prefectul judeţului va lua mă- 
suri, ca asemenea adunări să se risipească îndată, sesizând în acelaş 
timp parchetul, care, de va găsi că este cazul, va da în judecată pe 
vinovaţi dacă au deliberat în chestiuni cari ar putea primejdui or- 
dinea şi siguranţa statului. Consilierii găsiţi vinovaţi pot fi pe- 
depsiţi. 

, G sesiune a consiliului se poate proroga prin ordonanța direc- 
torului ministerial local, pe termen de cel mult o lună. 

Mandatul de consilier judeţean nu este retribuit. Cu toate 
“acestea, consilierii vor primi 0 îndemnizare de transport şi de 
întretinere pentru fiecare zi de lucrare sau pentru anume însărei.- mări speciale cu cari au fost delegaţi .şi cari îi sustrag dela ocupa- țiunea lor obişnuită. 

Contenciosul hotăririlor aduse de consiliul județean. In contra 
încheierilor consiliului este deschisă. calea de atac după regulele ho- tărite în cazul constituirii consiliului (art. 202). 

Comitetele de cetățeni. Consiliul Judeţean poate înfiinţa comi- " tete de cetăţeni, fără deosebire de sex, sub conducerea unui consi- lier, pentru 4 da concursul administraţiunii în chestiuni privitoare la învăţământ, cult, sănătate publică, ocrotire socială, căi de comu: nicaţie şi agricultură. 

  

sa dat d preşedinte, care este dator a1 acorda în ordinea înscrierii ora- torilor. 
- 

Preşedintele cheamă la chestiune pe oratorul care s'a depărtat dela: ea, Orice injurie se socoteşte ca. o violare a ordinei. 
In acest caz, președintele cheamă ta ordine pe orator. Chemârea, la ordine nu se trece în procesul-verbal al şedinţei decât cu aprobarea con- siliului, | - ”
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Ş 7. Atribuţiunile consiliului judeţean. 

Judeţul exercită atribuţiunile sale prin organul său deliberativ, 

consiliul judeţean. L. 3 Aug. 1929 determină atribuţiunile înşirând. 

problemele, de cari se ocupă consiliul. Această înşirare .o considerăm. 

exemplificativă, problemele sunt atât din grupa intereselor locale, 

câţ şi a celor generale. N 

Grupate după, sistemul nostru aflăm ca atribuţiuni ale consi- 

liilor județene în general: a) au iniţiativă şi decid în toate chestiu- 

nile de interes județean: b) deliberează asupra tuturor chestiunilor 

_ asupra cărora, guvernul sau autorităţile constituite i-ar cere avizul;. 

e) pot exprima dorinţele asupra tuturor chestiunilor de interes local. 

Le este interzis să facă sau să publice protestări, proclamațiuni 

sau adrese cu caracter politic. a 

Analizând atribuţiunile judeţelor după principalele momente din. 

activitatea lor aflăm, că judeţele au: | 

a) dreptul de a crea regule de drept pentru organizarea Servi-- 

„ciilor interioare (jus statuendi); 

b) dreptul de a alege funcţionarii, elementul uman, care să facă, 

din “organizaţie o fiinţă capabilă de a avea o voinţă şi de a lucra. 

pentru soluţionarea problemelor luate în atribuţiuni; 

c) dreptul de a îngriji de mijloacele materiale, pentru a da posi-- 

bilitate elementului uman din organizaţie să funcţioneze ca organ 

al judeţului; a | 

d) dreptul de a soluţiona problemele date în atribuţiuni; . 

e) dreptul de a aplica sancţiuni pentru a aduce la îndeplinire; 

soluţiunile date. | | 

In acest cadru grupând problemele înşirate de legiuitor în di- 

versele locuri, atribuţiunile judeţelor se prezintă în următoarele: 

I. Stabilirea normelor de organizare pentru serviciile proprii. 

(jus statuendi) : | 

_ Consiliul judeţean întocmeşte atât regulamentele necesare pen- 

tru desbaterile şi lucrările sale, cât şi pentru funcționarea servicii- 

lor judeţene!). 

1) Regulamentele întocmite de consiliul judeţean pot avea de obiecă 

următoarele chestiuni: 

1. Organizarea serviciilor judeţene; 
2. Măsuri de pază împotriva incendiilor, pentru depozite de materii 
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Pentru a asigura executarea lor, el poate statornici pedepse până la 5.000 lei, dacă asemenea pedepse hu sunt hotărîte prin legi. 'speciale. 

Il. Alegerea funcționarilor şi alte chestiuni de personal pentru . funcţionarea serviciilor, 
Consiliul județean alege sau numeşte pe țoţi funcţionarii: supe- riori ai administraţiunii judeţene. Pentru funcţionarii de speciali- “tate se procedează după normele legilor lor organice. Fixează retri- buţiunile personalului, întrucât acestea, nu sunt hotărite prin legi. _- Deleaga câte un membru de fiecare cere de recrutare, care să parti- „cipe la şedinţele consiliului de recrutare şi a consiliului de revizuire. Intoemeşte lista -cetăţenilor din judeţ cari pot fi juraţi în sesiunile "Curţii cu _juri. - | - III. Ingrijirea de mijloacele materiale pentru întreţinerea ser- viciilor (finantele)?). 

În II 

“inflamabile şi explosibile; pentru organizaţia, pompierilor rurali și jude- teni şi a asociaţiunilor cetățenești obligatorii pentru stingerea incendiilor; 3. Salubritatea publică, măsuri pentru curățirea pieţelor, străzilor, he- leșteelor, canalurilor; E | i 4. Pentru întreţinerea, drumurilor, podurilor, vadurilor; 5. Pentru stabilirea taxelor, pentru folosinţa automobilelor, trăsurilor -Şi altor vehicule pentru cărăuşie; 
. "6, Măsurile sanitare pentru locuințe, stabilimente publice, hanuri, res- taurante, cârciumi, prăvălii de alimente, abâtorii; i | 7. Pentru orânduirea târgurilor şi a iarmaroacelor; | 8. Pentru cotitul vaselor şi asigurarea exactităţii măsurilor pentru ce- veale, lemne şi alte mărfuri; 

| 9. Măsuri de precauţiune împotriva accidentelor ce se pot ivi la între- buinţarea maşinilor agricole şi altele; | , 
„ „10. Asupra tuturor celorlalte chestiuni cari intră în competința, ad- __Ministraţiunii judeţene. | 

Consiliul judeţean va cere şi' avizul comisiunii administrative a jude- .“jului asupra regulamentelor, cari vor fi supuse deliberărlor sale. 
1) Atribuţiunile din această grupă legiuitorul le determină în urmă: toarele: ” 4 , Votarea bugetului administraţiunii judeţene, precum şi contribu- “fiunii, pentru bugetul asociaţiunii judațene; , 
Administrarea capitalurilor şi a averilor judeţului; 
Achiziţia şi înstrăinarea averilor imobiliare și crearea; fondurilor spe- . 

'ciale pentru trebuinţele judeţului; i , , 
A hotări impozitele şi taxele necesare pentru satisfacerea trebuinţelor 

“judeţului în conformitate cu dispoziţiile legilor; 
Controlul gestiunii judeţene; | A "
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IV. Rezolwirea problemelor administrative (o parte sunt ară- 

tate în materiile regulamentelor şi în chestiunile cari rezultă din 

aplicarea regulamentelor, altă parte sunt cele ce urmează): 

1. de administrație interioară Uinişte, poliţie, salubritate pu- 

blică, ocrotire socială): | 

a) combaterea boalelor epidemice şi contagioase, precum şi pre- 

venirea şi combaterea epizotiilor; 

ajutorarea comunelor rurale pentru angajarea obligatorie a me- 

diculni şi moagei comunale; 

înfiinţarea şi întreţinerea dispensariilor şi a spitalelor pentru 

căutarea bolnavilor, a sanatoriilor pentru tubereuloşi, precum şi a 

azilelor pentru infirmi, săraci şi copii găsiţi; 

b) întreţinerea, în ospicii a alienaţilor din judeţ, înfiinţarea ca- 

selor de patronaj și alte măsuri împotriva cerşitului şi vagabon- 

dajului; 

organizarea birourilor de consultaţie juridică şi de acte de no- 

- tariat pentru populaţia lipsită de mijloace; 

iniţiativa. şi intervenţia înaintea autorităţilor superioare în toate 

chestiunile de interes local; 

2. relativ la traiul material: 

a) măsuri pentru îmbunătăţirea rassei animalelor, organizarea 

staţiunilor de montă cu reproducători de rassă; 

stimularea organizărei de staţiuni agronomice şi de servicii pen- 

tru selecționarea seminţelor, câmpuri de experienţă, serviciile de: 

agricultură şi de sericultură, uscătorii pentru legume şi fructe; 

stimularea înfiinţării şi ajutarea întreţinerei pepinierelor de 

| Pregătirea rapoartelor asupra chestiunilor de gospodărie judeţeană: 

pentru consiliul asociâţiunii judeţene; : ».- 

Clădirea, cumpărarea şi întreţinerea, localurilor proprii pentru auto- 

ritățile judeţului şi serviciile dependinte, precum şi: ajutarea în acest scop 

a administraţiilor comunale rurale; (art. 224, al. 1V—IX). 

Hotăreşte asupra contribuţiunilor judeţului pentru lucrările de utili- 

tate comună a judeţelor asociate, precum şi asupra contribuţiunilor jude- 

ţului pentru lucrări ce sar executa pe cale de asociaţiuni particulare. 

Consiliul judeţean stabileşte condiţiunile în cari bunurile din 

domeniul privat al judeţului sunt a se arenda, închiria sau exploata. 

potrivit legilor şi condiţiunilor generale prescrise pentru bunurile de aceeaşi 

natură ale statului, precum şi condiţiunile în cari diferitele luerări jude- 

ţene pot fi date în întreprindere. | 

Autoriză intentarea înaintea instanţelor judecătoreşti a proceselor ju- 

"deţului. 
In intervalul sesiunilor, autorizarea se va da de delegaţiunea judeţeană.
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arbori roditori şi de alţi arbori pentru plantarea drumurilor şi con- 

sclidarea terenurilor coastelor, după localitate: lucrări de. recţifi- 

care, canalizare, indiguire sau pentru scurgerea apelor; 

îngrijirea pentru îmbunătăţiri funciare sau agricole în judeţ; 

construirea, întreţinerea şi plantarea drumurilor judeţene şi 
“icinale; 

îngrijirea, pentru aplicarea reformei agrare şi organizarea noui- 

lor sate pentru cei împroprietăriți; 

b) hotăreşte clasarea, și declasarea drumurilor vicinale şi ju- 
deţene, potrivit dispoziţiunilor legii drumurilor; statuează asu- 

pra creării şi a întreţinerii drumurilor de legătură cu judeţele 

vecine; organizarea poştei rurale, construirea şi întreţinerea comu- 

nicaţiilor telefonice în judeţ, în conformitate cu legea poştelor; 

c) măsuri pentru prestaţia mundii, organizarea lucrărilor pu- 

blice, a atelierelor de meserii, a azilurilor de noapte, a burselor, a 
birourilor de plasare; organizarea creditului popular, a caselor de 
economie, a băncilor populare precum. şi a cooperativelor de cum- 
părare în comun, de desfacerea produselor locale şi de consum; 
organizarea de expoziţiuni şi concursuri şi acordarea de diplome 
onorifice şi de premii în natură sau în bani, pentru încurajarea, în- 
treprinderilor individuale şi cooperative de tot felul; înfiinţarea 
de musee locale, de maşini şi de unelte, de produse agricole şi in- 
-dustriale în legătură cu trebuinţele judeţului sau fabricate ori pro- 
duse în cuprinsul lui; hotăreşte asupra înființării şi desființării 
târgurilor, bâlciurilor sau iarmaroacelor din comunele urbane sau 
rurale, precum şi asupra schimbării zilelor în cari se ţin (luând în 
:această privinţă avizul ministerului de industrie şi comerţ, care în 
„prealabil va cere şi părerea camerei de comerţ respective); 

3. relativ la viața sufletească: 
crearea şi întreţinerea de şcoale speciale potrivit legii asupra în- 

_văţământului profesional, a şcoalelor de agricultură, de meserii şi 
de industrie casnică; ajutorarea comunelor rurale pentru crearea 
și întreţinerea şcoalelor comunale. 

$ 8. Delegaţia consiliului judeţean. 

Consiliul judeţean alege dintre merabrii săi, îndată după con- 
stituirea biuroului, o delegaţie compusă din patru membri şi din 
prezidentul delegaţiei, care însă poate fi luat şi în afară de consiliul 
judeţean. Se mai aleg şi trei supleanți. ” |
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Membrii. delegaţiei se aleg prin vot secret dintre membrii aleşi. 

Vor fi declaraţi aleşi!) cei ce au obţinut majoritatea absolută de 
voturi, în ordinea numărului de voturi obţinute. 

Mandatul membrilor delegaţiei durează cât mandatul consi- 

linlui?). | 
Delegaţia consiliului judeţean are următoarele atribuţiuni: 

a) înlocueşte consiliul în intervalul dintre sesiuni şi decide în 

locul său în limitele puterilor conferite de consiliu; 

b) asistă pe preşedintele delegaţiunii în executarea hotăririlor 

consiliului judeţean (art. 243); 

ec) atribuţiuni proprii. | 

Atribuţiunile de înlocuire dintre sesiuni cuprind toate atribu- 

țiunile consiliului în măsura, în care consiliul le conferă delega-- 

ţiulei. Consiliul poate trece asupra delegaţiunei oricare atribuţiuni 

în afară de cele excepţionate în lege (art. 244). Potrivit acestui ar- 

ticol consiliul nu poate deferi delegaţiei dreptul de a decide privitor 
la numirea, înaintarea şi licențierea funcţionarilor cu titluri aca- 
deinice -superioare, votarea bugetului, aprobarea socotblilor, a îm- 

“prumuturilor, a actelor de dispoziţie, tranzaeţie, concesionări de ser- 
vicii şi, lucrări, modificări teritoriale la comune şi judeţ). 

„-Delegaţiunea este organ consultativ al preşedintelui în toate 

  

1) Consiliul are dreptul să revoace, motitat, mandatul delegaților. 
Membrii delegaţiei pot demisiona sau pot pierde mandatul, prin in- 

compatibilitate si pierderea condiţiunilor de eligibilitate. Consiliul decide. 
în cazurile acestea cu majoritate absolută de voturi. 

2) Membrii delegaţiei cari lipsesc nemotivat timp de o ună dela şe- 
dințele delegaţiei pierd mandatul în urma hotărîrii consiliului. In contra: 
hotăriîrii consiliului se poate face'apel, la comitetul local de revizuire, care 
decide în mod definitiv. 

In caz de vacanţă, numărul membrilor.va, fi completat prin o nouă 

alegere. Supleanţii îi .vor substitui pe membrii titulari la chemarea, preşe- 
dintelui, până la noua alegere. ' 

Dacă un supleant este ales titular, locul lui va fi completat prin ale-: 

gerea. unui alt supleant. . 

Supleanţii pot fi chemaţi de preşedinte şi în cazul cână titularul lip- 

seşte dela ședință din orice cauză. 

In aceste cazuri, supleanţii beneficiază de arepturile membrilor titulari. 

Delegaţia împreună cu preşedintele ei: girează afactrile consiliului, 

dela. expirarea mandatului acestuia, până la constituirea noului consiliu 

(art. 246).. . Ă 

i 3) In text se mai cuprinde şi „conferirea cetățeniei de onoare“, atribu-- 

țiune, care. sa strecurat numai din eroare, căci aceasta e de căderea, con- 

siliului -comunal. 
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«chestiunile ce cad în' atribuţia, sa. Preşedintele delegaţiunei. poate 
«cere avizul delegaţiunei în toate chestiunile ce are în cădere ca or- 
ganul executiv al consiliului şi ca şeful administraţiunei județene. 

Atribuţiuni proprii are delegaţiunea următoarele: i 
Decide în chestiunea numirei, înaintărei, licenţierii funcţiona- 

” „Tilor, a căror numire nu este rezervată consiliului; 
Pregăteşte pentru desbaterile consiliului bugetul, cum şi toate 

«chestiunile, cari vor fi supuse consiliului. La buget ia avizul comi- 
siunei de verificare; 

la măsuri pentru apărarea intereselor judeţului în justiţie, îna- 
intea căreia judeţul poate fi reprezentat şi printrun membru al 
delegaţiei; 

Supraveghează serviciile judeţene; | 
 Supraveghează, controlează şi îndrumează administraţia sate- 

lor şi comunelor din judeţ, afară de municipii; 
Hotăreşte asupra tuturor contestaţiilor sau apelurilor ce-i sunt 

"date în competința ei prin legi; 
Se pronunţă asupra încheierii adunărilor şi a consiliilor să- 

“teşti şi a consiliilor comunale, ori, de câte ori legea cere aceasta; 
1şi dă avizul cerut de către autorităţile competente. 
Delegaţiunea exercită atribuțiunile în şedinţă condusă de pre- 

“sedintele său. | 
In caz de împiedicare a preşedintelui, şedinţele sunt prezidate 

de unul din membrii, desemnat de preşedinte. Fără prezenţa preşe- 
dintelui sau a înloeuitorului său, deliberarea, delegaţiei nu este va- 
labilă. 

Delegaţiunea fixează, îi măsura; trebuinţelor, numărul şedinţe- 
lor sale în cursul anului și data ținerii lor. Ea trebue însă să se a 
întrunească cel puţin de două ori pe lună. Preşedintele delegaţiunii 
are însă dreptul de a o convoca ori de câte ori va fi nevoie. Con- 
vocările se fac 'de preşedinte, din oficiu, sau după cererea a doi 
membri din delegaţie. 

Delegaţiunea nu poate delibera decât fiind de faţă majoritatea 
“membrilor ce o compun, adică 3, 

Hotărîrile se iau cu majoritatea membrilor ce o compun. Ele 
vor fi motivate şi vor fi trecute întrun registru special, parafat de 
președintele delegaţiunii. 

Inainte de a intra în ordinea de zi, delegaţiunea aprobă pro- 
“cesul-verbal al ultimei şedinţe. 

Nici o chestiune tehnică sau de specialitate nu poate fi supusă
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deliberării fără un referat amănunţit al şefului de serviciu respec- 

tiv, care la nevoie ia parte la deliberările delegaţiunii şi e dator 

să dea relaţiunile necesare, 

Prefectul de județ are dreptul să asiste la toate şedinţele dele- - 

gaţiei, fiind. încunoștințat despre ţinerea şedinţelor odată cu convo- 

carea membrilor delegaţiei. 

Prefectul poate ataca încheierile delegaţiei judeţene, când 

“acestea sunt luate cu călcarea legii sau regulamentelor, sau când 

sunt împotriva interesului general, chiar dacă se găsesc în curs de: 

execuţare. 

Membrii delegaţiei vor primi aceleaşi îndemnizări ca şi con- 

silierii, având să primească în plus un jeton de prezenţă care se 

fixează de consiliul judeţului, anual, cu aprobarea autorităţii tu- 

_telare. 

Ş 9. Preşedintele delegațiunei judeţene. 

Preşedintele delegaţiunii judeţene fiind ales de consiliul jude- 

țean de odată cu delegaţia, întră în funcţiune numai după confir- 

'marea, directorului ministerial. Confirmarea se va da în 15 zile so- 

cotite dela comunicarea alegerii. 

Dacă nici unul din candidaţi n'a întrunit majoritatea, direeto- 

rul ministerial va nunii ca preşedinte al delegaţiunii pe unul din: 

'cei ţrei candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi!). 

Preşedintele delegaţiei se alege pe un period de 5 ani, având 
dreptul de a fi reales?). El va întruni condițiuni de admisibilitate: 

cel puţin licenţa în drept, 3 ani de practică administrativă sau ju- 

diciară, sau 5 ani de practică. de advoeat3). | 

1) In caz când directorul ministerial găseşte că cel ales sau cei trei 

candidaţi au lucrat contra integrităţii statului sau ordinei sociale, poate 

numi ca preşedinte pe unul din membrii consiliului judeţean respectiv. 

Deciziunea directorului ministerial poate fi atacată cu apel la comitetul 

central de revizuire. (art. 247). o 
2) In cazul în care preşedintele delegaţiei este ales de două ori conse- 

cutiv și a funcţionat întreaga durată a celor 2 mandate, după expirarea 

celui de al doilea mandat are dreptul de a fi numit întro funcţiune echi- 

valentă în administraţia centrală a ministerului, sau de a-şi regula drep- 

turile la pensie în condiţiunile prevăzute de legea pensiilor pentru cei cu 

numărul maxim de ani de serviciu. 

3) Ministerul de interne, după propunerea directorului ministerial, la 

punerea în aplicare a legii, poate da dispensă de aceste condițiuni de ad- 

misibilitate. Acei aleşi în virtutea acestei dispense vor avea şi pe viitor 

un drept câştigat pentru a candida la aceleaşi postuni sau funcțiuni si- 

milare.  
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Atribuțiuni. Preşedintele delegaţiei este: a) organul executiv 
al județului reprezentat prin consiliu şi delegaţiunea sa; b) şeful 
administraţiunii judeţene!). 

I. În calitatea de organ executiv al consiliului preşedintele 
este: | 

1. Cel dintâi administrator al gestiunii patrimoniale a județului 
(„Aceste organe vor administra gospodăria judeţului cu ajutorul ser- 

viciilor judeţene şi a personalului lor“, art. 195, al. II). 
- In această atribuţiune preşedintele delegaţiunei: 

Ordonanţează în limita sumelor prevăzute în buget; 
Verifică starea veniturilor şi cheltuelilor judeţului, de câte ori 

va găsi cu cale şi cel puţin în fiecare trimestru2). 

Subscrie, după ce va fi obţinut aprobarea prevăzută prin lege, 

toate actele şi contractele încheiate în numele judeţului; 

Supraveghează lucrările judeţene în curs de executare; 
Veghează asupra instituţiunilor înfiinţate, administrate ori 

controlate de judeţ, îndeplinind toate însărcinările ce i se dau în 
baza regulamentelor judeţene, pentru bunul mers al acestor insti- 
tuţiuni publice; 

Reprezintă judeţul în justiţie. In această atribuţiune el poate, 
cu aprobarea consiliului judeţean şi în intervalul sesiunilor cu a de- 
legaţiunii, să intenteze acţiuni mobiliare şi imobiliare, să facă opo- 
zițiuni, recursuri, revizuiri, contestaţiuni, precum şi orice alte acte, 
cereri sau acţiuni. 

2. Pregăteşte lucrările pentru desbatere î în şedinţele consiliului. 
In această atribuțiune trimite cu cel puţin 5 zile înainte de deschi- 
derea fiecărei sesiuni membrilor programul lucrărilor cu care con- 
siliul urmează a se ocupa, iar în deschiderea sesiunii ordinare su- 
pune consiliului judeţean situaţiunea judeţului sub toate privirile 
ce intră în atribuţiunile consiliului judeţean. Această expunere se va 
comunica directoratului ministerial prin prefectul judeţului şi se va 
publica în „Monitorul Oficial“. 

Inainte de întrunirea consiliului lucrările vor fi pregătite spre 
desbatere şi prin hotărîri aduse în şedinţa delegaţiei (art. 245, al. IX). 

Raportează consiliului şi delegaţiei despre mersul administra- 

  

2) Preşedintele delegaţiunei va fi înlocuit de unul din membrii dele- 
gațiunei desemnat de el, în caz că lipseşte. 

2) Dacă, găseşte nereguli cu. ocaziunea, verificării, preşedintele va lua 
măsuri de îndreptare, aducând la cunoștința, autorităţilor în drept cele ce 
a găsit (art. 232).
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ţiunii generale, despre activitatea funcţionarilor administrațivi, ju- 

dețeni şi comunali, despre averea judeţeană şi despre mișcările mai 

importante în administraţie. 

Asistă la şedinţele consiliului judeţean şi dă acestuia toate lă- 

musirile necesare pentru deliberările sale. 

3. Execulă regulamentele judeţului, hotărîrile consiliului jude- 

țean, precum şi deciziunile delegaţiunei consiliului judeţean,  refe- 

zitoare la administraţia generală a judeţului. 

II. In calitatea de şef al administraţiunei judeţene şi şef ierar- 

hie, preşedintele delegaţiei: 

1. Conduce toate serviciile administraţiei județene: stabileşte 

cercul de activitate al funcţionarilor administrativi: judeţeni; anga- 

jează şi demite personalul de serviciu al judeţului, (art. 956); sem- 

nensă actele oficiale în numele judeţului (art. 249, al. III). 

2. Conduce administraţia pe teritoriul judeţului, dând directi- 

vele necesare pentru funcţionarea diferitelor servicii şi autorităţi 

administrative din judeţ. . 
3. aecută ordinele guvernului, ale directoratului ministerial 

(art. 249, al. IV). 

4. Supraveghează administrația comunelor jidețului. In această 

atribuţiune președintele delegaţiei, personal sau prin delegaţii săi, 

în deosebi prin pretori sau prin inspectorii judeţului, va suprave- 

ghea administraţiunea satelor şi a comunelor rurale şi urbane din 

județ, în ce priveşte actele relative la, interesele speciale ale statului 

şi ale comunei, şi va stărui ca ele să-şi îndeplinească sarecinele ce le 

sunt impuse de lege. 

! Se încredinţează prin înspecţiuni periodice de modul cum pri- 

marii săteşti şi comunali, secretarii săteşti, notarii şi secretarii co- 

munali, încasatoiiii satelor şi casierii comunelor îşi îndeplinesc atri- 

buţiunile. e ; 

Are dreptul a verifiea statea casselor în satele şi comunele ju- 
deţului, precum şi “existenţa fondurilor dresând în prezenţa prima- 

rului respectiv procesul-verbal de inspecţiune şi recomandând mă- 

surile de îndreptare. Copiile de pe procesul-verbal se vor comunica 

prefectului. | | 

5: Supraveghează aşezămintele de binefacere şi.  înstrucțiune. 

In această atribuţiune președintele delegaţiei exercită dreptul de 

- supraveghere asupra modului de administraţiune a avutului ospi- 

ciilor, spitalelor şi aşezămintelor de binefacere şi de instrucţiune, 

ațât ale celor pendinte de judeţ cât şi celor ale satelor şi ale comu- 

nelor rurale şi urbane. a - 

A 
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6. Inspectea:ă căile judeţene, vicinale şi comunale, spre 'a se 

încvediiiţa de starea lor, luând măsuri a se activa lucrările pentru 

construirea şi întreţinerea drumurilor, podurilor şi a altor lucrări, 

de asemenea natură, puse de lege în sarcina judeţului, comunelor şi 

sătelor, potrivit legei speciale a drumurilor. - 

Primarii comunali sunt datori să dea; tot concursul preşedin- 

telui delegaţiei sau delegatului său şi să-l însoţească la facerea 

acestor inspecţiuni. 1 

, 

810. Servicii ile şi funcţionații judeţeni. 

Administraţiunea fiecărui judeţ are în mod obligator serviciile: 

determinate prin lege!) şi anume: . ăi 
1. Serviciul administrativ şi. staltistic; ” 

2, Serviciul financiar şi contabiliţatea; 
ţ. Serviciul tehnic al drumurilor şi al construcţiunilor; 

4. Serviciul sanitar şi al ocrotirilor sociale; 

5. Serviciul. veterinar şi zootehnie; 

6. Serviciul învățământului; 

17. Serviciul economic (art. 258). 
Fiecare judeţ va putea în măsura mijloacelor materiale, de care 

dispune, să dea desvoltare fiecărui serviciu prin regulamente de or. 
ganizare, 

+ Aceste servicii arată şi problemele, de cari trebue să se: pre-. 
ocupe județul, i , 

Judetele au trebuit să pună de acord vechile regulamente” de 
organizate cu principiile noii legi. ” II 

Pentru serviciile judeţului legea prevede?) în mod obligater: 
un secretar general şi un cassier, în 'mod facultațiv: un jurisconsult- 
şi 1—3 înspectori judeţeni, după trebitinţă?). . 

  

%) L. 14 Iun. 1925 fară ds aceste servicii mai prevedea, “serviciul cul- 
tului, si' în mod obligător Şi serviciul contencios, serviciul statistic. era, 
serviciu separat. Legea da facultatea, de a înființa.-şi alte servicii; Legiui: 
torul din 1929 âă numai posibilitatea de a desvolta serviciile determinate. . 
de lege. 

2) Funcţiunile sistemizate în judeţ vor fi prevăzute în regulamentul 
de organizare şi potrivit acestuia trecute. în “buget. Legea, prevede, că nu Se 
pot întroduce în buget funcțiuni neprevăzute în regulament. 

5) Secretarul general şi jurisconsultul sunt aleşi de consiliul judeţean 
prin vot secret şi cu majoritate absolută, a voturilor. 

Pentru a fi numit în funcțiunea de secretar general se cere candida-: 
tului -să fi trecut examenul de capacitate, să. aibă un titiu universitar, de 

)
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Atribuţiunile secretarului general sunt precizate de legiuitor 

în următoarele: 

Supraveghează toate serviciile judeţului. 

E] este. secretarul şedinţelor consiliului judeţean şi ale delega- 

ției. El este ajutat în această calitate de unul din secretarii de şe- 

dinţă. | | 
Ingrijeşte expedierea la timp a convocărilor pentru întrunirile 

consiliului şi delegaţiei. El pregăteşte lucrările de supus consiliului 

şi delegaţiei, trecându-le în ordinea de zi. 
Ia parte la toate şedinţele consiliului şi delegaţiunii şi încheie 

procese-verhale ordonate de lege, subseriind pe cele ale consiliului 

împreună en prezidentul şi membri, care au luat parte la deliberări; 

- ranserie aceste proceze-verbale în registrele respective, numerotate, 

şnuruite şi parafate, cextificându-le pentru exactitate împreună cu 

prezidentul consiliului sau cu preşedintele delegaţiei. 

I se poate delega semnarea evrespondenţei şi a ordonanţelor 

de plată. 

Afişează şi comunică, potrivit legii, hotărîrile consiliului, pre- 

cum şi pe cele ale delegaţiunii.. ! 

Păstrează arhiva şi documentele judeţului și este dator să co- 

munice membrilor consiliului şi delegaţiunii. actele ce i se vor cere, 

fără însă să fie ridicate din cancelarie. 

EI îndeplineşte orice atribuţiuni conferite lui de legea de faţă 

sau de alte legi sau regulamente speciale, precum şi orice alte în- 

sărcinări ce îi sar da de consiliu sau de delegaţiune. în Limitele 

atribuţiunilor lor. 

Deşi legea în mod obligator nu impune judeţului decât doi 

funcţionari (secretarul general şi cassierul), dar impunându-i 7 ser- 

vicii, e natural că aceste servicii nu vor putea fi îndeplinite de 

acești 2 funcţionari, ci judeţul va trebui, ca şi în trecut, şi sub 
regimul actualei legi să aibă numărul de funcţionari necesar pentru 

a face față tuturor nevoilor serviciului de administraţiune şi a 

celor generale. | 
- Concepţiunea legiuitorilor, atât a celui din 1925, cât şi a celui 

din 1929, nu e de ajuns de clară privitor la atribuţiunile date jude- 

ţului din sfera intereselor. generale şi a celor lăsate prefectului, mai 

ales potrivit legei din 1929. Dar din analiza atribuţiunilor consiliu- 

lui, delegaţiei şi a preşedintelui delegaţiei rezultă, că legiuitorul 

din 1929 a înteles să treacă atribuţiunile din sfera intereselor gene- 

preferinţă, licenţa în drept şi să fi ocupat timp de 3 ani cel puţin gradul 

de şef de serviciu. (art. 26ş). 

ne 
a
r
e
a
.



  

— 145 — 

Tale în căderea judeţului. Legiuitorul nu spune aceasta, dar pre- 
vede, că președintele delegaţiunei judeţene, care este şeful adminis- 
traţiunii în iudeţ, 'execută ordinele guvernului şi. ale directorului 
ministerial (art. 249, al. IV). De altă parte determinând situaţiunea 
prefectului de judeţ (art. 269—284), deşi îi lasă toate atribuţiunile 
dia sfera intereselor generale, ca şi legiuitorul din 1925, dar nu-i 
dă posibilitatea de a le îndeplini, căci prefectul nu poate avea decât, 
un cabinet cu un număr mic de funcţionari (unul sau mai mulţi în" 
1929, unul sau doi în 1925). Aplicarea legei din 1925 a dus la rezul- 
tatul, că administraţia propriu zisă, fie din sfera intereselor gene- 
rale, fie din sfera intereselor locale, a fost făcută de serviciile de 
sub conducerea subprefectului, căruia potrivit legei din 1925 prefec- 
tul poate să-i delege prin decizie atribuţiunile sale judeţene (art. 354). 
In practică nu oferă nici un interes distincţia între. interesele gene- 
rale şi cele locale şi nici nu şe. face, când pentru ambele categorii 
de interese există acelaş organ. 

Potrivit legei din 1929 administraţia judeţeană va fi făcută de - 
președintele delegaţiunei (fostul subprefect, sau prefectul adminis- 
trativ), în sfera intereselor judeţene, lucrând cu consiliul şi delega- 
țiunea, în sfera intereselor generale lucrând după ordinele guvernu- 
lui, sau ale directorului ministerial. Prefectul rămâne reprezentantul 
guvernului, organ de control şi supraveghiere, cum şi şeful poliţiei, 
deşi legiuitorul i-a lăsat toate atribuţiunile administrative ce le avea 
după L. 1 Nov. 1892,.cum vom vedea când vom studia situaţiunea 
prefectului. . 

Preşedintele delegaţiunei are organe pentru îndeplinirea atribu- 
ţiunilor sale afară de secretarul general, cassierul, cele 7 servicii, 
cu personalul necesar, juisconsulțul Şi inspectorii dacă vor fi, şi cu 
biroul de registratură, arhivă şi expediţie. 

Secretarul general este înlocuit în caz de împiedecare de cel mai 
vechiu şef de serviciu, desemnat de preşedintele delegaţiunei (art. 

"261, al. ultim). 

Legea arată, că funcţionarii judeţeni sunt de două categorii: 
funcţionari administrativi şi funcţionari de specialitate. Din prima 
categorie fac parte: secretarul general judeţean, şefii şi subşefii ser- 
viciilor, inspectorii judeţeni!), precum şi şefii de birou, împiegaţi şi 
ÎI 

1) Pe lângă celelalte condițiuni cerute dela, candidaţii la funcțiunile administrative, inspectorii judeţeni trebue să fie licenţiaţi în Grept sau în : Ştiinţe de stat, avâna la bază, bacalaureatul şi 3 ani de serviciu efectiv la administraţia publică. Toţi candidaţii vor trebui să fi trecut şi un examen 
V. ONIŞOR: Drept administrativ 

10 

2
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asimilaţii lor). Din a doua categorie face parte: personalul sayitar, 

veterinar, tehnic, al învățământului, economit şi jurisconsultul (art. 

262 identie cu art. 150 L.-14 Iunie 1925). 

Organizarea serviciilor, atribuţiunile - funeţionarilor se deter- 

mină în regulamentul de organizare. Legea nu determină decât atri- 

buţiunea inspectorilor judeţeni, cari sunt organe pentru exerciţiul 

atr ibuţiunilor. de tutelă şi îndrumare ale consiliului judeţean. Având 

mai mulţi inspectori (numărul e determinat 1—3, în art. 259), jude- 

țul poate fi împărţit pentru funcţionarea acestora în cireumserip- 

țiuni. 

Funcţionarii judeţeni de specialitate au. atribuţiunile potrivit 

legei organice a. serviciului lor. Aceşti funcţionari au trecut potrivit 

Legei din 14 Iunie 1925 dir serviciul departamentelor în serviciul 

"județelor, având să fie numiţi .de autoritatea judeţeană. Dar condi- 

ţiunile de admisibilitate, drepturile lor la înaintare, retribuţininile, 

măsurile disciplinare şi de pensionare sunt cele prevăzute în statut şi 

legile speciale (art. 153). Această situaţie a funcţionarilor de specia- 

litate a fost menţinută şi prin L. 3 Aug. 19292). 

$ 11. Comisiunea administrativă. 

Comisiunea administrativă a judeţului după L. 3 Aug. 1929 sau 

consiliul de prefectură după L. 14 lunie 1925 nu este organ propriu 

administrativ, ei organ de coordonare (1929), sau de armomizare. 

(1925) a diferitelor sewvicii din judeţ şi de a înlătura dificultăţile 

ce s'ar ivi în aplicarea legilor. Legiuitorul dela 1925 a avut în: ve- 

'dere modelul găsit în legislaţia din Ardeal în vigurosul organ de 

administraţie cunoscut sub denumirea de comitetul administrătiv1),. 

de aamitere. Foştii administratori de plasă, pretorii sau subprefecţii nu 

vor avea nevoie de exămen dacă întrunesc celelalte condițiuni. 

) Dispoziţiunile din partea, 9-a, secţia: 1 şi II din; lege, privitoare la. 

serviciile şi funcţionarii judeţeni. 

2) Funcţionarii judeţen de specialitate vor - îndeplini şi atribuţiunile ce. 

prin diferite legi erau date în competinţa funeţionarilor numiţi de către 

autoritatea centrală în - judeţe. 

Actualii funcţionari tări se găsesc îndeplinind - aceste atribuţiuni în 

baza legilor existente se vor putea confirma ca funcţionarii judeţeni. (art. 

205). 

, Legi speciale și statutul funcţionarilor Vor “porări “mădul de funcţionare, 

condiţiunile speciale de admisibilitate; modul de” recrutare, atribuţiunile 

şi retribuţiunle lor. (art. 266). : 

1) Vezi ediţia 1. a prezentului Tratat pag. 113115 şi studiul meu Pri in- 
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luând o unică atribuţiune şi făcând o copie anemică a instituţiunei, 
i-a dat însă numele consiliului de prefectură din legislaţia franceză, 
în careu are cu totul alte atribuţiuni!). Legiuitorul din 1929 luând 
institaţiunea aşa cum â întoemit-o legiuitorul din 1995, i-a schimbaţ 
denumirea. Instituţiunea ar putea deveni utilă şi în structura, actua- 
lă, dacă legea ar fi aplicată cu sufleţ. . 

Legiuitorii din 1925 şi 1929 prevăd, că în fiecare judeţ va func- 
ţiona o comisiune administrativă, compusă din: 1) prefect ca preşe- 
dinte; 2) primarul comunei reşedinţă de judeţ; 3) primul-procuror 
sau procurorul tribunalului; 4) protoiereul din oraşul ori municipiul 
"de reședință al judeţului, aparţinând cultului cu cel mai mare nu- 
măr de credincioși în judeţ; 5) medicul primar a] judeţului; 6) ad- 
ministratorul financiar; 7) inginerul; 8) arhitectul; 9) veterinarul. 
şef al judeţului; 10) revizorul şcolar; 11) consilierul agricol; 12) silvi: 
cultorul cel mai înalţ în grad din judeţ; 13) comandantul legiunii de 
jandarmi; 14). reprezentantul din localitate al ministerului de in- 
dustrie şi comerţ; 15) al ministerului muncii. şi 16) preşedintele de- 
legaţiei judeţene, care face parte de drept din comisiune. Inspectorii 
generali ai. diferitelor departamente „pot oricând lua parte la şedin 

tele comisiunii. 

Comisiunea se convoacă de prefect din proprie iniţiativă, sau 
„la cererea delegaţiunii” judeţene, la prefectură, cel puțin: odată la 
sase luni şi oricând vor crede necesar. | 
„+ Atribuțiunile comisiunii sunt de a, coordona activitatea diferi- 
telor servicii administrative din judeţ şi de a înlătura dificultăţile 
ce sar ivi în aplicarea legilor. Ă 

_ Comisiunea spre a pune de acord toate ramurile administra- 
țiunii, va elabora un plan general pentru lucrările județului, care 
se comunică atât consiliului judeţean, cât şi directoratului minis- 
terial?). 

“In scopul de a coordona activitaţea serviciilor administrative 
- 

  

cipii de organizare administrotivă a Ardealului în Arhiva pentru ştiinţa 
Şi reforma socială, anul II, nr. 1—3, pag. 2123. . , 

- 1) In Franţa Conseil de prefecture este instanţă, de tribunal admini- 
strativ; înfiinţat la 1790, reformat prin legi ulterioare, prin Decretul din 6 
“Sept. 1926 în locul consiliului de pe lângă fiecare prefectură au fost în- 

' Yiințate în 22 centre conseils interdepartementauz — vezi Berthlemy, Droii 
administratif. ediţia XIi, 1920, pag. 1106. 

>) Această, atribuţiune este o inovaţie a, legiuitorului din 1929. De aseme- 
nea şi participărea. protoiereului. în comisiune. 

19*
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din judeţ șefii serviciilor vor face comunicări în fiecare şedinţă. 

despre mersul administraţiunii în fruntea căreia se află. 

Comisiunea va îngriji de prevenirea şi aplanarea conflictelor 

între diferite servicii administrative şi în cazul când nu ajunge la 

o scluție împăciuitoare, prefectul raportează directoratului ministe- 

vial, care va înștiinţa ministerul respectiv. In eaz de conflict între 

organele locale şi vie-unul din serviciile centrale, preşedintele dele- 

gaţiei judeţene e obligat a raporta, osebit de prefect, directorului 

ministerial. 

Ş 12. Prefectul. 

Situaţiunea prefectului a fost determinată prin L. 2 April 1864 

şi 1 Nov. 1892. Potrivit acestora prefectul e reprezentantul interese- 

lor generale şi capul administraţiunei judeţene. In L. 14 Iunie 1925 

prefectul rămâne reprezentant al puterii centrale şi capul admini- 

straţiunei judeţene (art. 333). L. 3 Aug. 1929 întroduce inovaţiunea. 

de a pune cap al administraţiunei judeţene pe preşedintele delega- 

țiunei judeţene, organ ales de consiliul judeţean, iar prefectul repre- 

zentant al puterii centiale rămâne „seful poliţiei judeţene şi comisarul 

guvernului pe lângă administraţiunile locale“. (Expunerea de mo- 

tive).1) Intenţiunea legiuitorului din 1929 este clară, de a întroduce 

în administraţiunea noastră prefectul administrativ, funcţionar sta- 

bil, ales de administrații săi, cu pregătire profesională juridică şi 

„eu atribuţiuni bine definite, de altă parte prefectul politie, reprezen- 

tând poliţia din judeţ şi de a îi organul de control şi supraveghiare 

al guvernului pe lângă administraţiunea din judeţ şi din comune?). 

) Cităm după Codui administrativ adnotat de P. Neaulescu, R. Boila, 
şi 'G. Alexeanu, pag. 520. 

2) Prefectul se numeşte la propunerea ministrului de interne prin 

"decret. 

Pentru a fi numit prefect, pe lângă celelalte condițiuni cerute func- 

ţionarilor publici, cu excepţia examenului de capacitate, candidatul trebue 

să aibă vârsta de 30 ani şi să posede studii universitare. Foștii senatori 

şi deputaţi, cari au fost aleşi în cel puţin trei legislaţiuni, pot fi numiţi 

prefecţi, fără altă calificaţie. 

Prefectul nu poate ocupa nici o altă funcţiune publică plătită de stat, 

judeţ său comună, nici exercita vre-o profesiune liberă, nici a face parte 

ca administrator sau censor în consiliile societăţilor civile sau comerciale, 

cooperative sau bănci populare din cuprinsul județului, sau a căror acti- 

vitate se întinde şi în acel judeţ. 

Când locul de prefect devine vacant, ministerul de interne poate în- 
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Este regretabil, că la redactarea textelor legiuitorul nu a fost 
atât de norocos să exprime această intenţiune şi în texte juridice- 
precise. Imprumutând aproape 'din cuvânt în cuvânt textele legiui- 
torului din 1925, împrumuate şi ele din legile anterioare, intenţiunea, 
a rămas exprimată numai în expunerea de motive. Analizând tex- 
tele relative la situațiunea, prefectului (L.. 3 Aug, 1929, art. 272—984) 
şt grupându-le în sistem, ar rezulta că prefectul are aceleaşi atribu- 
țiuni ca şi în legile anterioare. 

Pentru a oglindi intenţiunea legiuitorului din 1929, vom arăta. 
într'o primă grupă atribuţiunile prefectului, cari acopăr intenţiu- 
nea, legiuitorului, iar celelalte în a dona grupă le vom. considera ca 
o inadvertenţă şi le vom privi ca neavând efect juridic. | 

1. Atribuţiunile prefectului ca comisar al guvernului pe lângă 
administrațiunile locale şi şef al poliției sunt: 

a) exercită controlul şi supraveghiarea tuturor administraţiu- 
nilor locale din județ, (L. 3 Aug. 1929, art. 273 şi L. 14 Iunie 1925, art. 
333 al. II). In această calitate el nu poate aplica pedepse funcţiona- 
rilor, ci poate cere pedepsirea lor la organele în drept. 

b). supraveghează toate instituţiunile de binefacere şi asistenţă 
socială, cari depind de stat, judeţ sau comună. El nu poate lua nici 
o măsură directă, ci numai semnalează către autoritatea sau depar- 
tamentul de care depinde instituţiunea, neajunsurile sau abaterile 
constatate, înştiinţând tot odată şi pe directorul ministerial. In caz 
când aceste instituţiuni depind de judeţ, el va înştiinţa pe preşe- 
dintele delegaţiei judeţene. (L, 3 Aug. 1929, art. 277 şi L. 14 Iun. 1935, 
art. 340). | 

c) Prefectul este şeful poliţiei în judeţ; şi execută atribuţiile 
sale polițienești în conformitate cu legea de organizare a poliţiei 
generale a statului. In această calitate el ia măsuri pentru preveni- 
rea delictelor şi îngrijeşte de menţinerea ordinei şi siguranţei pu- 
blice, (poliţia, preventivă). | | 

E] dă ordine tuturoz organelor poliţieneşt; şi jandarmeriei, cari 
sunt obligate să le execute de îndată, în conformitate cu legea po 
liţiilor, 

  

sărcina, cu conducerea prefecturii, până la numirea titularului, pe un in- 
spector general administrativ. (art. 269—279). 7 

- Prefectul prezintă ministerului de interne demisia, iar cererea de con- 
cediu directoratului, fiind în acest din urmă caz suplinit printr'un 'prim- 
pretor. - 

Prefectul poate fi înlocuit de câtre ministerul .de interne vri când va. 
crede necesar. (art. 284). 
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El poate să ceară punerea în mișcare a forţei armate, în caz de 

rebeliune, sediţiune, atrupâmente tumultoase, împotrivire la execu- 

tarea legilor sau_a ordonanţelor legale sau alte evenimente ne- 

prevăzute, cari ar ameninţa ordinea publică, siguranţa persoanelor 

:şi proprietăţilor. In acest caz, în afară de raportul către directorat, 

el informează direct şi ministerul de interne, şi războiu. Ofițerii co- 

mandanţi sunt ţinuţi însă a satisface de îndată cererea scrisă a pre- 

fectului fără -a mai aştepta alte aprobări. 

2, Prefectul ca administrator al județului: 

a) exereitţă toate atribuţiunile ce-i sunt deferite prin legi şi 

regulamente; 

b) îngrijește de publicarea legilor şi regulamentelor generale şi 

veghează la aplicarea lor. (art. 274). 

In aceste atribuţiuni se cuprinde întreagă lucrarea de admini- 

strator al intereselor generale, de care legiuitorul a vrut să descarce 

pe prefect. In chipul cum este organizat biroul prefectului, el nici 

nu are organele, cu ajutorul cărora ar putea să exercite tot ce le- 

gile şi regulamentele pun în sarcina prefectului, să publice legile 

şi regulamentele, ar trebui să facă apel la serviciile judeţene, cari 

stau sub conducerea președintelui delegaţiei. Credem, că legiuitorul 

a şi trecut aceste atribuţiuni şefului administraţiunei jedeţene, când 
î-a impus obligaţiunea de a executa ordinele atuvernului șI. a di- 

„rectorului ministerial (art. 949, al. IV). 

Prefectul mai are următoarele îndatoriri şi drepturi: 

Este îndâtorat de a da concursul său pentru aducerea la înde- 

plinire a deciziunilor executorii ale consiliului judeţean şi delega- 

ției consiliului judeţean. (art. 275). | 
„Are dieptul să raporteze departamentelor observaţiunile ce ar - 

' “avea de făcut asupra, funcţionării diferitelor servicii publice. 

El poate indica şi măsurile de înibunătăţire pe cari le-ar re- 

clama bunul mers al acestor servicii. (art. 218), 

| Adresează, la finele fiecărui an, ministezului de interne, un ra- 

port amănunţit asupra stării generale financiare, economice, cultu- 

rale şi administrative a judeţului şi a comunelor din circumscripţia 

sa. (art. 279). E | 

- Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt impuse de lege, prefectul 

-are dreptul să dea ordonanţe!) în marginile legilor şi regulamen- 

“telor de administraţiune generală. (art. 280). - 

  

1) Ordonanţele. înainte de a fi publicate, vor. fi comunicate, prin -direc- 
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Cabinetul prefectului constă din unul sau mai mulţi funcţionari 
administrativi, după cum stabileşte directorul mnisteria]. Atribu- , 
țiunile lor se fixează. prin regulament. 

Afară. de cazurile prevăzute expres, prefectul corespunde cu gu- 
vernul central numai prin directorul ministerial. 

- 

Ş 13, Pretorul. Subdiviziunea teritorială plasa. 

Art, 4 al Constituţiei ocupându-se cu împărţirea, teritorială a, 
României prevede ca diviziuni teritoriale judeţele: şi comunele. Pri- 
vitor -la subdiviziuni acelaș articol al Constituţiei, în alin. II. fixează 
că subdiviziunile teritoriale ale judeţelor. şi comunelor,. întinderea şi 
numărul lor lor se voz stabili în legile de'organizare administrativă 
după formele prevăzute în acele legi. - 

Pentru corecta interpretare a dispoziţiunilor constituţionale din. 
art, 4 fixăm, că legiuitorul constituţional cunoaşte numâi două uni. . 
taţi teritoriale: judeţul şi comuna, nu exclude însă ca legiuitorul or- 
dinar în lăuntrul judeţului şi comunti să creeze subdiviziuni, ci din 
potrivă prevede, că subdiviziunile judeţului şi comunei vor fi sta- 

„bilite de către legiuitorul ordinar. Legiuitorul constituţional a lăsat 
deplină libertate legiuitorului ordinar, ca în legea de brganizare ad- 
ministrativă. să determine nu numai subdiviziunile teritoriale, plasă, 
secțor sau ori care alt tip de subdiviziune, numărul şi întinderea 
lor, ei chiar şi formele în care se vor stabili acestea.Legiuitorul eon- '* 
stituţional a lăsat prn urmare, ca într'o lege de organizare admini 
strativă legiuitorul ordinar să poată stabili ca formă de determinare: 
a suiviziunilor teritoriale, întinderei şi numărului lor şi alte îor- 

  

"tor 1) ministerial, ministerului de interne. Ordonanţele privitoare la măsurile: 
sanitare, veterinare, lucrări publice, agricole, etc. vor fi date după consul- 
tarea şefilor serviciilor respective şi. vor fi contasemnate de. aceştia, 

* 

“Ministerul, de “interne poate să anuleze ordonanţele în . îritregimea, lor 
sau să suprime din ele dispoziţiunile contrarii legilor şi regulamentelor 
sau intereselor superioare de stat. „Nulitatea ordonânţelor se „poate pro- 
nupţa: la orice epocă. 

__ Ordonanţele nu devin executorii decât după ce au fost aduse la cu-- 
“noștinţa publică prin, afișare şi -publicare când conţin dispoziţiuni generale, - 
şi prin noțificări. individuale făcute intereșaţilor, în celelalte cazuri. (art.. 

+ 280—282), - i 
" Aceste dispoziţiuni sunt luate din L. 14 Iun. 1995 art. 345—347, unde - 

se incadrau cu concepţia legiuitorului. Pentru legea din 1925 sunt aplicabile. 
numai în atribuţiunea de poliţie preventivă. „A . p



:me decât legea, adică decretul, jurnalul consiliului de miniștri, de- 

-ciziunea ministerială, regulamentul autorităţilor teritoriale; 

Cea dintâi lege de organizare administrativă din 14 Jun. 1925 

fixează ca subdiviziuni ale judeţelor plăşile cuprinzând mai multe 

comune; ca subdiviziuni ale comunelor urbane sectoarele (art. 5). 

Scopul împărţirei în aceste subdiviziuni legiuitorul îl determină în 

înlesnirea controlului, în supraveghierea aplicării legilor şi în buna 

îndrumare a administraţiunii. Ca forme pentru stabilirea plăşilor 

legea prevede decizia ministerului de interne (art. 355), prin care se 

va. stabili numărul plăşilor fiecărui Judeţ, comunele cari le compun, 

cum şi comuna de reşedinţă a fiecărei plăşi. Tot prin decizia minis- 

“terului de interne se vor putea şi modifica. Mai cere legea încă două 

forme de îndeplinit înainte de a decide ministerul, anume consulta- 

rea consiliului judeţean şi avizul consiliului. superior administrativ. 

Funcţionarului pus în fruntea plasei legiuitorul îi dă denumirea de 

-pretor. , 

Legea din 3 Aug. 1929 menţine subdiviziunea teritorială a pla- 

sei (art. 285), funcţionarului dir capul ei îi dă denumirea de prim-. 

pretor. Scopul subdiviziunei şi al funcţiei legea îl fixează în supra- 

vegherea şi controlul administraţiunei rurale, ca organ al intereselor 

judeţene (art. 288), în reprezentarea, prefectului şi în poliţia admi- 

nistrativă şi judiciară (art. 285 şi 290) ea organ al intereselor gene- 

rale. Ca formă pentru repartizarea comunelor între plăşi legea pre- 

vede crdonanța ministerului de interne art, 287), iar la dispoziţiile 

transitorii decretul (art. 546). Repartizarea sa făcut prin decret). 

1) Decretul publicat în Mon. Of. din 32 Tan. 1930 grupează comunele 

rurale, suburbane şi oraşele din întreg Regatul întrun număr de 322 de 

plăşi, a căror repartizare pe judeţe este precum urmează: 

Alba 7, Arad, 9, Argeş 5, Bacău 5, Baia 3. Bălţi, 3, Bihor 12, Botoşani 

3. Brăila 4, Braşov 3, Buzău 4, Cahul 4, Caliacra 3, Caraş 5, Câmpulung 3, 

-Cerpăuţi 4, Cetatea-Albă 6, Ciuc 4, Cluj 7, Constanţa 4%, Covurlui 2, Dâm- 

'poviţa 6, Dolj 6, Dorohoi 3, Durostor 4, Făgăraş 3, Fălciu 2, Gorj 4, Hotin 

4. Hunedoare 10, Ialomiţa 5, Iaşi 3, Ilfov 7, Ismail 4, Lăpuşna &, Maramureş 

3, Mehedinţi 4, Mureş 7. Muscel 2, Năsăud 4, Neamţ 4, Odorhei 4, Olt 3, 

Orhei 4, Prahova 7, Putna 3, Rădăuţi 3, R. Sărat 3, Roman 2, Romanați 3,, 

“Sălaj 8, Satumare $, Severin 6, Sibiu 4, Someş 6, Soroca 4, Storojineţ 3, Su- 

„__ceava 3, 'Târnava-Mare 4, Târnava-Mică 4, Tecuci 3, Teleorman 5, Tighina 

"4, Timiş-Torontal 10, Treiscaune 4, Tulcea 4, Turda 6, Tutova 3, Vaslui 2, 

Vâlcea 5, Vlaşca 5. — Comunele repartizate în fiecare plasă sunt trecute 

în tabloul anexat la decret, făcând parte integrantă a lui (art. 1 Şi II). 

“Noua împărţire a intrat în vigoare dela 1 Ian. 1930. (art. II). 
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Primpretorul!) funcţionează sub ordinele prefectului de judeţ. 
(art. 285, al. 11), care îi poate delega parte din atribuţiunile sale, nu 
însă în mod permanent (art. 280, al. III). Primpretorul poate fi aju-- 
tat în atribuţiuni de unul sau mai mulţi pretori. 

În determinarea atribuţiunilor funcţionarului din capul plasei 
cele două legi administrative au aceleaşi dispoziţiuni. După ultima. 
lege atribuţiunile lui sunt: 

1. Primpretorul, ca organ al judeţului, este însărcinat cu supra-- 
vegi:erea şi controlarea, actelor de administiraţiune a satelor şi a 00-- 
murelor rurale. 

In special el se încredinţează, prin inspecţiuni făcute cât mai des. 
satelor şi comunelor rurale din plasa sa, de modul cum primarii să-. 
teşti şi comunali, notarii comunali şi secretarii săteşti și comunali,. 
îndeplinesc atribuţiunile ce li sunt date prin legi şi regulamente,. 
precum şi de starea cancelariilor. El revizueşte starea, caselor comu- 
nale și se încredinţează despre regulata ţinere a scriptelor şi pre-. 
zenţe fondurilor, dresând, împreună cu primarul comunei sau al sa-. 
tului, procesul-verbal de inspecţiuni.! 

Ei poate lua parte la şedinţele consiliilor comunale şi săteşti,. 
eu vot consultativ (art. 288al. I-III). 

2. Ca organ al poliției administrative şi ca reprezentant al pre- 
fectului primpretorul va examina condiţiunile de trai ale locuitori- 
lor, dacă sunt boale epidemice, dacă igiena şi salubritatea comune-- 
lor, precum şi drumurile de comună sunt în condițiuni satisfăcă- 
toare, şi în caz contrariu- ce măsuri de îndreptare cată să se ia, şi 
în fine se va interese de tot ce se raporţă la desvoltarea economică. 
şi culturală a comunelor. 

  

1) Primpretorii vor fi numiţi, pe temeiul raportului directoratului mi- 
nisterial local], de ministerul de interne. ' . ! 

Pe lângă, celelalte condițiuni cerute pentru candidaţii la funcțiuni pu- 
blice, prim-pretorii trebue să fie licenţiaţi în drept şi să aibă 3 ani de 
serviciu efectiv în administraţia de stat, judeţ sau comună. Candidaţii vor: 
trebui să, fi trecut un ezumen de admitere. 

Pretorii vor trebui să îndeplinească, aceleași condițiuni, fără să fie ne-- 
cesar stagiul de 3 ani în serviciul administrativ. . 

Actualii pretori în funcţiune la promulgarâa legii, cari au fost numiţi 
în condiţiunile legii în vigoare, pot fi numiţi şi fără licenţa în drept, cu 
condiţiunea să aibă cel puţin 8 clase secundare, sau cu licenţa în ştiinţe: 

"de stat, sau cu examenul de notar, având la bază cel puţin 4 clase se-- 
cundare, | “ 
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In inspecţiunile!) sale, primpretorul se va interesa în deosebi 

„de starea morală şi materială a populaţiunii rurale, dându-şi seama 

„de buna funcţionare a legilor şi meriţinerea şi desvoltarea respec- 

tului datorit instituţiunilor ţării. ” 

In caz de inundaţii, foamete, incendii şi alte calamităţi, cari cer 

intervenţii urgente, primpretorul va lua măsurile reclamate de îm- 

prejurări, raportând pefecțului (art. 288, al. VI, V, 1V). | 

3. Primpretorul este organ administrativ. pentru executarea de- 

ciziunilor luate, de organele judeţene. In această atribuţiune el ia 
hoțăriri şi măsuri (art. 290, al. III), prin urmare face acte de admi- 

nistraţie, cari pot fi atiacate prin apel ete. şi alte căi de atac prevă- 

zute în lege, în termen -de 10 zile dela comunicare sau publicare. 

_ Atribuţiunile de această categorie sunt determinate de lege în 

următoarele: | 

Primpretorul este dator a da tot concursul pentru executarea 

dec:ziunilor consiliului județean, ale delegaţiunei judeţene şi va ra- 
„porta orice abateri sau nereguli + ar constata în inspecţiunile ce va 
face. 

-  El.mai este dator să stăruiască pentru aducerea la. îndeplinire 
a miăisurilor de “îndreptare pescrise de preşedintele delegaţiunii ju- 
deţene sau de delegaţiunea judeţeană la inspecţiunile făcute comu- 
„nelor rurale. 

Cu o lună înainte de întrunirea consiliului judeţean în sesiune 
"ordinară, el va raporta despre trebuinţele plasei şi îmbunătățirile 
ce sar putea introduce; iar în luna Ianuarie a fiecărui an va face 
un raport detailat, despre starea plasei în cursul anului expirat. 

" Primpretorul tine în curent pe prefect şi pe preşedintele dele- 
-gaţiei judeţene, prin rapoarte lunare, despre starea populaţiunii ru- 
rale din pretorat (art. 289). - 

Primpretorul fiind 'şeful poliţiei "administrative din plasa sa, 
este totodată şi auxiliar al poliţiei judiciare, exercitând aceste atri- 
buţiuni potrivit. legii poliției. generale a statului (art, 290). 

Legile administrative înfiinţează şi un organ corporativ al pla- 

  

1) Procesele-verbaie despre aceste inspecţiuni vor fi dresate în trei 
„exemplare; din cari unul va fi scris chiar pe registrul de instrucţiuni, unul - 
din exemplare :va îi înaintat preşedintelui delegaţiunei judeţene, iar celă- 
lalt prefectului. 

Prim-pretorul trebue să justifice că a inspectat cel puţin odată în cursul 
unui trimestru fiecare comună gin. plasa sa. 
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sei, eu caracter consultativ, despre care Legea din 3 Aug. 1929 pre-- 
vede, că va funcţiona ca un sfat al plășii. 

Primpretorul este dator a întruni la reşedinţa, plășii, cel puţin. 
odată pe trimestru, la datele ce se vor fixa pe toţi primarii săteşti 
şi comunali, pe notari şi câte un delegat desemnat de fiecare con-. 
silin comunal, rural din plasă, împreună cu şefii diferitelor servicii... 
comunale rurale din plasă, cum. sunt: medicul, revizorul şcolar, con-- 
ductorul şi, de vor fi, medicul veterinar, silviculțorul, agronomul. 
san orice alt şef de serviciu ce va funcţiona în comunele plășii, spre- 
a examina în comun şi a aviza asupra chestiunilor mai importante 
ce privesc interesele administrative, economice, morale, şi culturale 
ale plășii. , | | 

Primpretorul este dator să consulte această adunare atât asupra. 
stărilor» de lucruri în plasă, cât şi asupra măsurilor necesare pentru 
propăşirea şi buna stare a populaţiunii. 

Rezultatul acestor consfătuiri va fi recomandat administraţiilor - 
locale respecţive. - 3 

Cabinetul primpretorului va funcţiona având după nevoie, un secretar şi un medic veterinar al plăşii!). | 
Medicul veterinar de plasă va fi dator să prezinte medicului . veterinar al judeţului rapoartele sale asupra trebuinţelor plăşii,. contorm informaţiunilor ce le va culege Sau îi vor fi aduse la cu-. noștință de către primpretor. Medicul veterinar de plasă va executa. dispoziţiunile medicului veterinar al judeţului. 

$ 14. -Tutela asupra judeţului în general. tutelă administrativă, Control ierarhic. Centralizare. Descentralizare. 
„In epoca, când judeţul era numai o diviziune teritorială în or-. ganizaţia statului, nu se putea vorbi. de o tutelă a puterii centrale. asupra judeţului. Necesitatea de aa, se exercita un anumit control 

tutelar din partea puterii centrale asupra organelor teritoriale s'a. ivit, când acestora li s'a recunoscut un grad de independenţă, faţă de puterea centrală, li s'au dat -atribuţiuni de a face anumite acte administrative în sfera intereselor speciale, încredințate lor. Pentru ca în aceste acte administrative să se asigure unitatea de vederi în „ conducerea administraţiei, puterea centrală supune hotăririle orga- 

  

1) Secretarul va fi retri buit de stat, medicul veterinar va” fi retribuit: "de judeţ, (art. 291), A 
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nelor teritoriale la un control, înainte de a fi aduse la îndeplinire. 
Ele au deplină putere numai dacă puterea centrală le-a aflat bune 

-Şi din partea sa, dându-le aprobarea. Prin acest control este redusă 

independenţa organelor inferioare, în interesul salvării unităţii de 

acţiune în funcţionarea aparatului administrativ. Controlul exer- 

citat de puterea centrală asupra organelor teritoriale este cunoscut 

sub denumirea de tutelă administrativă). 

Taţela administrativă se exercită asupra organelor teritoriale 

investite eu -personalitate juridică, cum este d. e. tutela asupra ju- 

deţului sau comunei. Când controlul se exercită asupra unor organe 

teritoriale, cărora le lipseşte această calitate, se vorbeşte de contro- 

lul ierarhic. Acesta se întemeiază pe raportul, în care se află orga- 

-nele de deosebite gtade, unele cu altele. Organele inferioare fiind 

subordenate celor superioare, natural că orice lucrări ale celor in- 

"ferioare sunt supuse controlului celor superioare. Controlul ierarhic 

esta general, el rezultă din dreptul de comandament (împerium) al 

puterii supreme din stat. Se exercită în tot locul, asupra tuturor 

actelor, din partea organelor superioare asupra celor inferioare. Nu 

e nevoe, ca controlul ierarhic să fie prevăzut în vr'un text de lege. 

Tutela administrativă este un control mai redus, un control spe- 

cial. E: poate fi exercitat numai în anume cazuri prevăzute în vr'un 

“text de lege, şi numai din partea acelor organe care sunt investite 

-cu tutela. Prin puterea tutelară organul superior nu poate înlocui 

„actul organului inferior, cum este cazul la controlul ierarhie, ci nu- 

“mai îl aprobă, sau îl anulează. Dreptul de hotărîre rămâne tot la 

organul inferior. 

In vechea organizaţie administrativă a ţărilor române nu era 

cunoscută tutela administrativă, ei numai controlul ierarhie. Ra- 

portul, în care se afla Domnul cu orașele, e cu totul de altă-natură. 
“Legea din 2 Apr. 1864, acordând judeţelor personalitate juridică şi 

oarecare independenţă faţă de puterea centrală, a întrodus tutela 

administrativă a puterii centrale asupra judeţelor. Tot atunci sa 

“întrodus prin legea comunală şi tutela asupra comunelor. 

1) Berthelemy, op. cit., pag. 99 află expresiunea, tutelă administrativă de 

-o denumire nenorocită, Tutela nu e sinonimă cu controlul. Tutorul n'are 
“sârcina de a supraveghia, ci de a înlocui pe. un. incapabil în exerciţiul 

drepturilor sale. Nu există tutelă în accepțiunea modernă a cuvântului 
“acolo, unde nu este reprezentare. Prefectul exercitând tutela, nu reprezintă 

sub nici un titlu comuna. Tutela se aseamănă mai mult unui consiliu ju- 

diciar, al cărui asentiment este necesar, dar care nu lucrează, tutorul n'are 

- să-şi dee asentimentul, ci luând hotărîrea să şi lucreze. 
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Thupă gradul de independenţă, în care se află judeţele, sau co- 
munel> faţă de puterea centrală se: apreciază o organizaţie 'admi- 
nitsrativă, dacă e centralizată ori descentralizată. Când judeţele şi 
comvnele, deşi bucurându-se de personalitate juridică şi având or- 
ganele proprii de acţiune, nu pot să hotărască şi să aducă la, îndepli- 
nire nimie, fără voinţa puterii centrale, organizaţia, este centralizată. 
Dacă însă judeţelor şi comunelon se dă putere de a hotări singure şi 
hotările aduse a le aduce la îndeplinire, fără a mai fi nevoe 
de aprobarea puterii centrale, organizaţia, este descentralizată. 

Legislaţia dela 1864 întroducând organizaţia teritorială, prin 
înfiinţarea, judeţelor şi a comunelor, ca așezăminte de drept publie 
cu personalitate juridică, n'a putut să le dea o independenţă preă 
mare faţă de puterea centrală. Instituţiunea era nouă şi trebuia să 
se vadă, cum va funcţiona, ce rezultat va da. Niei în legislaţia fran- 
ceză, luată ca model, descentralizarea nu era de altcum mare. Astfel: 
se constată, că tutela, întrodusă asupra judeţului şi comunelor la 
1854, este apăsătoare, descentralizarea e neînsemnață. Art. 107 al 
Constituţiei dela 1866 prevede, că legile instituţiunilor judeţene şi - 
camunale vor avea de bază descentralizarea administraţiunii mai 
completă şi independenţa comunală. In primele 3 decenii s'a întins , 
descentralizarea începută la, 1864, dar în deceniile din urmă s'a tre- 
cut iar la direcțiunea centralizaţiei!). 
Dea 

4 

*) DI profesor P. Negulescu, op. cit., ediţia 1905, pag. 207 dă următoa- "rea apreciare a acestor direcţiuni: | | 
„Legile din 1866, 1872, 1883, 1886, în adevăr, întind întrucâtva, descen- iralizarea stabilită prin legile din 1864 în ce priveşte organizarea judeţeană. Atribuţiunile comunale au fosi de asemenea lărgite prin legile din 9 Aprilie 1874, 5 Noem. 1382 și 7 Mai 1887. ” 
Dela o vreme însă, un curent de centralizare foarte pronunţat, se ob- servă. Prin legea pentru consiliile județene din 1894 se desfiinţează comitetul permanent şi mai toate atribuţiunile sale se dau prefectului (art. 109 din 

această lege); delegaţiunea judeţeană creată, în locul desfiinţatului comitet 
neavând decât atribuţiuni foarte neînsemnate. - 

In legea pentru organizarea, comunelor urbane din 1894, de asemenea, se 
pot observa, tendinţe spre centralizare, 

Prin legile de dată foarte recentă şi anume legea din 19 Dec. 1909, 
pentru modificarea, organizării poliţiei comunale şi legea din 1 Mai 1903, 
asupra, deşfiinţării fondului comunal, tendinţa aceasta de a cetraliza se ma- 
mifestă cât se poate de puternic. Astăzi administraţiunile comunale nu 
mai au poliţie comunală, pentru a aduce la îndeplinire dispoziţiunile; reg- 
lementare, luate de primar sau de consiliu, şi întrucât priveşte veniturile 
cele mai importante, pe care comunele şi le procurau din accisele“percepute 
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$ 15. Organele de tutelă asupra judeţului. 
Hotărîrile supuse tutelei, 

Legea pentru unificarea administrativă din 14 lun, 1995, având 

la, bază ca principiu de organizare a unităţilor administrative lo- 

cale tot decentralizarea, proclamată şi de art. 108 ai Constituţiunei 

din 1923, a realizat într'o măsură mai largă descentralizarea în noua 

"organizare de unificare a judeţelor. şi a comunelor. Pe când actele 

supuse tutelei după legile anterioare. pentru judeţ reclamau apro- 

barea în mare număr a Regelui şi chiar a Corpurilor legiuitoare, 

după legea din 1925 organul tutelar cel mai înalt este ministerul 

de interne, câte odată în înţelegere cu. ministerul de finanţe, şi în 

cazuri rare consiliul de miniştri. Ca organ consultativ ministerul 

de interne avea consiliul superior admnistrativ, organizat din nou 

prin L, 12 Dee. 1925. Legea din 3 Aug. 1929 a menţinut organele 

de tutelă instituite prin L. 14 lun. 1925, dar desfiinţând consiliul siu- 

perior administrativ a înfiinţat î în locul lui un organ cu 2 instânţe, 

deconcentrat în instanţa I. la reşedinţa celor 7 centre de admiânistra- 

ție locală, având nu numai atribuţiuni. de organ consultativ, ci şi, de 

"şurisdicţiune în litigiile rezultate din aplicarea legii. Acest organ 

constă în instanţa I. din comitetele-locale de revizuire, iar în instanţa 

a doua din comitetul central de revizuire. | 

Comitetele de revizuire au fost investite de legiuitorul din: 1929 

şi cu atribuţiunile de tutelă asupra hotărîrilor aduse de consiliile 

unităţilor administrative locale, hotărîri cari după importanţa lor 

potrivit. regulelor legei trebuie să fie supuse controlului tutelor. 

Organele de tutelă potrivit Legei din 3 Aug. 1929 pentru judeţe 

- sunt comitetele locale de revizuire în primă instanţă, iar comitetul 

central de revizuire ca instanţă de apel. (art. 323). ; 

Regulele, după cari se exercită tutela, sunt: aceleaşi 'pentru 

toate unităţile administrative locale. (sate, comune rurale, oraşe, 

municipii, judeţe, asociaţiuni judeţene). Deosebire se face după! in- 

stanţele cari aplică tutela şi după valoarea. obiectului snpus hotă- 

rîrii consiliului respectiv. La acest loc, în legătură cu organizarea 

judeţului dăm toate regulele generale, iar în Cartea III. despre co- 
N 

la. bariere, astăzi cu desfiinţarea acestor bariere ge incasează direct de stat 

la locul de producţiune şi apoi se distribue comunelor 'într'o anumită pro- 

porţie. Aceeaș tendinţă centralizătoare constatăm şi în legea de 1-Mâi 1904. 

Suntem deci departe de autonomia comunală *și județeană, dorită de 

consiituanta dela 1866“. - 
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mune vom - arătă, numai distineţiunile privitoare la instanţe și la 
valoarea obiectului hotăririi, 

Problemele supuse deliberăzii consiliilor, în scopul de a fi salu- 
ţionate prin deciziuni sau hotăriri constituind acte administrative, 

“se disting în 2 categorii: - N 
a) Hotărîri executorii sau owdinare (în Pranţa hotăriri „regu- 

lare), formează dreptul comun; | - 
D) Ilotărâri supuse aprobărei tutelare sau extraordinare, for- 

“mează excepţiunsa sau, dreptul special. . 
Legislaţiunea actuală, ca, şi cea anterioară!) dă regule similare 

celor din legislaţiunea franceză privitor la, cauzele de anulare şi la 
nulitatea de drept:). Regulele din L. 3 Aug. 199 sunt următoarele: 

» 

" Hotăriîrile. consiliului judeţean sunt executorii prin ele însăşi 
afară de cele pentru cari legea prevede aprobarea unei autorităţi 
«superioare. Ele nu pot îi puse însă în executare decât după zece zile 
dela data lor. | 

| Când .consiliul prin hotărîre luată cu 9 , majoritate de 2/3 con- 

stată, că interesele- locale Sar periclita prin orice întârziere, hoţă-" 

rîrile executorii pot fi puse în lucrare şi înainte de zece zile. 
 Hotăririle . delegaţiunilor consiliilor privitoare. la, actele de ge- 

stiune zilnică, sunt executorii imediat. (art. 338, L. 14 Iun. art. 203). 

În regulă generală hotărîrile consiliului sunt executorii după 10 

“zile, hotărîrile delegaţiunei consiliului privitoare la_gestiunea zil- 

nică sunţ executorii imediat, aprobarea tutelară este escepţiune. Ea 

axe loe acolo unde e prevăzută expres prin un text, în care se arată 

obiectul hotăririi şi valoarea, lui,, fie prin o limită fixată într”o' 

sumă bănească, fie într'un cât raportat; la suma veniturilor ordinare 

din buget. Termenul de 10 zile, înlăuntrul căruia nu pot îi aduse la 

îndeplinire nici hotărârile executorii, este fixat pentru autoritatea 

de control, ca să vadă dacă în hotărîrile 'aduse nu există cauze de 

nulitate, în baza căroza hotăririle ar putea fi suspendate sau anu- 

late. i - 

PL, 31 tul. “1894 pentru organizarea, comunelor “urbane art. 25, 33, 43; Le. 

29 Apr. 1898 pentru organizarea, comunelor rurale art. di, &i 9, L. 14 lun, 

„11925 art. 203, 205. 206. 
” Legea, franceză 10 Aug. 1871 art. 3, 3, 48—49.
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Sunt supuse aprobării, totdeauna, sau numai în unele cazuri, 

după normele stabilite cu privire la finanţe (bunuri, lucrări, între- 

prinderi): 

a) Regulamentele; 

b) Impozitele şi împrumuturile; 

c) Actele de dispoziţiune privitoare la patrimoniu, precum: vân- 

zările, cumpărările, schimburile, ipotecile, delimitarea şi împărţi- 

rea imobilelor în devălmăşie fără intervenţia justiţiei, donaţiunile 

şi legatele; 

d) arendările şi închirierile pe un termen mai lung de 3 ani a 

bunurilor; 

e) Transacţiunile şi compromisurile relativ la averi mobiliare şi 

imobiliare, renunţările şi zecunoașterile de asemenea dări; 

£) Lucrările, întreprinderile şi furniturile când angajează chel- 

tuieli peste prevederile bugetare ale unui an; 

g) Cu aceeaş procedură bugetele vor fi supuse verificării. (art. 345) 

_ Dacă autoritatea chemată a da aprobarea găseşte că o hotărîre 

poate fi amendată, o restituie consiliului respectiv cu observaţiu- 

nile sale şi amână pronunţarea până la primirea unei noui hotărâri. 

Autorităţile tutelare pentru hotăririle supuse aprobării lor, cu 

excepţiunea bugetelor, sunt obligate să decidă, în- termen de 15 zile 

dela primirea hotărîrii. Excepţiunea face cazul dacă pentru a se 

putea pronunţa. în deplină cunoştinţă, de cauză, este nevoie de infor- 

maţiuni sau de cercetări, când pronunţarea se poate, amână cu încă 

cel mult 45 zile. | 

In tot cazul, dacă deciziunea de aprobare nu intervine în cel 

mult două luni, hotărîrea se consideră aprobată. Aceasta nu împie- 

dică ca ea să poată fi declarată nulă de drept atunci când sunt 

cauze de nulitate. 

Hotăririle autorităţilor tutelare pot fi atacate de părţile inte- 

resate en apel şi recurs pentru cauze de nulitate sau de anulare. 

Delegaţiunea consiliului comunal rural, când refuză să aprobe 

o hotărire a adunării sau a consiliului sătesc din cuprinsul comu- 

nei, este datoare să comunice delegaţiunii judeţene decizia sa mo- 

tivată. ! 
în acest caz deciziunea, delegaţiunei consiliului comunal rurai 

„este supusă cercetărei delegaţiunei judeţene, care hotăreşte dacă 

acceptă deciziunea de refuz, sau nu. In cazul din urmă delegaţiunea 
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neacceptând motivele de refuz a aprobărei, va hotărî în locul primei autorităţi de tutelă. a 
Dacă consiliu] judeţean (municipal, comunal sau al asociaţiunii judeţene) refuză să execute o obligațiune- impusă de lege, autorită- țile tutelare pot, cu avizul conform al comitetului central de revi- zuire, sii iu măsuri pentru executarea în contul autorităţii respective a acelei obligaţiuni, 

$ 16. Organele de Supraveghiere şi de control, acțiunea de control ierarhic, şi de control tutelar. 
In afară de controlul exercitat asupra hotăririlor aduse de con- siliile unităţilor administraţiunii locale prin organele de tutelă, care este un control excepțional, prevăzuţ pentru anume hotăriri deter- minate prin dispoziţiuni legale, se mai exercită un control perma- „ Dent și general din partea organelor de. supraveghhiere de control. Aceste organe sunt: prefectul în judeţ având ca, auxiliari pe prim- pretori în plăşi, directorul ministerial local în circumscripţia direc- toratului, ministerul de interne în întreagă ţara. Prin acţiunea acestor organe, cari fae parte din ierarhia admi- nistrativă, (control ierarhic), se exercită un control continuu asupra; actelor juridice făcute de organele subordonate, asigurând funcţio- narea normală a serviciilor publice. Instituţiunile de supraveghiere 

Aceste noţiuni fundamentale ne dau puncte de sprijin pentru a. aprecia instituţiunile similare din legile noastre şi pentru a putea. face distineţiunile juridice necesare. 
„Guvernanţii şi agenţii publiei superiori, însărcinaţi de a orga- niza serviciile publice şi a-le face să funcţioneze, au sub direcţiunea lor sau sub ordinele lor o mulţime de agenţi. Trebue să se prevadă trei pericole principale: 1. pericol. — Agenţul este neîndemânatic sau necînstit. Pentru a împiedeca neabilitățile sau erorile lor, guvernanţii şi agenţii su- periori îi vor dirigea şi îi vor supraveghia (măsuri preventive), său îi vor lovi, ca să servească de lecţiune agenţilor culpabili și de 2 

“ 1) Vezi G. Jeze, Les principes generaux du droit administratif. Le fonc- tionnement des services publics, ediţia III, 1926, pag. 65—153, V. ONIŞOR : Drept administrativ. 
1
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„exemplu celorlalţi (măsuri represive). Avem două instituţiuni: a) 

puterea de supraveghiere; b) puterea disciplinară. 

al 2. pericol. — Agentul public a făcut un cet juridic inoportun 

san ilegal. 'Trebue oprite efectele acestui act; se va anula, sau se 

va, suspenda, sau chiar se va reforma. Este convenabil a se organiza 

în favoarea guvernanţilor sau agenţilor superiori, puterea de anu- 

lare, de suspendare, de reformare a actelor juridice. 

al 3. pericol. — Agentul publie refuză de a îndeplini un act ju- 

ridic, refuză de a face un act oportun şi legal intrând în competința 

sa. Este nevoe ca să poată lucra alţi agenți în locul său. 

La aceste două pericole din urmă corespunde ceea-ce se numeşte 

putere ierarhică, când se execută asupra agenţilor centralizați; pu- 

terea de control administrativ (sau de tutelă administrativă), când 

“se execută asupra agenţilor descentralizați. 
i 

_ Se găseşte existenţa acestor instituţiuni în toate ţările civilizate 

moderne; bine înţeles, în diverse modalităţi; dar marile linii identice 

pot fi-relevate în dreptul public al tuturor statelor civilizate mo- 

derne. 

| Aceste puteri 'de supraveghiere, de disciplină, de ierarhie şi de 

control sunt incontestabil puteri generale şi impersonale, legale şi 

regulamentare“ (pag. 65—66). | ! 

Puterea de supraveghiere este o instituţiune cu caracter pre- 

ventiv. In baza ei se pot adresa, instrucțiuni, ordine de serviciu, Pen- 

tru a asigura uniformitatea funcţionării serviciilor. Şeful serviciu- 

lui are dreptul de a da instrucţiuni generâle şi ordine de serviciu 

individuale pentru agenţii subordonați. Aceste nu sunt regulamente 

obligatoare pentru toată, lumea. Ele nu pot avea de obiect decât ser- 

viciul public, Dreptul agenţilor superiori de a da instrucţiuni gene- 

rale şi ordine. de serviciu individuale există față de toţi agenţii 

publici!). 3 | | N 

“Puterea disciplinară constă în dreptul agenţilor publici supe- 

riori de a impune o corecţiune agenţilor publici subordonați, când 

săvârşese 0 eroare de. serviciu. Aceasta este o măsură cu caracter 

represiv. Puterea disciplinară urmăreşte scopul. de a ameliora fune- 

ţionarea serviciului public, fie prin corecţiunea personală a agen- 

„tului public, fie prin excludarea lui temporală ori definitivă din 

"cadrele administraţiunei2). 

IDG. Jăze, op. cit., pag. 66—87. 

2) Idem. op. cit., pag. 87—111. 
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Puterea ierarhică dă drept şefului de serviciu de a exercita 

control asupra actelor juridice îndeplinite de agenţii subordonați, 

pentru asigurarea funcţionării serviciilor publice. In dreptul publice 

francez actual puterea ierarhică prezintă următoarele 5 caractere 

“esenţiale: | 

a, Acţiunea de control a puterii ierarhice presupune existenţa 

unui act juridic, rezultat din manifestarea de voinţă a unui agent 

subordonat din ierarhie, în scopul de a produce un efect de drept. 
Se exercită numai asupra actelor juridice unilaterale: acte regle 
meniare, sau acte individuale. Nu se poate exercita asupra actelor 
contractuale, din cauza că şeful de serviciu are putere de control 
asupra manifestărei de voinţă a agentului subordonat, dar n'are 
această putere asupra manifestărei de voinţă a terţiului, care intră 
în raporturi de drept eu agentul publice. 

2. Seful ierarhic, dacă află că actul făcut de agentul subordonat 
este inoportun sau ilegal, poate invita pe acel agent să retragă actul, 
adică agentul poate însuşi anula actul. Dacă organul subordonat nu 
se conformă indicaţiunei date de şetul său, sau chiar şi fără a in- 
vita pe subordonat, acesta, în baza puterii sale ierarhice poate anula 
actul, dar îl poate şi reface sau reforma, 

„8. Șeful ierarhie nu este judecător de apel, ci un administrator. 
Actele lui nu sunt de caracter jurisdicţional, ci au scopul de a asi- 
gura funcţionarea serviciului publie prin acte juridice, făcute cu 
îndemânare şi legal. . 
| 4, Puterea, ierarhică nu se exercită decât asupra, organelor cu- 
„prinse în ierarhia puterii centrale, adică asupra organelor centrali- 
zate: prefecţi, subprefecţi, etc. Asupra organelor: descentralizate, se 
exercită controlul tutelar (în: timpul din urmă numit şi control ad- 

„Ministrativ). Există o singură excepţiune, de agent descentralizat 
"supus puterii ierarhice. Această excepţine este primarul, privind 
atribuţiunile de publicaţiunea, legilor şi de executarea legilor şi re- 
gulamentelor, cum şi atribuţiunile date lui prin alte legi şi regu- 
lamente. | 

5. Organele centralizate nu pot face eriti 
„Puterii ierarhice, prin recursuri în contencios 

Este contrar ideii de ierarhie de a 
Peniru buna funcţionare a serviciilor 
În direcţiune şi de energie în âcţiune. 

că asupra, exerciţiului 

se admite astfel de recursuri. 
publice e nevoe de „unitate 

Definiţiunea precisă a puterii ierarhice este de dată recentă, La începutul organizărei administrative a statului şi multă vreme, 

, 14*
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descentralizarea fiind în stare embrionară, v'a existat decât puterea 

ierarhică. Cu desvoltarea instituţiunilor locale s'a făcut distineţiune 

din ce în ce mai mult între puterea ierarhică şi puterea de control 

administrativ!). 

Puterea de control administrativ (tutela administrativă) are de 

obiect de a sustrage puterii ierarhice unii agenţi publici şi a-le 

atribui faţă de şefii de serviciu oarecare independenţă. Aceasta însă 

nu este absolută. Miniştrii, ea şefi ai marilor servicii naţionale, păs- 

- trează şi trebue să păstreze totdeauna asupra agenţilor descentrali- 

zaţi o putere de supraveghiere şi de control. Acesta este minimul 

necesar pentru menţinerea unităţii naţionale. 

Actele juridice ale agenţilor descentralizaţi trebue să fie supuse 

unui control identice cu cel al organelor centralizate cuprinse în ier- 

arhie, în scopul de a veghia ca organele centralizate să facă a func- 

ţiona îndemânatic şi. legal serviciile în al căror cap sunt puşi. Acest 

control trebue însă să fie astfel organizat, ca să subsiste indepen- 

devţa voită de legiuitor. De aceea puterea de control asupra actelor 

juridice ale agenţilor descentralizaţi trebue să fie diferită de pute- 

rea ierarhică. 

Puterea de control administraţiv (tutela) asupra actelor juri- 

dice conferă miniştrilor: puterea de suspendare, sau anulare, pute- 

rea de aprobare şi puterea de a substitui acţiunea lor celei a agen- 

ilor renitenţi, nu conferă însă puterea de reformare. 

. Agenţii descentralizaţi îşi pot apăra independenţa legală contra, 

şefului de serviciu prin recursul pentru exces de putere, atât ca 

consilii. cât şi ea organe individuale. De asemenea au acest drept 

membrii izolaţi ai consiliilor. : 

Puterea de control administrativ nu este o putere jurisdicţio- 

nală. Seful exercitând controlul asupra unui act juridice nu face o 

ccnsfatare cu forţă de veritate legală. Prefectul, care anulează sau 

suspendă hotărîrea unui primar sau a unui consiliu, nu este jude- 

cător, nici dacă face constatări de ilegalitate, sau de violarea legii 

în deciziunea anulată. Act jurisdicţional este numai cel declarat de 

lege ca atare. 

Existenţa unui control administrativ nu împiedecă pe cei înte- 

resaţi de a ataca în contencios actul juridic. Reclamaţiunea î în faţa 
şefului puterii de control nu este un recurs paralel în sensul teoriei 
asupra, actului recurs?). 

1) Idem. loc, cit, pag. 112—1926. - 

2) Idem. op. cit., pag. 1926-13. 

   



— 165 — 

Legiuitorul din 1929 precizează dreptul de supraveghiere şi con- 
trol al şefilor serviciilor publice naţionale: ministrul de interne cu 
subordonații săi, directorul ministerial local, prefectul şi primpre- 
torul, în următoarele: 

Aceste organe au dreptul de supraveghere şi control asupra ad- 
ministraţiunilor locale. 

In deosebi, ministrul de interne, personal şi prin inspectorii ge- 
nerali administrativi, pentru administraţiunile autonome din în- 
treaga tară; directorul ministerial local, atât personal cât şi prin 
ajutorul său şi prin şefii serviciilor ministeriale locale, pentru admi- 
nistraţiunile din circumscripţia sa, prefectul, atât personal cât şi 
primpretorii: a) pot inspecta şi cerceta administraţiunea, averii, 
gestiunea, activitatea, şi toate actele administrative ale autorităţilor 
locale, ca ele să nu calce normele de arept, să nu compromită inte- 
resele superioare ale statului; b) pot atrage oricând luarea aminte 
a consiliilor şi delegaţiilor respective asupra neregulelor şi a negli- 
jenţelor constatate, cerându-le îndreptarea, iar în caz de neurmare să sesizeze comitetul local sau comitetul central de revizuire. 

Aceleaşi drepturi de control şi inspecţie le au comitetele locale de 
revizuire, delegaţiunea consiliului judeţean şi preşedintele ei, — di- rect sau prin organele lor de inspecţie, sau prin primarii comunelor rurale şi primpretorii — asupra autorităţilor locale. i „ În cazul în care inspecția constată fapte (abuzuri şi călcări de lege), cari cad în prevederile codului penal, sesizarea comitetelor de revizuire nu împiedecă şi deschiderea, acţiunii publice (art. 359). + In. scopul exercitărei acţiunei permanente de supraveghiere şi control, pentruca organele în drept să aibă cunoştinţă de activitatea consiliilor, un exemplar de pe procesele-verbale dari constâtă hoţă- ririle consiliilor se comunică în termen de 4 zile dela data lor, or- ganelor de control, ea şi celor tutelare competente. 

Pentruea o acţiune de control să fie exercitată în limitele legei şi de către populaţiunea administrată, ca şi aceasta să cunoască hotărîrile ce o interesează, aceste procese-verbale se afişează, la au- toritatea locală care le-a adus. Hotărîri de un interes şi mai mare se publică în organele oficiale, sau în alte organe de publicitate. 
Dacă o hotărire se referă la un interes individual, ea se comu- nică celui interesat (art. 339, L. 14 Iunie 1925, art. 204). 
Prefectul, directorul ministerial loca] şi ministerul de interne, au dreptul să suspende executarea hotărîrilor consiliilor din resortul 
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Jor, chiar când sunt în curs de executare, dacă intră în cazurile de 

nulitate. 

Hotăririle anulabile, dacă au fost puse în executare înaintea ex- 

pirării termenelor legale, se pot asemenea suspenda de organele su- 

perioare (art. 844). 

*Ministerul de interne poate suspenda sau amâna o sesiune în- 

cepută a consiliilor judeţene (municipale, sau a asociaţiunilor jude- 

ţene), sau şedinţele lor ordinare sau extraordinare, fie după cererea 

directorului ministerial local, fie din oficiu, dacă ordinea publică sau 

interesele superioare ale statului cer aceasta. 

Acelaş drept îl are directorul ministerial în ce priveşte consi- 

liile săteşti, comunale, urbane sau rurale. 

In toate cazurile, suspendarea sau amânarea nu poate fi făcută 

pentru mai mult ca o lună (art.. 348). 
Ministerul de interne, directorii ministeriali locali, prefecţii şi 

primpretorii, fiecare în resortul său, pot cere intervenţia forţei pu- 
blice şi pot împrăştia orice întrunire ilegală a consiliilor. Ei dre- 

sează proces-verbal despre cele întâmplate şi-l înaintează ministeru- 

lui publice, pentru urmărirea celor vinovaţi (art. 349). 

$ 17. Causele de anulare şi de nulitate în hotăririle consiliului. 
„Teoria nulităţilor în funcţionarea serviciilor administrative. 

In dreptul public, ca şi în dreptul privat orice manifestare de 
voinţă a celor ce fac acte juridice trebue să fie scutită de viţii. In 
dreptul civil viţiile de consimţământ, cari se pot ivi în manifestarea. 
de voinţă a persoanei fizice sunt: vidlenţa, eroatea şi dolul. În drep- 
tul publie voința se manifestă în numele statului, sau în numele sta- 

bilimentelor de drept publice instituite, judeţ, comună, cameră de 
comerţ, ete. Voința se manifestă în numele acestora de către un or- 
gain individual (ministru, prefect, primar), sau de către un organ 
corporatiy (adunări legiuitoare, consiliu de miniştri, consiliu jude- 
ţean, comunal, ete.). 

Viţiile ce se pot ivi la: mânifestarea voinţei sunt determinate de 
"legiuitor după felul organului reprezentând statul, judeţul, comuna. 
Altele sunt viţiile la organul individual şi altele la organul -corpo- 
rativ. - 

In - statul având la bază domnia legilor orice manifestare de 
- voință făcută în numele statului, judeţului, comunei, ete. trebue să 

fie corăspunzătoare regulelor de drept. Pentru funcţionarea servi-
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ciilor publice sunt prevăzute norme, pentru actele juridice ce le fac 
ele sunt prevăzute anume forme şi anume mijloace. Neobservarea 
acestora din partea organelor are drept sancţiune nultitațea actelor 
juridice făcute cu călcarea regulelor de drept, adică înlăturarea lor, 
fără a .poduce vr'un efect juridie, 

Legiuitorul român atât la 1929, cât şi la 1925, 1908 şi 1894 în 
legile pentru organizarea consiliilor reprezentând unităţile admini- - 
strative locale a luat ca bază a determinării nulităţilor ce se pot ivi 
în manifestarea de voinţă a consiliilor regulele de drept fixate în 
dreptul public francez în forma trecută în Legea, din 10 Aug. 1871. 
La 1925 cazurile de nulitate în legea noastră au fost amplificate. 

Nulităţile din legea franceză venite prin legislaţia napoleoniană 
„au la bază teoria dreptului roman în materia nulităţilor, Potrivit 
acestei teorii actele juridice făcute fără respectarea condiţiunilor le- 
gale sunt nule şi ca atare nu produce nici un efect (auod nullum ab 
înitio nullos producit effectus). Nulitatea operează de plin drept. 
Această regulă rigidă din epoca clasică, care era foarte simplă, s'a. 
complicat mai târziu prin intervenţia dreptului pretorian. Pretorul 
văzând, că prin aplicarea rigidă a regulei potrivit căreia, ceeace este 
făcut cu observarea formelor de drept, nu poate fi atins, se produce 
nedreptăți, întrucât manifestarea de voinţă a unei părţi putea să 
fis viciată, d. e. un minor era, înşelat, sau o parte era indusă în 
eroare, cumpănind interesele qe cari se trata între părţi condus de 
echitate a venit în ajutorul celui lezat, acordându-i mijloace de apă- 
rare în justiţie. Acestea au fost : în întegrum restitutio în unele ca- | 
zuri, în altele exceptio doli mali. Astfel Sa desvoltat alăţurea de o 
nulitate civilă de plin drept, o nulitate acordată de pretor, care însă 
trebuia să fie valorificată în Justiţie - 

Acest dualism de nulităţi a ajuns până în legislaţiunile mo- 
derne, aplicându-se şi în dreptul public în materia actelor făcute 

„de organele serviciilor administrative. Astfel avem în legile noastre 
de organizare administrativă: cause de nulitate de drept, cari Îşi 
produc efectul ori cârid sunt descoperite, şi câusa de anulare, cari tre- bue să fie valorificate întrun termen, alteum riu mai poţ fi invo- 
cate. | 

Viţiile determinate de legiuitor pentru deliberările şi ca rezultat 
al acestora pentni hotăririle consiliilor judeţene (comunale, ete.) nu sunt cele din dreptul civil: violenţa, eroarea, dolul. . Prin viţiile fixate în organizaţia serviciilor publice: se apără manifestarea. de 
Voinţă a organului reprezentativ “faţă de anuinite acţiuni cu carac- . 

pa i . ze 
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țex de dol, cari pot proveni sau dela membrii componenți ai consiliu-- 

lui, sau dela organul executiv, sau dela, cealaltă parte când se tra- 

tează de un act juridic bilateral. Aceste acţiuni ilegale, rezultate din. 

neoibservarea regulelor de funcţionare stabilite pot avea de. 

scop, fie de a face daune serviciului public şi de a favoriza 

pe anumiţi particulari în legături de interes cu membrii com- 

ponenţi ai consiliului, fie de a prejudicia interesul public din orice 

motive. Prin urmare acţiunea de control a puterii ierarhice, sau 

acţiunea de aprobare tutelară, va avea, de obiectiv observarea even- 

tualelor viţii în manifestarea de voinţă a organului controlat şi în- 

lăturarea prejudiciilor ce ar putea rezulta pentru interesul public. 

din actele juridice viciate. _ 

Legea 3 Aug.]1l precisează în următoarele causele de anulare 

și causele de nulitate. , 

Membrii consiliilor judeţene (sătești, comunale, municipale) sunt: 

opriţi: 

a) de a iua parte la deliberarea chestiunilor î în cari ei şi rudele 

lor sau aliaţii lor până la al patrulea grad inclusiv, au un interes 

direct sau indirect; 

b) de a îndeplini vrun serviciu sau vr'o funcţiune retribuită de. 

administraţia în al cărei consiliu se află; - 

c) de a interveni ca advocaţi sau ca însărcinaţi de afaceri în. 

procesele pornite în contra aceloraşi administrații; 

d) de a lua parte cu vot deliberativ la examinarea conturilor 

vre-unei administraţiuni publice (comună, județ sau administraţiuni. 

dependinte de ele) din câri ar face sau ar fi făcut parte, precum şi 

la cercetarea, oricărui act al administaţiunii sale. 

Pot fi însă chemaţi pentru a da explicaţiuni dacă consiliul s0- 

coteşte necesar. 

Hotăririle luate împotriva dispoziţiunilor de sub punctele a) 

(interes din cauza înrudirei) şi d) (interes din cauza conlucrărei la. 

actul respectiv) sunt anulabile (art..340, L. 14 Iunie 1925, art. 205, 

L. 29 Apr. 1908, art. 41, litera a—e, L. 31 Iu]. 1894, art. 25 litera a—d 

cuprinde aproape din cuvânt în cuvânt textul de faţă). 

Sunt nule de drept hotăririle consiliilor judeţene (adunărilor 
sătești, consiliilor comunale), precum şi ale delegaţiilor lor: 

a) luate asupra obiectelor străine de căderea lor sau luate în 

afară de adunările lor legale; 

b) contrarii legilor şi regulamentelor de administraţie publică; 

c) actele prin cari sar fi aprobat direct sau indirect orice în- 
treprindere, fumitură sau concesiune, unuia din membrii consiliului;
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d) actele cari sunt contrarii ordinei şi siguranţei statului. 
Nuliţatea de drept se poate cere şi pronunţa la orice epocă (art. 341, L. 14 Tunie 1925, apt. 206; L. 29 Apr. 1998, ast. 47,:punet ab, 

punci c) din legea actuală e în art. 41 înţre causele de anulare; L. 
'31 Iulie 1894, art. 33, punet a—b, punct e) la art. 25 între causele de 

- anulare). | : 
- Nulitatea .prevăzută sub litera c), nu priveşte adunările sătești. 7 

Nulitatea de drept şi anularea pot fi cerute de organele de con trol, ca şi -de orice persoană interesată. | i | ! | Cererea pOate fi depusă la primărie, la președinția delegaţiunei 
judejene, sau adresată direct instanţei competente, anunţându-se însă 
în scris şi autoritatea, a cărei hotărire este atacată (art. 342). 

Nulitatea de drept şi anularea, se pronunţă din oficiu sau după 
cererea părților interesate de către comitetele locale de revizuire în ce privește judeţele?). . . i , 

Anularea, trebue cerută în termen de 10 zile dela comunicarea 
hotăririlor atacate. Ministerul de interne însă are'un termen de 20 „zile. - 

| Autorităţile respective se pronunţă în termen de 30 zile dela primirea, cererii de anulare.” 
Procedura de anulare nu exclude, atât terţilor, cât şi autorită- tilor menţionate, dreptul de a-şi valorifica daunele conform drep- tului comun şi exerciţiul acţiunii în contencios (arţ. 343). 

> 

Din punct de vedere a] viţiilor, de care poate suferi o.mani- ', festare de voinţă în forma, de act administrativ a unui organ, se pot - distinge: a) acte inexistente, suferind de viţii cari se pot constata „la primă vedere, prin urmare nu e nevoe. de nici o procedură de „declaraţiune a viţiilor; b) acte siule de drept, cari sufer de mari 'viții de manifestare a voinței, dar sle nu sunt evidente, Sau sunt „/ acoperite, încâtţ prezintă forma unor acte neviciate, 'legiuitorul con- " “siderând aceste Viţii ca foarte esenţiale, în caz când cineva cutează să le provoace, le săncţionează cu pedeapsa nulităţii absolute, apli- cabilă ori când s'ar descoperi acele viţii; e) acte anulabile, suterina -de viții mai puţin esenţiale, pe lângă cari actele pot fi menținute, 
DO 7 . ” ” 

. 1): Pentru hotăririle aduse “în sate şi/comune, afară de municipii, se pronunţă delegaţiunea judeţeană, pentru cele ale municipiilor comitetul 1o- cal. In contra hotărârii delegaţiunei judeţene se poate înainta apel la comi- tetul local. Apelul va. fi judecat de urgenţă. 

    

    
7
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dacă cei interesaţi renunţă la dreptul de a-le ataca întrun anume 

termen, dacă însă actele sunt atacate ele vor fi anulate. 

Legiuitorul nu se ocupă de actele inexistente. Ele fiind atât de 

evidenţ viciate, n'a ţinut necesar să fixeze nici a procedură. Un act 

evident ilegal nu poate fi luat în considerare, nu produce nici ur 

efect. | 

Ca acte nule de drept legiuitorul califică (art. 341): pe cele ce 

au viţiile: a) încompetența, adică hotărîri luate asupra obiectelor 

străine de căderea consiliilor, sau luate în afară. de adunările lor 

legale; b) ilegalitatea, adică hotăriri contrarii legilor şi regulamen- 

telor; ec) interes direct sau indirect al vr'unuia dintre membrii con- 

siliului la contracte de întreprindere, furnitură sau concesiune; d) 

violarea ordinei, şi siguranței statului, adică acte contrare ordinei 

şi siguranţei. Viţiile de incompetenţă, de ilegalitate şi de violarea 

ordinei şi siguranţei statului pot avea de autor pe majoritatea mem- 

brilor consiliului, viţiul de interes poate avea de autor un singur 

membru. : 

Causele de anulare le formează călearea unor interdicte, care le 

fixează legiuitorul pentru membrii consiliului. Legiuitorul formu- 

lează 4 cause de anulare, dintre cari 2 sunt sancţionate cu anularea 

actelor contrare, iar 2 rămân simple interdicte. Este oprit membri- 

lor consiliilor sub sancţiunea anulării actului contrar: a) de a par- 

ticipa la deliberarea chestiunilor în care au un înteres direct sau 

îndirect ei şi rudelor lor, sau aliaţii lor până la al 4 grad inclusiv; 

b! de a participa cu vot deliberativ la examinarea conturilor vrunei 

" administraţiuni, din care fac sau au făcut parte, precum şi la cer- 

cetarea oricărui act al administrațiunei proprii. Este oprit mai de- 

parte membrilor consiliului, fără a se putea aplica sancţiunea anu- 

lării, fiind cause proprii de incompaâtibilitate: a) de a avea vro 

functiune sau serviciu la unitatea în a cărui consiliu se află; b) de 

a fi advocat sau. însărcinat de afaceri întrun proces pornit în con- 

tra aceleaşi unități în a cărei consiliu e membru. Viţiile causelor 

de anulare au ca autor câte un singur membru al consiliului. Prin 

urmare pentru a se înconjura viciarea hotărîrilor membrii consiliu- 

lui, cari au interes direct sau indirect (cazul a), cari au făcut sau 
fac parte din o administraţie a cărei conturi de gestiune se exami- 
nează, sau la examinarea, propriilor acte (cazul b), vor trebui să se 
abțină dela discutarea obiecţiunilor arătate. Pentru cazul de a fi 
funeţionar sau advocat adversar al chestiunei din discuţie, legiuito- 
rul prevede simplul interdiet de abţinere.
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Rezumând conținutul controlului făcut hotăririlor aduse de con- 
siliul judeţean (sătese, comunal, municipal), cum şi de delegaţia lui, 
atât din partea organelor de supraveghiare şi control (puterea ierar- 
hică), cât şi din partea organelor de tutelă (puterea de control admi- 
nistrativ), constatăm, că se exercită după următoarele regule, în 
ordinea eticacităţii controlului: . 

I. Puterea de a pronunţa din oficiu, sau la cererea părţilor nu- 
litate de drept, la orice epocă pentru motive de: incompetenţă, ile- 
galitate, interes direct sau indirect, violarea ordinei şi siguranţei 
statului (art. 341, lit. a—d); 

II. Puterea de a pronunţa din oficin sau: la cererea părţilor 
anularea întrun termen anumit pentru motive fixate în lege (art. 
340, lit. a—d). Termenul, în care se poate cere anularea, este de 10 
zile, pentru ministerul de interne de 20 zile; autorităţile în drept au 
termen de 30 zile pentru a se pronunţa; 

III. Puterea de a suspenda executarea hotărîrilor, chiar când 
sunt în curs de executare, dacă intră în cazurile de nulitate, iar cele 
anulabile, dacă au fost puse în execuțare înaințe de expirarea ter- 
menelor legale (art. 344); 

IV. Puterea de aprobare a hotăririlor privitoare la regulamente 
şi acte de gestiune patrimonială (art. 345); 

„V. Puterea de a luera în locul consiliului când refuză să exe- 
cute o obligaţiune impusă de lege, luând măsuri de executare (art. 
250). | | 

Din gradaţiunea!) aceasta rezultă, că nici o hotărîre a 'consi- 
liului sau delegaţiunei consiliului unităţilor administrative locale 
nu scapă controlului organelor superioare. Fie sub o formă, fie sub 
alta, orice hotăriîre privind un act juridic trebue să obţină aprobarea 
puterii centrale. Nu se găseşte însă puterea de reformare în drep 
turile autorităţii superioare. _ ' 

să analizăm, care este efectul diverselor nulităţi asupra hotă- 
rîrilor şi asupra serviciilor publice. Scopul legiuitorului în deter- 
minarea causelor de nulifate şi în îngrădirea hotărîrilor în forme 

-Şi condițiuni, cari să le. apere de orice viţiuri, este ca, serviciile pu- 
„blice să funeţioneze în mod legal şi cu înlăturarea, ori căror inabili- 
„_tăţi, cari ar fi prejudicioase pentru interesul public. Controlul exer- 
PNI 

1) In analiza puterilor de control am urmat gradaţiunea alui G. Jăze, op. 
„cit. pag. 137_— 140, - iu 

 



. — 172 == 

citat de organul superior se va face dar din punct de vedere al opor- 

unității şi al legalității. | ' 

Privitor la formele actelor juridice Curtea dSeasaţie în sec- 

țiuni unite a stabilit prin deciziunea din 15 Mai 1924 următoarele. 

principii: „Considerând că, în drept, dspoziţiunile prescrise de.o 

lege de ordine publică şi privitoare la competența agenţilor împu- 

texniciţi de a instrumenta şi la formele îndispensabile pentru con- 

statarea actului constatator al infracţiunei, constituiese forme sub- 

stanțiale sau esenţiale, a căror lipsă sau omisiune cu ocaziunea dre- 

sării unui asemenea act, atrage nulitatea actului chiar dacă legea 

nu ar pronunţa formal o asemenea nulitate“!). “ 

" Curtea de easaţie constată, că dispoziţiunile privitoare la com- 

petență şi la formele indispensabilitate sunt condițiuni substanţiale 

sau esenţiale, în lipsa cărora actul este nul. Aceste dispoziţiuni sunt 

de. ordine publică. - | Mă 

Serviciile publice prin organele lor pot soluţiona problemele 

prin acte administrative juridice numai în! limitele atribuţiunilor 

(tompetentia ratione materiae şi rațione loci) determinate de lege, 

întrebuițând mijloacele puse de lege la: dispoziţia lor şi în formele 

prescrise de lege!). a | 

Primarul, preşedintele delegaţiunei judeţene sunt organele exe- 

cutive ale consiliului împreună cu delegaţiunea. Ei sunt competenţi 

să încheie contracte în numele comunei (art. 159), resp. judeţului 

(art. 251). Dar nu sunt competenţi să încheie din propria hotărire, 

ci după hotărîrea consiliului, şi după ce vor fi obţinut aprobările 

prevăzute de lege. Legea contabilităţii publice mai prevede şi alte 

forme, ca d. e. ţinerea unei licitaţii publice (L. 31 Iulie 1929, art. 86); 

că nu se poate face nici un angajament fără un credit prealabil 

deschis (art. 79). In consecinţă numai actele juridice încheiate cu 

observarea acestor condiţiiihi esenţiale sunt valabile. Puneţionarii 

conducători ai serviciilor publice sunt datori să vegheze în prima 

linie, ca actele administrative ce fac să întrunească formele legale, 

să fie libere de orice viţii, cari ar putea servi ca motive de nulitate 

sau anulare. Preşedinţii consiliilor, preşedinţii delegaţiilor judeţene, 
primarii sunt datori să lucreze cu consiliile respective, să nu aducă 

hotăriri viţiate. Ei au răspundere pentru paguba cauzată (art. 508). 

_1) Pandectele române anul 1924 Partea I, pag. 28% şi urm.; Paul Negu- 
lescu, Drept adm. ed, 1925, pag. 420 şi Codu! administrativ adnotat de Ne- 

gulescu , Boila, Alexianu pag. 612, - | Ă 
2) vezi Paul Neguleacu, op. cit., pag. 416. 

+    
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Contractele încheiate cu organe administrative în baza; hotăriri- 
lor aduse de consilii, cu observarea formelor legale, sunt acte com- 
plexe. In operațiunile premergătoare contracţului organul adminis- 
trativ este stăpân al manifestărei sale de voinţă, din momentul în 
care s'a, încheiat contractul, acordul de voințe sa fixat, s'a creat o 
situaţiune juridică în favoarea unui terţiu, prin urmare voinţa ad- 
ministraţiunei nu mai poate fi modificată, sau retrasă în mod uni- 
lateral. 

| 
Se pune întrebarea, că dacă se constată în formarea voinţei or- 

ganului administrativ în faza premergătoare încheierei contractului 
motive de nulităţi de drept, de oarece nulităţile de drept pot îi pro- 
nunțate la orice epocă, organul superior de control poate pronunţa 
nulitatea, contractului încheiat cu un terţiu? Părerea noastră este, că 
organul de control poate pronunţa nulitatea hotărîrei, pe care s'a 
întemeiat încheeierea, contractului, dar nu poate pronunţa nulitatea 
contractului însuşi. Consecința este, că consiliul va trebui să-şi re- 
facă hotărîrea în forme legale, înlăturând motivele nulităţii de drept. Organul executiv al consiliului nu poate să anuleze în mod unilate- 
ral un contract bilateral. Dacă se desface contractul în mod uni- 
lateral, administraţia v trebui să supoarte consecinţele, va trebui 
să restituie ce a primit (in integrum restitutio) şi va plăti daune. 

Aceeaşi soluţiune este după părerea noastră şi subversând mo- 
tiv» de anulabilitate. Organul administrativ e dator să refacă actul 
anulabil, înlocuindu-l cu unul neviciaţ. - 
DI profesor Paul Negulescu pare. a reprezenta aceeaşi vedere. 
Dsa spune în 'Tratatul de drept administrativ, ediția 1925, pag. 409: 

„Câtă vreme pe baza, actului, care s'a anulat sau căruia i. s'a 
retras aprobarea tutelară, nu s'a creiat o'situațiune juridică îndi- 
mwiduală (adică nu s'a încheiaţ contract cu un terţiu), măsura autori 
tăților de control sau de tutelă opreşte ca. pentru viitor actul să nu 
mai producă nici un efect. In acest caz, nimeni nu se poate pretinde 

suferi de pe urma unor asemenea măsuri“. | 
„Din contră, dacă, în urma acordărei aprobărei actului 'admi- 

nistrativ, s'a creat o situaţiune juridică individuală (— adică: sa 

  
înehiat contracţ cu un terţiu, sau s'a numit un funcţionar —) retra- 
gerea aprobărei sau anularea, actului ar aduce o atingere acestei si- 
tuațiuni juridice create în mod regulat, dacă ar produce efecte în trecut. 

“ 
Înteresul social cere, ca relaţiunile, ce se stabilesc între oameni, 

+ 
. 

vătămat, afară numai de interesele comunale sau judeţene, care pot. -
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sau între oameni şi stabilimentele publice, mai ales cele care au un 

carecter economie, să aibă stabilitate“. | 

„In baza actului administrativ, aprobat în mod legal, tot ceeace 

Sa produs în mod regulat trebue să fie socotit ca regulat făcut. 

De pildă autoritatea comunală, autorizată în regulă, a făcut o 

transacţiune prin care stinge un proces, ce intentase contra unei per- 

soane. Autoritatea; tutelară nu numai poate să revie asupra autori- 

zării date, căci în urma, aprobării date, sa încheiat actul de trans- 

acţie, care face să se nască o situaţiune juridică nouă în profitul 

persoanei, care a. făcut transacţia cu comuna; este un drept câștigat 

pentru aceasta, care îi dă dreptul de a cere menţinerea acestei situa- 

ţiuni juridice“. 

„In acele condițiuni retragerea aprobării este imposibilă din 

purctul de vedere juridic, întru cât sa creiat o situaţiune juridică 

nouă protejată de lege!). ă 

Mai cităm următoarele pasagii: 

„Ori, jurisprudenţa consiliului de stat din Franţa, ca şi & Curţii 

1) DI profesor Negulâscu citează deciziunea consiliului de stat din 

Franţa din 2 Martie 1877 în afacerea, institutului catolic din Lille. 

Era, vorbă de aprobări date în: mod regulat prin prefect hotărîrii luate 

prin'o comisiune administrativă ai ospiciilor, şi contractului trecut prin 

acea comisiune, încheiat cu un institut catolic pentru a se instala într'un 

spital clinici medicale şi chirurgicale ale facultăţii. Ulterior ministrul de 

interne invocând puterea sa ierarhică a anulat deciziunile prefectoriale de 

aprobare. A . 

In această chestiune comisarul “guvernului pe lângă consiliul de stat, 

David, a făcut declaraţiunea: „Le principe de la r&vocabilit€ des actes de 

tutelle: administrative, comme de tous les autres actes  administratifs en 

general, pour exister ab initio n'est pas ilimit€ dans son application. Il 

sarrtte natureliment ă Lex6cution mâme de ses actes devant les droits, 

qui en sont sortis“. — Consiliul de stat a judecat: „Le trait avaii cre6 tant, 

au profit de L'Instituts catholique du Noră qwa celui des hospices de Lille, 

de droits auxqueles Vautorite administralive ne pouvait porter atteinte“. 

" (G. Jăze, op. cit., pag. 117). Aa 

Mai departe citează hotărirea consiliului de stat din 16 Febr.. 1912 în 

afacerea Abb& Blanc, fiind atacată deciziunea unui prefect adusă la 7? 

Maiu 1909, prin care raporta deciziunea sa anterioară din 10 April „1907, 

având aprobarea hotărirei consiliului municipal şi a contractului de chirie, 

intervenite în executarea acestei hotăriri. Consiliul spune: „Le dit arrâte... 

qui a approuv6... la bail... a crec, au. profit de parties coniractanies des 

droits auzquela lautorite administrative ne pouvait porter atiteinte. „Le 

prefet n'a pu, sans meconnaitre des droits acquis, revenir, păr un retrait 

pur et simple, sur une approbation reguliârment întervenu...* (G. Jeze, 

op. cit., pag. 118). : 
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noastre de casaţie, admite că dacă un act juridic, făcut de un agent 

administrativ subordonat puterei ierarhice, a investit pe un individ, 

în mod regulat şi definitiv, cu o situaţiune juridică, autoritatea; su- 

perioară nu mai poate să raporteze sau să anuleze actul în virtutea 

dreptului de anulaţine ierarhică“. 

„Nulitatea nu se poate pronunţa decât numai pentru viitor şi 

întru cât nu atinge drepturi câștigate. | 

Când e vorba de stabilimente publice supuse tutelei administra 

tive, autoritatea tutelară şi autoritatea de control, căci se poate să 

fie separate, au drepturi limitate; autoritatea de control poate să 

anuleze actul făcut de stabilimentul publice numai în cazurile pre- 
văzute de lege, dar această anulare este o anulare administartivă, 

care nu poate să atingă drepturi câştigate“!) (pag. 411). 

„Noi credem că în speţă decizia de anulare nu putea produce 

nici un efect faţă de terţiul, care a tratat şi încheiat cu comuna 

icazul Moreni), anularea produce efecte numai atâta timp cât nu 

sa făcut un act juridic, care a investit în mod regulat o persoană 

cu anumite drepturi; căci în acest caz, în faţa deciziei autorităţii de 
control avem dreptul câștigat al terţiului, care nu poate fi anulat 
pe această cale, ci numai pe cale judecătorească“. 

„Căci dacă ar fi să admitem interpretarea dată de -minister în 
1922, am ajunge la soluţiuni în adevăr inadmisibile, care ar sdrun- 

cina cu desăvârşire creditul comunelor *) (pag. 412). 

+ 

) DI profesor P. Negulescu citează cazul comunei Moreni, :care face 
în- 1921 o transacţie cu un exploatator de petrol. Acesta cumpărase un teren 
asupra căruia comuna formula anumite pretenţiuni. Proiectul de trans- 
acţie este aprobat de ministerul de interne, care face toate formalităţile, 
decretul regal de aprobare se publică în Monitor. Transacţia se execută, 
comuna încasează -o sumă de bani şi îşi retrage apelul din: proces. In anul 
1922 primarul e înlocuit, prefectul ca autoritate de control anulează înche- 
ierea consiliului din 1991. Se face un nou decret regal de retractare. Co- 
muna deschide dosarul procesului. Nu s'a putut discuta în instanță vala- 
bilitatea, acestei operaţiuni, căci Curtea a respins cererea, comunei ca ne- 

susținută. (op. cit., pag. 411419). 

2) Dl profesor P. Negulescu mai aduce următorul exemplu: „Să admi- 
tem că o comună dă o concesiune de tramway unei persoane în mod re- 
gulat, cu respectarea tuturor formelor legale şi concesionarul constitue o 
societate anonimă, care investește importante capitaluri. După 7—8 ani, 
căci nulitatea de drept se poate pronunţa ori când, prefectul conform art. 
208 (proiectul legii de unif. adm.) anulează deliberaţiunea, consiliului co- 
munai, care a autorizat pe primar să semneze contractul de concesiune,. 
pe motiv că unul din consilierii comunei în acea epocă ar fi avut interese : 

va 
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„Particularul are drept la daune (art. 207, alin. final) în orice 

caz“ 

„Noi credem, că pentru a salvgarda drepturile private şi a ves- 

pecta art. 107, al. 2 Constituţie, anularea nu se poate cere decât 

înaintea instanţelor judecătoreşti, pe cale contradictorie, . dacă a exi- 

stat fraudă“. : 

„Noi nu putem copia pur şi simplu toate din dreptul public 

francez, care admite existenţa tribunalelor administrative, pe câtă 

vreme la noi am admis sistemul englez, contenciosul administrativ 

fiind numai de competenţa tribunalelor judecătoreşti. In Franţa 

potrivit art. 66 din Legea din 5 Apr. 1884 anularea se pronunţă de 

prefect în consiliul de prefectură, care e un tribunal administrativ 

şi există recurs la consiliul de stat, pe câtă vreme la noi hotăririle 

- prefectului nu pot să atingă drepturi câştigate“ (pag. 413). 

$ 18. Disolvarea consiliului. Comisiunea interimară. 

Puter ea ierarhică în acţiunea de control continuu asupra func- 

ționării” consiliului judeţean (comunal, al aşociaţiunilor judeţene, 

ete.) este în. situaţiunea să vadă cum consiliul îşi împlineşte datoria, 

Prin urinare organele de control ale puterii ierarhice sunt investite 

cu dreptul de a înlătura piedecile, cari stau în calea unei bune 

funcţionări prin aplicarea sancţiunei de amendă (conform art. 91 

autoritâtea tutelară poate aplica amendă până la 5000 lei), iar dacă 

nici acehsta nu e eficace, au dreptul să 'ceară disolvarea consiliului. 

“ Legea 3 Aug. 1929 dă următoarele regule privitor la disolvare: 

Consiliile judaţene (comunâle, municipale şi ale asooiaţiunilor 

judeţene) nu pot fi disolvate decât în următoarele trei cazuri: 

a) când, după trei convocări consecutive, membrii consiliului 

nu s'au adunat în numărul cerut de lege pentru validitatea delibe- 

rărilor, după ce a fost aplicată amenda de autoritatea tutelară; 

La b). când numărul membrilor aleşi s'a redus din cauze legale la 

jumătate şi nu s'a putut complecta prin supleanţi; 

'e) când consiliul, ieşind din atribuţiunile sale, a luat hotăriri 

politice în corp constituit, sau a făcut aete î în , contra siguranței sta: 

tului. 

în acea, concesiune, ca aprobându- se concesiunea lui X, în:-mod indirect 

se aproba acelui sau acelor consilieri, cari devin acţionari împreună cu 

grupul lor politic“. (pag. 412). —  
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Actele izolate sau individuale ale membrilor consiliilor, chiar. 

:având acest caracter, nu atrag după ele disolvarea consiliului. 

Dar dacă aceste acte au fost săvârşite de delegaţia, consiliului. 

vespectiv, fără complicitatea consiliului, membrii delagaţiunii vor fi 

revecaţi şi vor pierde şi. mandatul de consilieri prin hotărîrea dată 

de autoritate, cu procedura şi în condiţiunile pevăzute pentru di- 

solvări. 

Aceeaşi măsură se aplică eventual primarilor săteşti şi comunali | 

şi preşedinţilor delegaţiunii judeţene şi ai asoeiaţiunii judeţene ge: . 

nerale, ca şi membrilor consiliului, cari individual sar dovedi vino- 

vaţi de abateri grave dela datorie. 
In. cazul prevăzut, la litera ce), directorul ministerial pentru ; aso- 

ciaţiunile judeţene, judeţe şi municipii şi prefectul pentru celelalte . 

comune şi sate, raportând de îndată ministerului de interne, poate lua 

măsuri, ca consiliile respective să nu se mai întrunească până se „va 

decide asupra disolvării. | - , 

In acest caz însă, autoritatea competentă este datoare a. se pro- 

nunța asupra disolvării în teermen de cel mult 10 zile dela dată 
de când îi sau comunicat faptele cari au provocat suspendarea. . 

Când adunarea sătească. ieşind din atribuţiunile :sale, a luat - 

hotăriri politice în corp constiituit, sau. a făcut acte în contra sigu- 
ranţei statului, delegaţia judeţeană suspendă, funcţionarea adunării - 

" săteşti, numind o comisiune înterimară sau încredinţează adminis- 

traţia satului consiliului comunal respectiv. NE 

Suspendarea se face pe o durată determinată, eare în nici un 

caz nu poate fi mai mare de un an. Cei interesaţi pot ataca hotă- 

rirea delegaţiei judeţene pe căile stabilite în lege. - 

Disolvarea.. vă fi cerută pentru consiliul judeţean, (municipal, 
al -asociaţiunei judeţene) de directorul „ministerial local, înaintea 

„comitetului central de revizuire, pentru celelalte consilii de preşedin- 
tele delegațiunei judeţene înaintea comitetului local de revizuire. 

Disolvarea, poate fi cerută, pentru motivele arătate, şi de ministe- 

rul de interne, dacă autorităţile sus m&hţionate nu au cerut-o. 

Comitetul sesizat de cererea de disolvare, ori de revocare poate 

ordona arice anchetă. 

„In or ice caz el este dator a asculta, înainte de luarea hotăririi, 

pe reprezentanţii consiliului a cărui disolvare. se cere şi. va face 

“ merțiune despre aceasta în deciziunea de disolvare. Cei învinuiți, 

în cazul când nu se prezintă, personal, pot trimite memorii justifi- 

„cative. | | , Ă 

v. ONIŞOR: Drept administrativ. . | - i 12.
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" Paptul că membrii consiliului nu se înfățișează şi nici nu pre- 

zintă memorii de apărare, nu poate ţine pe loc procedura de disol- 

vara, care îşi urmează cursul. 

Deciziunile de disolvare, precum şi rapoartele ce le însoțesc, 

se publică în organele oficiale respective. | 

In. deciziunea de disolvare se va fixa şi data convocării alegăto- 

rilor pentru nouile alegeri, cari vor fi fixate cel mult în două luni 

după ce disolvarea a rămas definitivă. 

In cazul când disolvarea are loc pentrucă membrii consiliului 

respectiv nu sau adunat în număr legal după trei convocări conse- 

cutive, sau pentrucă numărul consilierilor a fost redus pe jumătate 

(it. a şi b), disolvarea consiliului nu atrage după sine şi disolvarea 
delegaţiunii, dar în cazul de a fi adus hotăriîri politice în corp con- 

stituit, sau de acte în contra siguranţei statului (lit. e), odată cu 

disolvarea consiliului, este disolvată de drept şi delegaţiunea respec- 

tivă şi revocat preşedintele ei, sau, eventual, primarul şi ajutorii lui. 

In cazul când a fost disolvat numai consiliul, interesele ce i-au 

fost încredințate vor fi administrate de delegaţiunea respectivă îm- 

preună cu preşedintele ei, în limitele atribuţiunilor comisiunilor 

interimare, iar dacă şi aceasta a fost disolvată, se va numi o comi- 

siune interimară, compusă din cinci membri pentru judeţe (muni- 

cipii, oraşe reşedinţă, asociaţiuni judeţene), iar pentru celelalte co- 

mune din trei membri. Numirea comisiunei o face pentru județe. 

(municipii, asociaţii judeţene) directorul ministerial, pentru comune 

delegaţia Judeţeană. 

Dacă numai delegaţiunea a fost disolvată, consiliul va fi con- 

vocat, în cel mult 15 zile, spre a proceda la alegerea altei delega- 

țiuni. 

Puterile comisiunei interimare sunt mărginite la actele de admi- 
nistraţiune; ele nu pot vota bugetele, nici angaja finanţele decât în 

limitele bugetelor în curs; nu pot aproba socoteli şi nici face numiri 

de personal; nu pot contracta împrumuturi şi nu pot face acte de 
dispoziţie privitoare la avere (art. 357 şi 536). 

In cazul când. bugetul nu este votat, comisiunile interimare 

aplică bugetul anului ânţerior. 

In caz de disolvare a unui consiliu, pentru aducerea de hotă- 
rîri poliţice în corp constituit, sau pentru acte în contra siguranţei 

statului, ministerul de interne, ca şi toate organele tutelare şi cele 

de eontrol, au dreptul să sesizeze parchetul pentru a deschide acţiune 

publică în contra celor vinovaţi (art. 351—357). 
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Actul de disolvare în reglementarea legiuitorului din 1929 este 

un act complex. Cererea, de disolvare o fac organele de control (pre- 

fectul, directorul ministerial, ministrul de interne), dar o judecă co- 

mitetele de reviziure (cele locale pentru unităţile administrative 

inferioare, cel central pentru cele superioare), deciziunea acestora, 

este supusă căilor de atac (apel dela comitetul local la comitetul 

central, deciziunile acestuia recursului în contencios). Drept de atac 

a deciziunei de disolvare sau de respingere a cererei de disolvare 

are consiliul a cărui disolvare se cere, membrii consiliului ut sin- 

guli şi. autoritatea de control «are a făcut cererea. Hotărîrea 

de disolvare poate fi adusă la îndeplinire numai după ce a ajuns 

definitivă. 

Disolvarea se face prin organul de drept a convoca consiliul. 

Actul administrativ de disolvare se va întemeia pe raportul orga- 

nului de control care a cerut disolvarea şi pe deciziunile instanţelor 

care s'au pronunțat. In actul de disolvare se fixează ziua nouilor 

alegeri, care va fi cel mult în 2 luni dela data când s'a adus deci- 

ziunea ultimei instanţe ce sa pronunţat şi prin care deciziunea, de 

disolvare a rămas definitivă. Deciziunea de disolvare a instanțeelor 

de judecata cererii formează suportul actului administrativ, prin 

care se ordonă disolvarea vechiului consiliu şi convocarea alegăto- 

rilor pentru alegerea unui nou consiliul).  - 

1) In Codul administrativ adnotat al alor profesori Negulescu, Boila 

şi Alexianu, pag. 625, se dă următoarea apreciere: 

„Legiuitorul, prin aceste dispoziţiuni, a luai serioase garanţii, ca să 

înceteze scandalul ce exista sub imperiul legiuirilor anterioare, cu dizol- 

varea consiliilor comunale şi judeţene. | 

In adevăr, la fiecare schimbare de guvern se constatau mii de dizol- 

vări de consilii, ceeace făcea cu totul imposibilă” desvoltarea unei “vieţi 

locate. Ă 

Sub imperiul legei vechi actele de dizolvare erau supuse unui control 

jurisdicţiona! prin contenciosul administrativ, dar după ce se operase di- 

zolvarea, după ce se făcuseră noui alegeri, așa că atunci când justiţia se 

pronunţa, puteam avea un consiliu disolvat pe nedrept, care trebuia, :resta- 

bilit, conform deciziunei judecătoreşti, un altul care fusese ales în mod ile- 

gal şi poate chiar o comisiune interimară, dacă între timp şi acest din 

urmă consiliu nu fusese dizolvat, aşa cum a fost cazul cu consiliul jude- 

ţean de Prahova, în urma deciziunei Curţii de apel București s. III. 

Trebue să mărturisim, că asemenea situaţiuni nu sunt destinate să 

mărească prestigiul administraţiunei. 

“Nu numai atât: noul consiliu ales ilegal, dacă a funcţionat. a func- 

ţionat ilegal ca. şi comisia interimară, prin urmare actele făcute de dânsul 

12* 
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$ 19. Comitețele de revizuire ca organe de tutelă 
şi de contencios administrativ. Funcționarea și procedura tor. 

Dintre atribuţiunile date comitetelor de revizuire prin legea 
Administraţiunei locale (L.'8 Aug. 1929 şi 3 Ian. 1930) mai de im- 
portenţă sunt cele de tutelă şi de contencios administrativ. Atribu- 
țiunils de control, deşi legea qă drept comitetelor de revizuire de a 
putea cerceta întreaga, activitate a tuturor administraţiunilor locale, 
legiuitorul nu le-a reglementat şi ma organizat comitetele, ca ele 
să poată îndeplini aceste atribuţiuni. Ca instanţe de conciliaţiune 
şi ca organe de consultare, dând avize conforme sau consultaţive în 
cazurile în cari legea cere asemenea avize, comitetele înlocuiesc des- 

  

nu au valoarea unor acte juridice rgulat făcute; consilierii sunţ funcţionari 
de fapt, iar actele lor au valoarea, actelor făcute de. asemenea funcţionari (vezi Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, ed: III. 1925), 

Legea actuală prevede, că 'dizolvarea, nu se produce decât dupăce ho- tărirea consiliului de revizuire a rămas definitivă, ne mai putând fi atacată. 
Numai atunci se vor putea face alegeri noui“. | .. 
La Cluj de asemenea am văzut cum un consiliu regulat ales în 1996, 

a. fost disolvat de partidul care a urmat la putere, s'au făcut noui alegeri 
a intrat în funcţiune un nou consiliu, Decretul de disolvare fiind atacat, 
instanţa de contencios l-a anulat. şi urmând un alt partia la putere, înainte 
de a se îi pronunţat ultima instanţă. de contencios, a] doilea consiliu liber 

„ ales de_către cetățenii alegători a fost înlocuit cu consiliul cel dintâi. 
Noi nu credem nici în garanţiile luate de legiuitorul din 1929. Am masă 

văzut cazuri, petrecute. chiar în ultimii zece ani, când venind alt partid 
la putere, a înlăturat legiuirile cari nu i-au convenit ale guvernului ante- 

» 

terior prin lege adusă în cele dintâi şedinţe ale parlamentului său din - 
articol unic: suspendând legile anferioare şi luându-și mână liberă. 

Garânţia stabilităţii legiuirilor ndastre am vedza-o în acordul dintre 
partide în chestiunile mari de organzare' ale statului, ca astfel fiind de 

" acord! partidele de guvernământ asupra instituţiunilor ce se creiază. să 
nu le considere nici unul de mijloc al întărirei situaţiei sale până ce se 
află la putere, ci ca un patrimoniu comun al naţiunei. Cum se petrec lu- 
crurile la noi, fiecare partid ajungând la putere cauţă să înlăture tot.ce 

“a făcut antecesorul său pentru fortificarea puterii sale. Alegerile pentru 
consiliile unităţilor administrative locale nu ar irebui să serveașcă pentru 
întărirea nici unui partid, cei reprezentanţii intereselor locale ar trebui 
să fie aleşi de toate partidele în baza unui acord, iar în funcţionarea ad- 
ministrâţiunei locale n'ar avea loc politica. de partid, ci o politică a intere- 
sului public bine înţeles. E a 

Pentru aceasta -e nevoe de schimbarea moravurilor din ţara noastră. 
Numai această schimbare poafe aduce o amelioraţiune în aparatul nostru 
administrativ.    



          

.. 
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fiinţatul consiliu superior administrativ din L. 14 Iunie 1925. Atribu- 

țiunile de această natură de asemenea nu se vidică nici ca număr 

de cazuri, nici ca importanță la o însemnătate deosebită. 

“ Prin chestiunile de tutelă şi cele de contencios administrativ, 

rezultate. din funcţionarea serviciilor unităţilor locale, credem că se 

va, înfăptui o reală descărcare de acte administrative mărunte a 

departamentelor centrale. De altă parte soluţionarea. acestor variate 

chestiuni administrative se va face de un organ care stă în afară 

de influinţele politice, având atât după structura: sa, cât şi după 

procedura. urmată în funcţionare, depline garanţii de a da solu- 

țiuni nepărtinitoare, ținând seamă numai de interesul obştese. 

a) Ca organ de tutelă comitetele de revizuire hotărese în toate 

cazurile când legea cere pentru actele administraţiunilor locâle apro- 

barea autorităţilor tutelare (art. 42-a). . 

Pentru actele emanate dela sate, comune rurâle şi comune ur- 

bane autoritatea tutelară în instanţa 1 este delegaţiunea judeţeană, 

în instanța II comitetul local, în instanţa III comitetul central. 

Pentru actele emanate dela municipii, sau dela județe autori- 

tatea tutelară -în instanța I. este comitetul local, în instanţa, II co- 

mitetul central. - ! 

Pentru actele emanate dela municipiul Bucureşti autoritatea 

tutelară în instanţa I este comitetul central (art.44). | 

+ Actele administraţiunilor locale supuse competenţei comitetelor 

locale ca organe de tutelă, potrivit legei administraţiunii locale şi în 

limitele determinate de -această lege şi potrivit dispoziţiunei art. 43. 

I.. 3 lan. 1930 sunt: 

1. Regulamente şi ordonanţe; înființarea de comune suburbane,. 

cenflietele dintre ele şi comunele urbane; declararea comunelor bal- 

neo-elimaterice de comune urbane; planuri de lucrări, proiecte de 

sistematizare a, comunelor şi judeţelor. | - 

2. Stabilirea anilor de serviciu al funcţionarilor satelor, comu- 

nelor, municipiilor, județelor, asociațiunilor judeţene şi ai stabili-- 

mentelor de uțilitate publică. 

3. Bugetul, împrumuturi, impozite şi cotizaţiuni, contul de 

gestiune. - Se | 7 

Acte de dispoziţie privind patrimoniul unităţilor administra- 

tive locale (precum: vânzări, cumpărări, schimbări, ipoteci, trans- 

acțiuni Si vecunoaşteri san renunţări de drepturi, împărţire de imo- 

bile în devălmăşie fără intervenţia justiţiei, donaţiuni şi legate, | 

schimbări de destinaţiune a bunurilor destinate uzului public; aren-. 

. N
—
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dări, închirieri şi exploatări de bunuri, lucrări, întreprinderi şi 
turnituri). “ | 

b) Ca organe de contencios al legii administraţiunii locale comi- 
tetele de revizuire. hotărese ca contencios de anulare, sau ca con: 
tencios de reformare asupra oricărei deciziuni sau act al autorită- 
ților adminitsratţive locale. | | 

"Astfel de acte sunt cele atacate cu contestațiuni sau alt mijloc 
de atas privitoare la: constituirea, consiliilor; disolvările consiliilor; 
desemnarea membrilor de drept din consiliile muncipale şi judeţene; 
stabilirea calităţii de membru al comunelor; chestiunile în legătură 
cu demiterea primarilor; actele consiliilor asociaţiunilor speciale. 

c) Ca organe de conciliațiune supun conciliaţiunei obligatoare 
înainte ca părţile să se adreseze justiţiei litigiile dintre sate, comune 
rurale şi urbane, sau dintre acestea, litigiile dintre celelalte admi- 
nitstrațiuni locale, cum şi litigiile dintre aceste şi stat (axt. 569). 

d; Ca organe de control pot cerceta întreaga activitate a tuturor 
administraţiunilor locale (art. 42, lit. b); pot întreprinde sau ordona 
orice inspecţiuni sau anchete ce sar găsi necesare pentru rezolvarea 
chestiunilor supuse deliberării lor, atât din iniţiativa proprie, cât 
şi după cererea autorităţilor administrative superioare, sau a păr- 
ţilor interesate (art. 597, L. 3 Aug. 1929)1), 

e) Ca organe de consultare dau avize conforme sau consultative 
în toate cazurile în cari legea, cere asemenea, avize. 

Comitetele procedează în lucrarea, lor după următoarele reguli: 
Comitetele se sesizează Prin: a) raportul administraţiunii; b) 

cererea părților interesate; c) din oficiu. 
Actul de sesizare ţrebue să fie motivat în fapt şi în drept, adu 

câad toate temeiurile pe cari interesaţii le cred utile pentru desfiin- tarea actului atacat (art. 45). : | 
Actele de sesizare se adresează preşedintelui. Ele se trec întrun : "registru de intrare. Preşedintele le repartizează între secţiuni. Pre- şedintele secţiunei fixează termenul pentru judecare după rândul 

  

*) In vederea aceasta, comitetul central şi comitetele locale de revizuire vor putea da o delegaţie specială membrilor sau vor putea însăroina cu îacerea inspecţiunilor și a anchetelor organele de tutelă, de supraveghere şi control, 'şi acestea vor fi obligate să execute însărcinările primite. (vezi şi art. 50 L, 3 Ian. 1930). 
. „Abaterile constatate cu ocaziunea acestor inspecţiuni vor fi comuni- cate, de preşedinţii comitetelor locale sau centrale de revizuire directorului ministeria] local respectiv, spre aplicarea sancţiunilor cuvenite. (L. 3 Aug. . 1929, art;.337). 
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intrării actelor, afară de cele urgente cari au precădere. Sunt ur- 

gente causele pentru cari legea prevede termene scurte, sau. cele pe 

cari le declară urgente preşedintele secţiei sau al comitetului (art. 

46—41, 217). 

Preşedintele odată cu fixarea termenelor desemnează şi pe refe- 

rentul însărcinat cu întoemirea raportului asupra chestiunii, dispune 

cererea dosarului şi încunoştiinţarea părţilor cari. figurează ca atare 

în dosar. Această încunoștiinţare se face prin scrisoare recomandată. 

Recepisa de predare a oficiului postal se ataşează la dosar, făcând 

dovada încunoştiinţării. Ca să fie valabilă, trebue să fie cel puţin 

3 zile libere între comunicarea încunoștiinţării şi ziua înfățișării 

(art. 417). 

Părţile interesate în cauză pot depune la cancelaria comitetului - 

memorii sau acte în apărarea lor, cari vor fi motivate în fapt Şi 

drept, invocând temeiurile cari le cred utile susţinerii inţereselor 

lor (art. 48). 

Raportul referentului cuprinde în rezumat obiectul reclamaţiu- 

nei, dovezile ce o însoțesc, cum şi soluţiunile date de autorităţile 

prin faţa cărora a trecut. Raportul va mai arăta, dacă cererea a 

fost făcută în termen şi dacă formele de încunoştiințare au fost în- 

deplinite. Referentul e dator a depune raportul cu 3 zile înainte 

de termenul de judecată. 

| La termenul fixat pentru judecare, după ce se face constatarea, 

că procedura, este îndeplinită şi că actul de sesizare (apel, cerere, 

contestaţie, etc.) este introdus în termenul legal, referentul dă cetire 

raportului. său. ! 

“Preşedintele apreciind, încuviiaţează ca părţile sau advocaţii 

lor să dea explieaţiuni verbale în causă, cari vor fi cât mai rezuma- 

tive şi limitate ca timp (art. 29). 

_ Comitetul este obligat a examina şi a se pronunţa în toate cau- 

sele, chiar în lipsa interesaţilor şi chiar dacă dânşii n'au depus me- 

morii în susţinerea intereselor lor. Hotăririle se pronunţă fără drept 

de opoziţie. 
| 

Dacă în cursul desbaterilor se învederează necesitatea de a se 

constata o stare de lucruri la faţa locului, comitetul se va trans- 

porta el însuși, sau va putea delega pe unul din membrii săi, care 

va face raport seris de cele constatate. 

In acest caz soluţionarea se amână pentru un alt termen. Jude- 

carea se amână şi când va fi nevoe să se asculte un expert, sau să 

se obţină explicaţiuni complimentare (art. 30).
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Cemitetul este ținut să decidă asupra actelor supuse aprobării 
« :sau hotăririi sale în termen de 15 zile dela sesizare, afară de cazul 
dacă pentru a putea hotări în deplină cunoştinţă de causă, este ne- 
voe de informaţiuni sau cercetări.. In acest caz pronunţârea se poate 
amânn cu alte 45 zile. | | 

In materie de tutelă, dacă nu intervine o deciziune a comitetu- 
lui în cel mult două luni, actul înaintat se consideră aprobat. Acea- 
«sta nu împiedecă, ca acel act să fie declarat nul în cazurile prevăzute 
de lege (nulități absolute, art. 341 L. 3 Aug. 1929 'sau art, 206 L. 14 
„Iunie 1995). Ă 

, In toate cazurile comitetul este obligat să se pronunţe în termen 
“de cel inult dguă luni, socotit dela întroducerea, petiţiunei; sub sanc- 
țiuni disciplinare, chiar dacă. cazurile. deferite lui s'ar afla în cer- 
cetări, sau judecată penală sau disciplinară, aceasta nesuspendând 
“cursul judecării administrative. Pentru cauzele urgente, acest ter- 
men se reduce la jumătate (art. 31). | 

Desbaterile fiind terminate, comitetul deliberează şi, redactează 
dispozitivul deciziunei, care se semnează de preşedinte, membri şi 
referent. Hotăririle trebue pronunţate în termen maximum de 5 zile 
dela, închiderea, desbaterilor!). o a 

„In deciziune se arată numele membrilor cari au luat parte la 
judecată, întâmpinările şi motivele părţilor, considerentele şi dispo- 
zitivul, iar în josul. deciziunei opiniunile separate. In deciziune 
se va menţiona. dacă este definitivă, sau va indiea calea şi termenul N 

de “atac tart, 82—34). - - | 
Când din raportul referentului sau din cercetarea, dosarului re- 

zultă fapte san omisiuni de natură ca comitetul să şe sesizeze din 
oficiu, se'va încheia ui jurnal, care ţine loc de sesizâre, urmându-se 
procedura stabilită pentru cercetarea causelor deduse în faţa comi- | 
tetului ( atribuţiuni de control, art: 36). : N DE “In contra hotărârilor comitetelor de revizuire. atât, organele de. 
supraveghere şi control, câţ şi părţile interesate, au deschisă calea. 
de” recurs în contenciosul administrativ (LL. 3 Aug. 1929, art. 364), 

“ înțelegând recursul la Curtea de casaţie secţia III). 

  

*) Redactarea se-va face în cel mult 10 zile. Necontormarea, este sanc- ţionată cu pedepșe 'disciplinare. - i : Deciziunea se redactează 'de veferentul care a: luat parte “la şedinţă, sub: supravegherea: unuia din “membrii comitetului delegat . de preşedinte. (art. 35). - a | . . 2) In concepţiunea redactorilor Legei 3 Aug, 1929 a fost de 8 modifica instanţele contenciosului administrativ din L. 23 Dec. 1925, înțelegând ei    
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Ş 20. Asociaţiunile judeţene generale. Aşociaţiunile speciale. 

Legea din 14 lunie 1925 a admis, ca judeţele sau comunele să se. 

poasă asocia între ele, sau cu statul, ca să creieze sau să întreţie. 

_instituțiuni şi lucrări de folos local sau regional, din punct de ve- 

dere sanitar, economic, cultural sau al lucrărilor publice (art. 296). 

Scopul asociaţiunei trebue să intre în cadrele atribuţiunilor date ju- 

deţelor sau comunelor prin legi. Legea din 3 Aug. .1929 menţine. 

aceste asciaţiuni prevăzând că judeţele din eireumscripţia, unui di- 

vectorat ministerial local se pot grupa într”o asociaţiune generală, 

în termen limitaţ, pentru scopurile indicate (art. 300). Această aso- 

ciaţiune este o unitate administrativă suprajudeţeană, colaborână. 

la soluţionarea, unor probleme cu caracter general trecând peste li-. 

mitele judeţelor, formând o unitate regională. 

Judeţele din circumscripţia unui directorat iau hotărirea de aso- 

ciara în şedinţa consiliului. In cazul când majoritatea judeţelor din 

cireumseripţie a hotărît asociarea, celelalte judeţe sunt obligate să 

se asocieze. - 

Asociaţiunea judeţeană -generală are organe: consiliul, delega- 

iunea consiliului şi preşedintele delegaţiunei. 

Asociarea, se face în baza unui act constitutiv, care determină 

scopul, obiectul şi organizaţia asociaţiunei. Actul constitutiv se apro-- 

bă de consiliul de ministri. Pentru modificare se cere hotărîrea con- 

siliului cu majoritate de 2/, voturi, acceptarea majorităţii judeţelor: 

şi aprobarea corpurilor legiuitoare. Asociaţiunile judeţene generale: 

contenciosul administrativ să aibă o unică instanţă. la Curtea de Casaţie: 

Secţia III, aşa cum era în L. 17 Febr. 1912. Şi dacă nam cunoaşte acea-- 

stă intenţiune a redactorilor Legeji administrațiunei locale, la interpre- 

tarea art. 364 vorbind despre recurs în contencios trebue să înţelegem mij- 

locul de atac cu' denumirea, de. recurs, care se îndreaptă în contra decisiu-- 

n»i aduse de Curtea, de apel şi în procesul de contencios administrativ prin 

urmare e recursul la Curtea de casaţie. 

In contnciosul Legei 23 Dec. 1925 la instanţa I se atacă acte adminis- 

trative de autoritate şi se fac acţiuni pentru reavoința autorităţii de a so-- 

luţiona o cerere relativă la un drept, nu se atacă deciziuni (hotărîri) ale 

unor instanţe jurisdicţionale (tribunale administrative). 

Căile de atac în Legea administraţiunei locale sunt organizate cu câte 

2 instanţe de fond şi una de recurs. Nu a putut fi concepţia legiuitorului, 

ca, după ce o chestiune sa judecat în 2 instanţe în faţa organelor de ju- 

risdicţiune administrativă, să mai admită a se judeca, în alte două instanţe: 

de contencios administrativ. (conf. şi Codul administrâtiv adnotat de Ne- 

gulescu, Boila, Alexianu, pag. 631).
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odată formate pot fi modificate numai prin lege. Ele 'sunt persoane 

juridice. 

Consiliul asociaţiunii se compune din: a) consilieri aleşi de con- 

- siliile judeţelor şi municipiilor asociate Keâte 4—6 de judeţ, după nu. 

mărul conslierilor, 4 din municipiul reşedinţă, câte 2 din celelalte 

municipii) din sânul consiliului sau dintre locuitorii judeţului; b) 

consilieri de drept cu vot deliberativ: şefii serviciilor ministeriale 

locale, câte 1 de fiecare serviciu, un reprezentant al universităţii 

sau celui mai înalt institut de învăţământ din oraşul reşedinţă. Du- 

rata mandatului e 5 ani. 

Delegaţia consiliului constă din câte 1 membru de fiecare judeţ 

"asociat, aleşi dintre reprezentanţii judeţelor în consiliu, şi Un repre- 

zentant al municipiului de reşedinţă. 

Preşedintele delegației convoacă consiliul şi delegaţiunea. Con- 

siliul se întruneşte în sesiune ordinară de 2 ori pe an, la 1 Febr. şi 

1 Oct. El se întruneşte LI în şedinţe. extraordinare, când cere tre- 

buinţa. 

Delegaţiunea funcţionează potrivit dispozițiunilor cuprinse în 

actul constitutiv. 

Asociaţiunile speciale se constituie în afară de asociaţiunile ju- 
_ deţene generale, când două sau mai multe judeţe, municipii, comune, 
sate cad de acord a, se uni între ele, sau chiar cu persoane şi insti- 

tuțiuni particulare, în vederea unor lucrări, servicii 'sau întreprin- 

deri de interes local. Asociarea se face cu autorizaţia ministerului de 
interne. Scopurile sunt cele determinate în L. 14 Iunie 1925 (art, 296). 

Organizarea se e face prin statute, Asociaţiunile au personalitate 

Juridică. 5 

Organele: sunt prevăzute în statute. 2 
In: consiliul de administraţie sunt: reprezentate: prin delegaţi 

“toate unităţile asociate. 

$ 21. Finanţele judeţului. a 

Autonomia financiară, Isvoarele “de drept. Bugetul. Veniturile. Domeniul. 
Imprumuturi. Lucrări, Cheltueli. Conturi de gestiune, Contabilitatea, 

Judeţul: ta diviziune teritorială în organizaţia. administrativă 
„a statului e susţinut de stat. Funcţionarii şi serviciile publice sunt 
„ale. statului, care se îngrijește de retribuirea lor. Judeţul ca aşeză- 
mânt de drept public; cu personalitate juridică, este subiect al unor 
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drepturi patrimoniale, are necesităţi materiale, întocmai ca ori care 

persoană subiect de drept. Ca judeţul să poată corăspunde scopului, 

de a avea şi susținea anumite servicii publice pentru satisfacerea 

unor interese regionale, el trebue să aibă şi resursele mţeriale, din . 

cari să plătească serviciile ce i se fac, sau materialul ce achiziţio- 

nează. Judeţul, fiind o organizaţie tot pentru satisfacerea unor inte- 

rese publice, ca şi statul, poate să aibă resursele sale sau dela stat, 

ca subvenţiune, sau i se dă independenţă financiară, având dreptul, 

întocmai ca şi statul, de a aşeza asupra populaţiunei sale, care be- 

neficiază de serviciile ce-i face, impozite. Aceste impozite sunt deo- 

sebita de ale statului. Fiecare judeţ le creiază în măsura necesităţi- 

lor sale şi le percepe dela locuitorii săi. Impozitele judeţene pot să 

fie sau de tot neatârnătoare faţă de impozitele statului, impozite noui, 

cari statul nu le percepe; sau impozite suplimentare, adiţionale, sau 

aruncuri, cari se aşează după impozitele fundamentale ale statului, 

făcând o anumită cotă sau procent al acelora. Acest sistem, admi- 

țând ca judeţul să aibă resurse materiale din impozitele sale, are 

denumirea de autonomie financiară. Ca, pentru toate chestiunile de 

administraţiune judeţeană, astfel şi pentru finanţe, judeţul stă sub 

controlul statului. o | 

Isvoarele de drept pentru finanţele judeţului sunt: L. 31 Iulie 

1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi 

patrimoniului public, care are şi dispoziţiuni speciale pentru conta- 

bilitatea administraţiilor locale (art. 203—223), aplicându-se şi pre- 

vederile generale de contabilitate publică, mai departe L. 3 Aug. 

1929 pentru organizarea administrațiunii locale, care conţine privi- 

tor la administraţiunea finanţelor dispoziţiuni comune pentru toate 

unităţile administrative locale, ocupându-se de: buget (art. 463—491), 

de încheierea conturilor de gestiune (art. 492-507), de venituri si 

- cheltueli (art. 445—462), de impozite şi taxe (art. 497—441), de împru- 

muturi art. 442—444). Legiuitorul din 1929 a urmat metoda legiui- 

torului din 1925 de a acumula toate normele relative la finanţele 

judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi asociaţiunilor judeţene. 

Ori cât ar fi de asemănătoare instituţiunile financiare, totuşi ele 

prezintă diferinţe importante, între cele .ale judeţelor şi. ale comu- 

nelor, aşă că tratarea, acestui material cumulat la un loc nu o aflăm 

practivă. Yrmând aceeaşi metodă ca şi în ediţia I a acestei lucrări 

în capitolul prezent ne ocupăm numai cu finanţele judeţului, ale 
cărui dispoziţiuni se aplică şi asociațiunilor generale judeţene. 

Principiile generale ale finanţelor publice se aplică şi la finan-
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ţele judeţului. Administrarea veniturilor şi plata cheltuelilor se face 
în baza bugetului!), aplicând regulele contabilităţii publice a sta- 
tului. ! 

Bugetul şi la judeţ este actul, prin care sunt prevăzute şi -pre- 
alabil aprobate veniturile şi cheltuelile anuale (L. 31 Iul. 1929, art. 4). 

- Anul financiar este acelaşi ca şi la stat. | 
„La bugetul judeţului încă se aplică regula, că fondurile unui 

exerciţiu nu pot fi întrebuințate la cheltuelile altui exerciţiu (spe- 
'cialitatea exerciţiului) şi că cheltuelile privitoare la un capitol sau 
articol?) nu pot fi întrebuințate la cheltuelile altui capitol sau ar- 
ticol (lipsa virimentului). 

Bugetul judeţului se întocmeşte de preşedinţele delegaţiunei, în 
colaborare cu delegaţiunea, până la 15 Octomvrie, aducându-se acea- 
sta la cunoştinţă prin publicaţiuni, ca cetăţenii să poată înainta re- 
clamaţiuni. o 

Bugetul are 3 părţi şi anume: venituri şi cheltueli: I. ordinare 
(normale şi periodice); II. extraordinare (accidentale); III. cu desti- 
națiune specială. 

A) Veniturile judetului rezultă din: a) împozite directe şi îndi- 
recte: b) veniturile domeniului județean (după imobile din închirie- 
rea, arendarea sau exploatarea lor, capitaluri, taxe pentru servicii 
înființate pentru interesul particular a] locuitorilor, precum şi din 
uzul excepţional al drumurilor) ; €) subvențiuni dela stat pentru ser- 
viciile şi salariul funoţionarilor cari din centrali au devenit fune- 
ționari judeţeni (art. 549); d) cotizaţii şi prestații, amenzi, daruri, 

"si legate şi orice alte venituri ordinare (art. 446—447). 

  

7 - 
1) Toate veniturile şi cheltuelile se înscriu în buget. Nu se admite între- huinţarea vre-unui venit de orice natură ar fi, pe altă cale. 
Evaluarea, veniturilor se va face prin socotirea fiecărui venit în parte, după încasările uitimilor trei ani financiari, luându-se cifra de mijloc cu excepţiunea acelora pentru cari a intervenit o importantă modificare legală de fapt. (art. 470). ! Ii 

"Nici un venit nu se poate percepe decât potrivii legilor şi regulamen.- elor în vigoare şi nici o cheltuială nu se poate face decât prin buget sau ! prin credite regulat deschise. 
Orice cheltuială, autvrizată peste alocaţia bugetară, este ilegală şi va rămâne în sarcina - funcţionarilor cari au aprobat-o. Cei cari vor contra- veni acestor dispoziţiuni vor fi pedepsiţi cu închisoare dela trei, iuni până 1a un an, fără prejudiciul acţiunii disciplinare. (art, 479). 
2) Fondurile alocate prin bugetul unui an nu vor fi întrebuințate la :cheltuelile altui an, deasemenea şi cele privitoare la un' capitol sau articol - nu pot fi întrebuințate ia cheltuelile altui capitol sau articol (art. 480). 
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Nu menţionăm în şirul veniturilor împrumuturile, sumele rezui- 
tate din vânzarea imobilelor şi excedentele, din cauza că aceste nu 
sunt venituri reale ca spor de avere, ci ele sunt numai poziţii de 
intrate în registrele de contabilitate. 

a) Impozitele directe şi indirecte. I udeţele sunt autorizate, ca 
pentru acoperirea cheltuelelor să perceapă impozite directe şi indi- 
recte, prevăzute în legile în vigoare (L. 3 Aug. 1929, art. 497). Le- 
giuitorul înţelege prin impozite directe cele prevăzute în L. 23 Febr. 
1923 asupra unificării contribuţiunilor directe art. 72 cunoscute sub 
denumirea cote «diționale, care sunt: 5%. pe lângă impozitul proprie- 
tăţilor agricole, 2% pe lângă impozitul proprietăţilor clădite, 2% 
pe lângă impozitul comereial, 1% pe lângă impozitul profesiu- 
nilor. La art, 549 se prevede, că o lege generală. asupra, 
finanţelor publice va stabili cari sunt - impozitele și taxele cari 
pot fi percepute prin administraţiunile autonomiei locale în folosul 
“comunei şi judeţului. La art. 429 se' prevede, că dia cotele adiţionale 
„cuvenite judeţelor 50% vor trece ca venituri asociaţiunilor judeţene. 

Cote adiţionale suplimentare se pot înfiinţa asupra impozitelor 
“din art. 72 L. 23 Febr. 1923, dacă cheltuelile ordinare (normale şi 
periodice) nu pot fi acoperite din veniturile judeţului, cari cote se 
pot ridica până la 50% a cotelor din art. 72 (art; 430), iar când se 
ivese cheltueli ocazionale urgente, cari nu pot fi acoperite din veni- 
turile obişnuite, se pot înfiinţa cote adiţionale extraordinare, care 
mai pot face 50% a cotelor din art. 72 (art, 431). 

| Impozitele directe şi indirecte, precum şi modificarea lor, se poate 
hotărî de consiliu cu o majoritate de două treimi din numărul mem- 
brilor ce îl compun. Hotărârea trebue afişată în curs de 15 zile la casa | judeţeanq şi publicată în foaia oficială locală şi în alte foi locale de 
vor fi. Impotriva acestei hotăriri, oricine poate adresa reclamaţiune 
înlăuntrul acestui termen. După expirarea termenului de 15 zile de la afişarea hotăririi, consiliul se întruneşte şi deliberează asupra reclamaţiunilor primite. Hotărîrile consiliului, dimpreună cu toate reclamațiunile şi actele relative, se înaintează spre aprobare la au- 'toritatea tutelară. | | 

Hotăririle pentru cotele adiţionale suplimentare şi extraordi- nare, trebue aprobate de ministerul de interne de acord cu ministerul de finanţe, în urma avizului comitetului central de revizuire, pentru 

  

1) Impozitele directe și indirecte se 
| generale de impunere în vigoare. Cotele 
_Ximale, aşa că se pot fixa și cote inferio 

cazul dela art, 440, când 
Aegi. 

pot înființa numai în cadrul legilor 
prevăzute prin acele legi sunt ma- 
are (art. 433). Escepţiune formează, 

se iese din cadrul legilor existenţe, făcându-se noui 

.. .. cc.
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judeţe. Hotăririle vor fi însoţite de expuneri complete asupra situa- 
tiunii financiare. 

Impozite neprevăzute în lege admite legiuitorul din 1929, lăr- 
gind cadrul autonomiei financiare. Pentru aceste se cere o lege spe- 
cială, 

In cazurile când consiliile judeţene hotărese înființarea unor 
impozite neprevăzute în lege, sau un cuantum mai mare decâţ cei 
legal, hotărîrile lor aprobate de autoritatea, tutelară, se înaintează 
pe cale ierarhică ministerului de interne, care cu încuviințarea con- 
siliului de miniştri întoemeşte proiectele de legi necesare (art: 440). 

b) Veniturile domeniului județean pot să formeze o resursă im- 
portantă. Averea existentă trebue să fie conservată; pentru scopurile 
judetului se pot întrebuința numai veniturile anuale. In privinta 
administrării domeniului judeţul este supus tutelei. Domeniul se administrează după următoarele: regule: 

Toată averea mobiliară şi imobiliară va fi trecută în câte un inventar general. Fiecare inventar va, fi întocmit în 3 exemplare, 
a] 2-lea se va păstra la autoritatea tutelară, al 3-lea; la, Casa de asi- gurare a ministerului de interne. Inventarul va fi ţinut la curent, . în fiecare an se vor opera schimbările (art, 408—409). 

Actele de dispoziţie privitoare la imobile (precum: vânzări, cum- părări, schimburi, ipoteci, transacţiuni, ete. fără intervenţia justiţiei, schimbarea, destinaţiunei bunurilor menite uzului public), dacă va- loarea lor trece de a 20 parte din venitul ordinar sunţ valabile nu- mai cu aprobarea autorităţii tutelare!). 
Arendările, închirierile şi în genere exploatările de bunuri, ho- tărîte de consiliile judeţene sau ale asociaţiunilor judeţene, sunt su- puse aprobării, dacă se fac. pe un termen mai mare de 3 ani (art. 413). . | 

_Judeţele şi asociaţiunile judeţene (ca, şi comunele de orice tip) poi ceda gratuit îmobilelă din domeniul lor privat, a. căror valoare nu trece de a 20-a parte din veniturile ordinare anuale, societăților de binefacere sau de utilitate publică, recunoscute ca, persoane juri- dice, și cari contribuese prin 

  

1) Se exceptează cedări le de mici porţiuni de 'terenuri făcute de comune proprietarilor învecinaţi pentru alinierea stradelor. Aceşte „terenuri pot fi " vândute, oricare ar fi valoarea, lor, în virtutea numai a planului de aliniere aprobat, cu preţurile şi în condiţiunile. hotăriţe de consiliul comunal, fără altă aprobare. . - 
: Dacă proprietarul învecinat 

este în drept a cere fixarea, lo 
terenul, comuna poate cere exp 

nu convine asupra preţului şi condiţiunilor, 
r prin juștiţie, iar dacă refuză a cumpăra 
roprierea întregii proprietăţi. (art. 410). 

opera lor la îndeplinirea sau uşurarea | 
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sarcinilor publice. In cazul când valoarea lor întrece a 20-a parte 

din veniturile lor, le pot ceda cu aprobarea “) directoratului minis- 

terial (art. 412). 

"'ransacţiunile şi compromisele relative la averi mobiliare, pre- 

cum şi renunţările şi recunoaşterile de asemenea drepturi sunt su- 

puse dacă valoarea lor trece. de 200.000 lei aprobării comitetului l0- 

cal de revizuire, când valoarea trece de 300.000 lei aprobarea, se dă 

de ministerul de interne, cu avizul comitetului central de revizuire 

(art. 415). | 

'Paxele pentru serviciile înființate în interesul particular al 

locuitorilor vor fi fixate prin regulamentele de înfiinţare a acelor 

servicii. Cuantumul lor se va socoti astfel, ca să acopere cel puţin 

amortizarea capitalului învestit şi cheltuielile periodice de întreţine- 

rea serviciilor. Exploatarea serviciilor de interes particular se poat. 

arenda prin licitaţie publică cu aprobarea organelor tutelare respec- 

tive (art. 434). | o | 

e) Subvențiuni. După L. 2 Apr. 1864, art. 53 statul percepea dela 

judeţe subvenţiuni pentru diverse servicii. L. 14 Tunie 1925, în art. 

355 prevede, că nici o subvenție nu 'se va mai da de comune şi judeţ 

statuiui, care însă va îngriji să pună la dispoziţia acestora sumele” 

pentru serviciile şi salariile funcţionarilor, cari din centrali 'devin 

judeţeni sau comunali. Legiuitorul din 1929 repetă acelaşi principiu, 

când prevede, că satele, comunele, municipiile şi judeţele, rămân 

descăreate de orice cheltueli sau subvenţiuni, puse până acum. obli- 

gatoriu, în sarcina lor, dar cari prin însăşi natura, lor, priviau ser- 

vicii cari intrau în atribuţiunile statului, precum: cheltueli de per- 

sonal sau material) privitoare la instanţele judecătoreşti, curţi de ju- 

raţi, tribunale şi judecătorii de ocoale, la jandarmerie şi la funeţio- 

narii din, administraţia generală a statului, la închisorile civile şi 

1) Când supunerea la aprobare a hotăririi consiliilor atârnă de valoarea 

unui imobil, această valoare, în caz de vânzări, arendări și închirieri, se- 

socoteşte a fi cea rezultată la licitaţiune, tără care contractul nu poate fi 

încheiat. 7 

Inainte de licitaţie, serviciul tehnic al autorităţii respective, sau în 

lipsa acestuia, serviciul autorităţii tutelare, va, face o evaluare care va servi 

de bază licitaţiei. e 

Im caz de schimburi, cedări gratuite de terenuri, cumpărări, tranzăc- 

țiuni şi compromisuri, renunţări, şi recunoaşteri de drepturi, delimitări şi 

împărțiri de imobile în aevălmăşie, fără intervenţia, justiţiei, valoarea iimo- 

bilelor şi a drepturilor imobiliare se va stabili prin expertiza făcută pentru 

judeţe şi asociaţiuni judeţene, prin serviciul tehnic al directoratului. (art. 

414).
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la întreţinerea arestaţilor (art. 462), mai departe, că nici o subvenție: 
“nu se va mai da de comună şi judeţ statului, care însă va îngriji 

să pună la dispoziţia acestora sumele pentru serviciile şi salariui 
funcţionarilor, cari din centrali devin funcţionari ai judeţelor, co- 
mureloz, ete. (art. 549). Ă | 

Cotizaţiuni!) pentru crearea sau întreţinerea de îmbunătăţiri 
excepţionale cari nu pot fi suportate din veniturile generale şi cari 
folosese în deosebi unei categorii de locuitori sau unei părţi din teri- 
toriul lor?) (artţ. 432). 

Legiuitorul din 1929 prevede între veniturile unităţilor admi- 
nistrative locale şi amenzile, fără a. preciza din ce rezultă ele. Legea 
din 1925 vorbia de amenzi conform legii vânzării beuturilor spir- 
tuoase. Credem, că amenzile vor rezulta din funcţionarea serviciilor 

i judeţene. | 
Darurile şi legatele de averi, mobiliare şi imobiliare făcute jude- 

țelor sau asociaţiunilor judeţene, se vor primi de consiliul respectiv 
numai cu aprobare, când primirea se face fără beneficiu de inven- 
tai. când darurile şi legatele cuprind condițiuni sau sarcini, ori când 
intervin reclamaţiuni privitoare la succesiune. 

Dacă consiliul, putând primi un dar sau legat fără aprobare, îl 
refuză, hotărîrea sa poate fi atacată cu apel de orice alegător; pen- 
tru judeţe lă comitetul local de revizuire, iar pentru asociaţiuni ju- 

" deţene la ministerul de interne, care va hotărî după avizul comite- 
tului central de revizuire. , 

Donaţiunile şi legatele consistând din averi mobiliare şi imobi- 
liare făcute unui stabiliment public, dependent de stat, comună, mu- 
nicipiu, judeţ sau asociaţiune judeţeană, sau în scop de a se fonda. 
asemenea stabilimente, se consideră ca, făcute satului, comunei, mu- 
nicipiului, judeţului sau asociaţiunii judeţene, păstrându-și destina- 
țiunea (art. 411). , 

Imprumuturile, deşi nu fac parte din veniturile proprii ale ju- 
deţului, legiuitorul le reglementează în legătură cu gestiunea finan- 

  

1) Art, 432 ar da drept județului să mai perceapă prestațiuni în natură 
pentru îndeplinirea unor servicii excepţionale şi urgente, provocate de inun- 
datii, incendii, înzăpeziri, etc. _ , 

Credem că acestea privesc numai comunele. Până ce se va mişca au- 
toritatea judeţeană în caz de inundație, incendiu, înzăpezire, ajutorul e în- târziat. Inadvertenţa provine ain metoda, de legiferare a chestiunilor pri- vind comunele la un foc cu cele ce privese judeţul. 

2) Cotizaţiunile se încasează, numai dela locuitorii cari se folosesc de: îmbunătățirile sau serviciile excepţionale creiate (art. 435). - !
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ciară a judeţului. Atât legea din 14 Iunie 1925, în art. 251—260, cât 

şi cea din 3 Aug. 1929, în ant. 442—444 fixează regule, mai ales din 

punct de vedere al tutelei, pentru contractarea sarcinelor, cari uni- 

tăţile -administraţiunei locale. vor trebui să le suporte, plătind do- 

bânzi din veniturile anuale şi amortismente din capital, într”o epocă 

mai lungă. Astfel de operațiuni financiare au influinţă pentru un 

număr de ani asupra gospodăriei financiare a judeţului, prin ur- 

mare este deplin justificat, ca ele să fie supuse controlului cât mai 
serios al autorităţii tutelare. Regulele date prin lege în această ma- 

terie sunt următoarele: i 

Privitor la destinația împrumutului, L. 14 Iunie 1925 prevede: 

a) ca împrumutul să fie destinat la o întrebuințare extraordinară 

(ca învestiţiuni, convertirea datoriilor vechi, ete.) şi nici întrun caz 

pentru plată sau sporiri de lefuri, gratificaţii, gradaţii. sau recom- 

pense; D) să fie destinat pentru îmbunătăţiri, în ordinea stabilită în, 

pregramul de lucrări mai dinainte hotărît; e) odată cu împrumutul 

să fie prevăzute şi mijloacele pentru. plata procentelor şi amortiză- 

rilcr; d) interesele şi anuităţile întrunite ale tuturor împrumuturilor 

cortractate să nu atingă alocaţia bugetară necesară funcţionarii ser- 

viciilor obligatorii (art. 257). Legiuitorul din. 1929 a întrelăsat să 

treacă în lege unele din aceste condițiuni pentru împrumuturi, dar 
ele nefiind contrarii cu cele cuprinse în legea 3 Aug. 1929, potrivit 

elauselo» de abrogare din legislaţia noastră, în urmare şi conform 

celei din art. 572 („Legea pentru unificarea administrativă din 14 
Iunie 1925, cu toate modificările ulterioare, precum şi dispoziţiunile 
din legi, decrete-legi, regulamente sau oricari altele contrare legii, 
de faţă, sunt şi rămân abrogate“) nu sunt abrogate. 

Privitor la formele hotărîrilor de împrumuturi: legiuiţorul dă 
următoarele regule: N 

Imprumuturile se hotărese de consiliile judeţene sau ale asocia- 
țiilor judeţene, prin. încheieri adoptate cu majoritatea de două treimi 
a membrilor ce le compun, și numai dacă vor fi prevăzute în bu- 
gete, odată cu votarea lor, mijloacele pentru acoperirea intereselor 
şi a amortizării. Incheierile se afişează şi se publică în condiţiunile 
prevăzute pentru impuneri, cu aceleaşi drepturi de reclamaţiune. 

Aprobarea, dacă anuitatea î împrumutului unită, cu celelalte sume 
datorite pentru împrumuturi şi contracte: pe baza de anuităţi, nu 
tmece peste a 20-a parte din veniturile periodice ale bugetului, sau 
dacă durata împrurântului sau contractului nu este Mai mare de 
zece ani, se dă pentru județe de comiteţul local de revizuire, iar pen- 

vV. ONIŞOR : Drept administrativ. 
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tru asociaţiunea judeţeană de ministerul de interne, cu avizul comi- 

tetului central de revizuire. 

Imprumuturile pe termen de 10—25 ani, precum şi acele, ale 

„căror anuităţi sau plăţi anuale, unite cu celelalte sume datorate, pen- 

tru împrumuturile sau contractele anterioare, nu trec de a 10-a 

parte din din veniturile ordinare ale bugetului, se aprobă pentru ju- 

deţe şi asociaţiuni judeţene de ministerul de interne, cu avizul con- 

siliului de miniştri!). - 

Pentru împrumuturile, cari întrec prevederile din aliniatul pre- 

cedent se cere o lege (art, 442). 

Imprumuturile cu obligaţiuni trebuesc aprobate prin lege. 

Incheierile pentru aprobarea împrumuturilor vor conţine toate 

amănunțele convenției de împrumut şi vor indica pe împrumutători. 

Imprumuturile se pot contracta la autorităţile publice!) şi la 

casele lor de credit, precum 'şi la orice instituţiune sau persoană par- 

ticulară, 

„De oarece împrumuturile se fac de către unităţile administraţiei 

locale mai ales pentru investițiuni, cari vor fi amortizate într”o epocă 

mai lungă, pențru a se face lucrări, ca construcţiuni de edificii pu- 

blice, apaduct, canalizaţie, lumină electrică, poduri, căi de comuni- 

caţiune, regulări de râuri, ete., cari să rămână şi generaţiunilor ur- 

mătoare, prin urmare şi sareinele pentru aceste lucrări să fie supor- 

tate şi de urmaşi, legiuitorul prevede, ea lucrările să se facă în baza 

unor programe întocmite pentru o epocă mai lungă. Legea 14 Iunie 

193 a prevăzut, că fiecare judeţ în termen" de doi ani va întocmi 

un plan general de lucrări ce îşi propune a executa în curs. de opt 

5) Sunt supuse aceloraşi dispoziţiuni angajările de lucrări sau con- 

cesiuni, a căror.plată se stipulează în anuităţi cu sau fără dobândă sau 

cu dreptul pentru concesionari de a face exploatarea în folosul lor pe un 

timp oarecare, precum şi cumpărările de îmobile cari se plătesc în mai 

- multe rate anuale. 

Nu se vor aproba încheierile relative la împrumuturi dacă nu se con- 

staţă că bugetul are disponibilităţi pentru acoperirea, dobânzilor şi amorti- 

zărilor fără a se-atinge. suma, necesară pentru cheltueli periodice. 

Nu se poate contracta sau începe o lucrare până nu se va realiza îm- 

prumutul pentru acea, iucrare. 

1) Imprumut dela autorităţilor publice, — credem că legiuiţorui s'a ex- 

primat neprecis. Cari sunt autorităţile publice. cari acordă împrumuturi? — 

Ele trăesc din buget. Nici chiar statul însă ca fisc, nu ca puţere publică, 

nu poate da împrumuturi, în mod normal. Legiuitorul din 1925 a fost mai 

precis indicând, că, creditori: Casa, creditului judeţean și “comunal, precum 

ori şi ce altă instițuţiune publică şi particulară. 
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ană. (art. 229), arătând şi mijloacele pentru realizare. In executarea 
acestei dispoziţiuni în termenul de doi ani (1926 şi 1927) multe ju- 
dețe vor fi întocmit planul general pentru 8 ani.- Totuşi la noi ne- 
ținându-se seamă de continuitatea lucrărilor în viaţa publică, şi fie- 
care legiuitor trăieşte în credinţa, că orice reformă începe cu ceia ce 
face el, L. 3 Aug. 1929 începe reglementarea dela început, edictând, 
că fiecare judeţ (comună, ete.) va, întoemi un plan general de lu- 
crări!) ce-şi propune să. execute în curs de cinci ani şi va arăta în 
acelaş timp mijloacele pentru realizarea acestor lucrări (art. 427). 

Primul program va fi întocmit în cursul unui an după punerea 
în aplicare a legii. | 

Legea mai dă următoarele regule pentru toate unităţile locale 
privitor la executarea lucrărilor: 

Orice construcţiuni şi reconstrucţiuni și în genere orice lucrări 
pe seama comunei, judeţului şi asociaţiunii Judeţene nu se pot exe- 
cuta decât în baza unor planuri şi devize prealabil întocmite şi 
aprobate an consiliu?) 3). 

Serviciile tehnice ale satelor, ale comunelor sau ale judeţelor 
vor fac= studiile şi vor întocmi planurile, devizele şi caetele de sar- 
  

  

1) Programul va putea fi pus în lucrare numai după aprobarea comi- tetului local de revizuire pentru judeţe. Pentru asociaţiile judeţene generale aprobarea, se va da de ninisterul de interne cu -avizul consiliului tehnic superior (art. 429), 

In cursul periodului de executare a unui program nu se poţ executa lucrări neprevăzute într'însul decât în cazuri de forţă majoră şi numai cu învoirea autorităţii care a aprobat. progarmul (art. 423). 
*) Dacă valoarea lucrărilor trece de 50.000 lei pentru sat, comune ru- rale, comune urbane nereședinţe şi staţiuni balneare sau climațerice; de 100.000 lei până la 300.000 lei pentru comunele urbane reședințe; aprobarea planurilor, devizelor şi caetelor de sarcini, din punct de vedere tehnic, se dă de seful serviciului ministerial local al ministerului de lucrări publice. „La lucrări pesteaceastă, valoare, precum şi la lucrări peste 500.000 lei pentru municipii, județe şi asociaţii judeţene, aprobarea din punct de ve- - dere țehnic, a planurilor, devizelor și caetelor de sarcini, se dă de coniliul tehnic superior din ministerul de lucrări publice, Nu voi îi trimise spre examinarea consiliului tehnic superior, oricare ar fi valoarea, lor, proectele pentru uprotizionări de materiale de întreţinere a drumurilor. 3) Când lucrările sunt a se executa, fie prin concesiuni în schimbul unsi anuităţi, sau cu drepturi pentru concesionari de a face exploatarea în fo- losul lor pe un timp oarecare, adunările şi consiliile săteşti, comunale, mu- nicipale,, judeţene şi ale asociaţiunilor judeţene, vor trebui să ia avizul consiliului tehnic superior. din ministerul lucrărilor publice, iar aprobarea se va, da, în condiţiunile prevăzute pentru împrumuturi (art. 419—421). 

ŞI | 13* 
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cini necesare pentru sate şi comunele rurale. Pentru staţiunile bal- 

neara şi climaterice, pentru comunele urbane, municipii, judeţe și 

_asociaţiunii judeţene, aceste studii, planuri, devize şi caete de sar- 

cini se vur face de serviciile tehnice respective, putându-se încre- 

dinţa. şi specialiştilor particulari în “cazuri în cari serviciile tehnice 

n'ar fi în măsură să le execute (art. 418—419). 

B) Cheliuelile judeţului. Se consideră ordinare, adică normale 

şi periodice, toate cheltuelile de personal şi "material necesar pentru 

asigurarea bunului mers al serviciilor şi întreprinderilor judeţene. 

'Toata. cheltuelile celelalte sunt extraordinare sau ocazionale. 

Legile mai cunosc distincţiunea înte cheltueli: obligatorii si 

facultatie. Cheltuelele facultative nu pot fi autorizate şi prevăzute 

în buget decât în marginea mijloacelor ce- ar rămânea disponibile 

după acoperirea tuturor cheltuelilor obligatorii (L. 3 Aug. 1929, art. 

460). Ia afară de cheltuelile obligatorii, nici o altă cheltuială sau 

spor nu vor putea fi înscrise din oficiu de către autoritatea de con- 

trol peste cifrele votate de consiliile respective (L. 14 Junie 1995, art. 

295). Dacă consiliul n'a însezis în buget totul sau parte din cheltue- . 

lile obligatorii, guvernul trece din oficiu în buget acele cheltueli în 

proporţie cu trebuințele judeţului. (L. 2 Apr. 1864, art. PB, al. VI). 

Una dintre criticele întemeiate, care se aducea autonomiei acordate 
admiristraţiilor locale, era că ele sunt supuse tiraniei directorilor 

din ministerul de interne, cari însșeriu din oficiu în buget cheltueli. 

'Trebue să recunoaştem, că ultimul legiuitor cu toate că n'a abando- 
nat distincţiunea între cheltueli obligatorii şi facultative, nu mai 

edictează în lege dreptul guvernului de. a înserie din oficiu cheltueli 

în bugetele administraţiilor locale. Legiuitorul din 1929 menţinând 

şi arătând cari sunt cheltuelile obligatorii!)-pentru judeţ şi celelalte 

1) Se consideră cheltueli obligatorii: pentru judeţ: 

1. Salariile şi îndemnizaţiile eonsiliului şi funcţionarilor judeţeni; 

2. Cheltuslile localurior necesare administraţiei şi serviciilor judeţene 

şi asigurarea lor la casa ministerului; 

3. Spesele de cancelarie, registre, imprimate şi publicaţiuni; 

"4. Abonarhente la gazete oficiale şi la buletinul legilor; 

5. In condiţiunile legilor în vigoare personalul şi materialul sanitar şi . 

de spitale, al drumurilor, al instrucţiunii publice; 

6. Subvenţiunile acordate asociaţiunii judeţene; 

| 7. Contribuţiunile către asociaţiile particulare 'şi societăţile înființate pe 

„baza legii de faţă şi a legii comercializării; 

. 8. Procentele şi anuităţile împrumuturilor şi datoriile rămase neachitate; 

9. Orice alte cheltueli prevăzute prin legi ca cheltueli obligatorii ale 

judeţelor. . 
E S 
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unităţi, declară că dacă acestea nu vor fi acoperite în buget, nu va 

autoriz: cheltueli facultative. Dacă cheltuelile obligatorii nu sunt 

înserise în buget, autoritatea tutelară refuză aprobarea, restituindu-l 

consiliului cu recomandările cuvenite. Dacă consiliul nu se conformă 

şi trimite din nou bugetul nerectificat, autoritatea tutelară are drep- 

tul să-l corijeze (art. 476). E o deosebire de nuanţă, care denotă un 

progres în respectul autonomiei locale din partea puterii centrale. 

Privitor la echilibrarea bugetului legea dă următoarele regule: 

Behilibravea bugetului se face astfel ca cheltuelile nomale şi 

periodice (ordinare) să fie acoperite din veniturile normale şi perio- 

dice tordinare), plus cotele adiţionale suplimentare ce ar mai fi ne- 

cesare,  Cheltuelile extraordinare urgente se acoper din veniturile 

ordinare ce prisosese, sau din cotele adiționale extraordinare înfiin- 
fate în vederea acelor cheltueli. | 

Cheltuelile extraordinare cari servese pentru achiziţionarea, 

de bunuri şi măresc patrimoniul, se pot acoperi şi din excedente. 

Veniturile cu destinația specială vor forma capitole separate în . 

buget. Soldurile lor disponibile vor fi întrebuințate în acelaş scop 
prin bugetele anilor următori (art. 466—469). 

In buget se va prevede întrun articol o sumă destinată pentru 

deschiderea de credite suplimentare, în cazul când creditele deschise 
prin buzet pentru necesităţile cerute nu ajung a acoperi cheltuelile 
la cari au fost afectate, și alta pentru deschiderea de credite extra- 
ordinare, când se ivesc cheltueli neprevăzute ce nu pot suferi amâ- 
nare. Prin încheierea de aprobare a bugetului se vor indica artico- 
lele cari pot fi alimentate prin deschidere de credite. Se vor prevede 
de asemenea în bugete alte două articole speciale, unul la venituri 
pentru înscrierea, rămășițelor din exercițiul închis, iar altul la chel- 
tueli pentru reordonanțarea sumelor din, ordonanțele de plăți rămase 
neachitate din acel exerciţiu, conform tabloului nominal, anexat la, 

„buget (art. 471—479). 
Pentru desbaterea, şi aprobarea bugetului este următoarea pro- 

":cedură: 

Proectul de buget va fi însoţit de raportul comisiunii de weri- 
ficare şi de expunere motivată a preşedintelui delegaţiunii judeţene 
sau a preşedintelui delegațiunii asociaţiunii judeţene. Va îi supus 
deliberării consiliului în cea dintâi întrunire după expirarea ter me- 
nului de zece zile dela afişarea publicaţiunii de depunere, dimpreună 
eu reclamaţiunile ce Sar fi ivit, 

Consiliul va fi întrunit pentru a delibera asupra bugetului, cel
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mai târziu până la 15 Octombrie, iar bugetul votat va fi înaintat 

autorităţii tutelare până cel mai târziu 1 Noembrie. Orice întârziere 

în întoemirea sau depunerea spre aprobare a proectului de buget la 

datele fixate se socoteşte ca o abatere gravă dela datorie. 

Consiliul examinează bugetul printw”o comisiune aleasă din sâ- 

nul său care, de va găsi necesar, poate lua şi avizul unor specialiști 

ce nu face parte din consiliu. Pe baza referatului acestei comisiuni, 

având în vedere actele ce însoțesc proectul de buget şi reclamaţiunile 

ce eventual sar fi făcut, consiliul hotăreşte în şedinţă publică. Bu- 

getul se votează pe articole. 

Indată după votare bugetul asociaţiunii judeţene este supus spre 

aprcbare ministerului de interne, acela al judeţelor comitetului local 

de revizuire. 

Autoritatea însărcinată cu aprobarea bugetului, dacă constă 

că alocaţiunile pentru cheltuelile obligatorii nu sunt înscrise în bu- 

get sau nu sunt îndestulătoare, ori că sunt omise, ori că unele aloca- 

țiuni, în deosebi cele facultative, sunt exagerate, poate refuza apro- 

barea şi îl restitue consiliului cu recomandările cuvenite. 

Dacă revenind, bugetul w'a fost amendat în această privinţă, au- 

toriiatea tutelară îl corijează din oficiu. 

Plângerile împotriva încheierilor prin care se refuză înscrierea 

unei datorii certe, lichide şi exigibile, recunoscute în mod legal, san 

constatate prin titlu executor, vor putea fi admise de către autori: 

taten tutelară, care va dispune înscrierea lor în buget. 

In cazul când bugetul nu a fost aprobat înaintea îneeperei exer- 

ciţiului, cu toate că a fost înaintat autorităţii tutelare în termenul 
prescris de lege, el este considerat ca aprobat. Dacă întârzierea pro- 
vine din causa administraţiunii, fiindcă n'ar fi fost votat şi înaintat 
la termen, bugetul exerciţiului expirat va îi aplicat până la aproba- 

rea nouh:i buget, fără însă a se putea trece peste un an (art. 473-—478). 

Pentru serviciul finanţelor judeţene, administraţie, contabilitate, 

casierie este instituit între serviciul judeţului şi serviciul financiar 
şi contabilitatea (art. 258 L. 3 Aug. 1929, art. 149 L. 14 lunie 1995, art. 
98-—100 L. 2 Apr. 1864). Acest serviciu funcţionează după L. 31 Iulie 
1929 asupra contabilităţii publice potrivit art. 199, eare prevede, că, 
asociațiunile judeţene generale, judeţele, comunele sunt supuse dis- 
poziţiunilor legii contabilităţii publice întru cât nu sunt în contra- 
„Zicere cu dispoziţiunile cuprinse în legile lor organice. Al doilea isvor 
de drept pentru funcţionarea, serviciului financiar şi al contabilităţii 
este L. 3 Aug. 1929, 

4  
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Ca regule pentru serviciul de contabilitate nouile isvoare de 
drept conţin următoarele: | 

Serviciile vor fi astfel organizate, ca angajarea, lichidarea, ordo- 
nanțarea şi achitarea cheltuelilor să se facă de funcţionari diferiţi. 
(art. 482). La orice serviciu de contabilitate publică trebue să fune- | 
ționeze: a) administrator, care stabileşte debite, angajează, lichi- - 
dează şi ordonanţează cheltueli; b) contabil, care verifică și înre- 
gistrează operaţiunile; ec) mânuitor de bâni, care încasează, şi. plă- 
teşte numerar. Aceste funcțiuni sunt incompatibile între ele (L. 31 
Tulie 1929, art. 8—9). ! 

Consiliile şi funcţionarii în drept a angaja cheltueli vor lua, în 
prealabil avizul înscris al şefilor de contabilitate, cari vor atesta 
dacă există sau nu fonduri disponibile. Aceştia sunt obligaţi a ţine 
registre în regulă de conturile angajate şi de lichidarea cheltuelilor 
(art. 481), 

Nici o plată nu se va putea face decât în baza unei ordonanțe 
emise asupra unui credit regulat deschis. Ordonanţele vor fi sem- 
nate de şeful unităţii administrative şi cotnrasemnate de şefii ser- 
viciilor de contabilitate. Ele vor fi întocmite şi înregistrate, potrivit 

„ Yegulelor de contabilitate publică. Agentul însăreinat cu plata nu va 
achita ordonanțele sub a sa proprie răspundere, decât după ce se 
va încredința că ele au fost emise în marginea articolului respectiv 
din'buget!) sau în marginea creditelor acordate potrivit legii (art. 
487), 

Sumele datorite trebue plătite la epocile prevăzute prin legi şi 
regulamente, ori prin contracte încheiate, fără să fie nevoie de vre-o 
punere în întârziere?). + 

1) Veniturile 'şi cheltuelile sunt stabilite prin bugetul fiecărui an. 
Când creditele ajocate prin buget nu ajung pentru a acopeti cheltuelile la cari au fost afectate, sau când se ivesc cheltueli prevăzute, ce nu pot - suferi amânare, se vor putea deschide credite suplimentare sau eztraordi- Tare în marginile articolului special prevăzute în acest scop prin buget. In nici un caz alocaţiunile pentru personal nu pot fi sporite prin deschideri "de asemenea credite, nici direct nici indirect, | „Deschiderea. creditelor suplimentare sau extraordinare se face printrun vot al consiliul respeciiv, ca şi pentru aprobarea bugetului. 
Dacă fondul special pentru deschiderea de credite suplimentare sau extraordinare a fost complet întrebuințat, el va putea. fi sporit cu econo- miile ce ar rezulta din ajte credite bugetare şi numai cu aceeaş aprobare „Că şi pentru buget (art, 483—485). DE *) Debitorii lor, sub orice titlu, contribuabili, arendâşi, 

| Del ii 
chiriaşi, conce- Slonari şi alţii, dacă nu vor plăti la timp sumele ce datoresc, vor plăti do- . 
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În comune se va, putea, ordonanța până la 15 Decembrie, iar achi- 

iavea ordonanţelor de plată: se va face până la 3l Decembrie. | 

In judeţe şi municipii ordonanţarea de plată asupra, creditelor 

bugetare se prelungeşte peste împlinirea anului financiar până la 

1 Iulie]). | _ 

Sumele rămase de încasat vor fi trecute în bugetul anului viitor 

ca rămășițe din exerciţii închise. Ordonanţele de plată rămase ne- 

achitate, precum şi creditele rămase neîntrebuinţate, se vor anula, şi 

plata se va reordonanţa pe baza vechilor ordonanţe?) anulate asupra 

noului buget. In acest scop fiecare buget va cuprinde o alocaţie pen- 

tru plata de chelţueli din exerciţii închise. Ă 

Fondurile bugetare nu pot fi urmărite, nici sechestrate, decât în 

limitele sumelor prevăzute în bugetul anual şi pe cari ele ar refuza 

pe nedrept să le ordonanţeze. 

Se pot aplica urmăriri şi sechestre asupră sumelor consemnate 

pe exerciţii închise, exceptându-se capitalul cu destinaţiune specială. 

Creanţele lichide şi exigibile rămase în suferinţă se vor înscrie 

oblizator în bugetul următor (art. 489—490). o 
Conturile de gestiune se vor încheia până în 3 luni dela închi- 

derea exerciţiului financiar, de către preşedintele delegaţiunei jude- 

ţene. Ele nu vor fi depuse la cancelaria judeţului. + 

Depunerea, va, fi adusă la cunoştinţa generală prin publicaţiuni, 

ca şi a bugetului, în aceleaşi condițiuni, şi cu acelaş drept de recla- 

maţiune. ! 
- 

, 

bândă de 10% pentru timpul întârziat, Această dispoziţiune se aplică şi 
acelora cari, somaţi a plăti datoriile anterioare, vor întârzia, plata. In acest 
din urmă caz dobânda va curge dela expirarea termenului prevăzut în so- 
mațiune. . 

1) Se fac următoarele distincţiuni privitor la prelungire: a) până la 1 
Martie pentru a se îndeplini plăţile de material, a căror executare înce- 

“pută în cursul anului financiar, nu s'a putut îndeplini până la 31 Decembrie 
din cauză de forţă majoră; b) până la 1 Mai pentru regularea şi deschide- 
rea creditelor suplimentare şi extraordinare, precum şi pentru lichidarea, 
Si ordonanţarea sumelor, datorite; c) până la 1 Iulie pentru a compieta 
toate operaţiunile relative la strângerea veniturilor şi achitarea. ordonan- 
țelor de piată emise (art. 488). . E 

2) Orice ordonanţă de plată, emisă dela acest articol, fără asemenea, 
justificare, va atrage pedepse până la doi ani închisoare atâţ pentru ordo- 
nator cât și pentru contabil şi imputabilitatea sumei respective.



  
  

So — 201 — 

Pentru veniturile şi cheltuelile fiecărui buget se va încheia un 

“cont definitiv!) 2) 3) 4) 5). , 
Conturile însoţite de 'rapoartele comisiunii de verificare) de 

1; Contul va cuprinde rubricele: 

Peniru venituri: 1. numele articolelor bugetare; 2. natura veniturilor; 

3. alocaţiile prevăzute în buget; 4. creditele deschise; 5. creditele anuale; 

5. sumeie încasate (conturile municipiilor, judeţelor şi ale asociaţiunilor 

judeţene, se vor înfiinţa trei rubrici, din care ună „sumele încasate în pri- 

mele 12 luni“, a doua pentru „sumele încasate în cele şase luni din pe- 
rioada complimentară“ şi a treia pentru „totalul sumelor încasate“); 6. su: 
mele rămase de încasat la închiderea exerciţiului. ! 

Pentru cheltueli: 1. numele articolelor bugetare; 2. natăra cheltuelilor; 
3. alocaţiile prevăzute în buget; 4. creditele deschise; 5, creditele anulate; 
6. alocaţia bugetară definitivă; 7. drepturile constatate în sarcina comunei; 
8. sumele plătite (pentru municipii, judeţe şi asociaţiuni judeţene se vor 
înfiinţa, trei rubrici din care prima pentru „sumele plătite în primele 12 
luni ale exerciţiului“, iar a doua pentru „sumele plătite în cele şase luni 
din perioada complimentară“ şi a treia, pentru „totalul sumelor plătite"); 
9, alocaţiile rămase neîntrebuinţate; 10. sumele rămase de plată; 11. sumele 
din coloana: „alocaţiile rămase neîntrebuinţate“ se anulează prin conturi. 

2; Pentru împrumuturi nu se vor încheia conturi separate, ele fiind 
cuprinse în conturile generale la articolul unde au fost încasate. 

%) Casierii vor forma conturi personale de gestiuni încheiate pe anii fi- 
nanciari (afară de cazul în care un cassier nu a funcţionat întreg anul fi- 
nânciar, când contul se încheie numai pe perioada, efectiv servită). 

Contul de gestiune are următoarele rubrici: 1. situaţiunea, dela, începutul 
gestiunii; 2. încasări; 3, plăţi; 4, situaţiunea la finele gestiunii cu indicarea, 
amănunţită a felului numerariului şi actelor de portofoliu. Conturile cari 
privesc două exerciţii vor indica date pe exerciţii. 

4) Pentru serviciile şi întreprinderile cari au bugete separate se vor 
face conturi speciale după aceleaşi norme. _ i 

5) Pentru bugetele şi contabilitatea satelor mici, directorii ministeriali 
teen vdielanose, un regulament de aplicare simpliticat, potrivit resurse- 

„lor acestor administraţiuni, cu avizul comitetului local de revizuire (art. 
(494-499). 

i % Consiliile aleg în fiecare an şi pe timp de un an comisiune de veri- 
jicare compusă (la satele în care funcţionează consiliile sătești şi la co- 
Mune rurale) din 3 resp. (la "comunele urbane, judeţe şi asociaţiuni jude- 
țene) din 5 membri, cari sunt datori să verifice gestiunea, şi să încheie 
raport de constatările făcute. ! 

Pentru satele mici, cari nu aleg un consiliu, sarcina comisiunii ae ve- 
Tificare va fi îndeplinită de cei doi delegaţi ai satului. 
ter Sunt Justiţiabili de comitetul de revizuire toţi mânuitorii de bani şi ma- 
tuieţe ale căror conturi supuse jurisdicţiunei sale, precum şi orice 

ncţion ar care nu va fi justificat sumele de bani ce i se vor fi încredinţat 
îndeplinirea, de servicii sau efectuarea, de lucrări. 

Mai sunt justiţiabili administratorii şi contabilii pentru întârzieri în 

Pentru 
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actele justificative şi de reclamaţiunile ce eventual sar face, vor fi 

supuse hotăririi consiliului, care va proceda ca şi la votarea buge- 

“tului, ” 

După încuviințarea de consiliu, conturile vor fi înaintate Co- 

miţetului local de revizuire, pentru a îi cercetate şi aprobate. 

Comitetul local de revizuire judecă conturile tuturor mânuito- 

rilor de bani şi materiale publice din resortul său, constată şi certi- 

fică exactitatea, conturilor, dând deciziuni!). 

Deciziunile sunt supuse apelului la Curtea de conturi, în ter- 

men de o lună dela comunicare, afară de cele referitoare la comune 

(rurale şi urbane nereşedinţe) cari sunt defintive!). 

depunerea, conțurilor, în prezentarea, scriptelor şi actelor” justificative, pen- 

tru necomunicarea în termenul fixat al documentelor şi lămuririlor cerute 

de consiliu, precum şi pentru orice alte neregularități constatate în gestiu- 

nile lor. 

1) Aceste deciziuni definitive suht supuse revizuirei, în termen de 6 

luni dela comunicare, dacă cererea de revizuire se întemeiază pe acte justi- 

ficative, pe care comitetul nu le-a avut în vedere Aa pronunțare, sau pentru : 

erori, omisiuni, sau false înscrieri recunoscute în. urmă sau cu ocazia, verifi- 

cării altor conturi. In aceste din urmă cazuri "comitetul poate proceda la 

revizuire chiar din oficiu. | 

  

  

 



CARTEA III. 

Organele teritoriale ale puterii executive. 
Comuna. 

$ 1. Generalităţi. Comunele în general. Isvoare de drept. 

Populaţiunea unui stat trăeşte în aşezările teritoriale, desvoltate 
în timpul evoluţiei istorice pentru: ocrotirea unor interese locale. 
Membrii populaţiunei, persoanele fizice, îşi leagă traiul de un loc 
din teritoriu, care este aşezarea lor, domiciliul, de unde desvoltă lu- 
crarea pentru a-şi achiziţiona mijloacele materiale de traiu. Trăind 
în aceeaşi localitate, în lupta pentru câştigarea, mijloacelor de exi- 
stență, persoanele fizice sunt îndrumate la ajutor împrumutat, Din 
convietuire în acelaş loc se nasc anumite interese comune. Din inte- 
resele comune ale persoanelor fizice din aceeeaşi vecinătate s'a des- 
voltat necesitatea de a se organiza într'o asociaţiune pentru satis- 
facerea acestor interese. Aceasta, este comuna. Trece peste cadrele 
studiului nostru de a arăta cum sa desvoltat comuna până la faza, 
din zilele noastre. Aceasta e un interesant capitol din istoria cul- 
turei omeneşti. Ne ocupăm cu comuna în stadiul, în care o găsim. în 
zilele noastre. | . 

Organizaţia teritorială a Statului este întemeiată pe organiza- 
țiile locale ale populaţiynei, pe comune. Ori cât de mică sa părea 
comuna în raport cu statul, dar în privinţa viabilităţii comunele sunţ, superioare. .În vremile de transformări mari, statele sunt supuse la 
schimbări, teritoriul lor se “poate spori, sau micşora, comunele rămân aceleaşi, In mie comunele asigură populaţiunei lor satisfacerae ace- 
loraşi interese ca şi statul în organizaţia sa mare. 

In studiul organizaţiei statului găsim dar pe lângă organele pu- terii centrale, aşezate în capitala ţării, pe lângă organele din cen-
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trele .circumseripţiilor teritoriale, organizația întoemită în localită- 

' ţile de aşezare ale populaţiei, organizaţia comunelor. Obiectul acestei 

părţi a studiului nostru este complexul regulelor de drept pozitive, 

după cari sunt organizate comunele şi după cari ele funcţionează ca. 

“organisme de drept administrativ. 

În alcătuirea comunei găsim aceleaşi elemente, constitutive, ca 

şi în organizaţie statului în mare, ca şi în organizaţia unei circun- 

seripţii teritoriale. Factorii constitutivi ai comunei sunt: teritoriul, 

populaţiunea şi organizaţia cu o putere superioară, stăpânind asu- 

pra populaţiunei aşezate în teritoriul. comunei. Teritoriul se deose- 

beşte: într'o parte, unde sunt aşezate locuinţele persoanelor fizice cu 

" înţocmirile pentru urmarea unei ocupaţiuni (intravilan; perimetrul 

oraşului, vatra satului) şi terițoriul din afară de aceste aşezări, ho- 

tarul comunei. Prin hotarul lor comunele se învecinează cu alte co- 

mune. Liniile unde hotarul unei comune se atinge cu hotarul altei 

comune, sunt liniile de hotar sau de frontieră comunală. Isvorul de 

drept în vigoare pentru organizarea comunelor este: L. din 3 Aug. 

1929 pentru organizarea administraţiunei locale, care a înlocuit L. 

din 14 Iunie 1925 pentru unificarea administrativă!). 

  

1) Isvoarele de drept pentru organizarea. comunelor înainte de unificare 

au fost: pentru România veche: L. pentru organizarea comunelor rurale şi 

administrațiunea -plăşilor 29 Apr. 1908, L. pentru organizarea comunelor 

urpane 31 Iulie 1894, L. pentru alegerea consiliilor comunale 15 Iunie 1886; 

pentru Ardeal L. XXIL din 1886, Decretul Nr. II şi XXII al Consliiului di- 

rigent. - | . a 

Tabloul circumscripţiilor mâi multor comune rurale şi plăşi a fost, Mo- 

dificat prin L. 28 Martie 1909,.L. 1 Apr. 1910 (această lege a modificat şi 

textul art. 55, 57, 79, 8%, 114, 134), L. 12 iApr. 1913, Legea, 29 Apr. 1908 a mo- 

gificat L. 1 Mai 1904, pe care a întregit-o. Ultima numerotaţie e dată în 29 

Apr. 1908. - , - 
. 

Alte legi din domeniul administraţiei comunale sunt: L. asupra desfiin- 

țării acciselor şi înfiinţării fondului comunal 1 Martie 1903, L. pentru com- 

plectarea, acestei legi 12 Febr. 1910, L. asupra maximului taxelor şi contri- 

buţiunilor comunale 27 Martie 1903, L. asupra plăţii zilelor pentru şoselele 

comunale şi vicinale 19 Martie 1872; alte norme: R. pentru alinearea sate- 

lor şi pentru construcţia locuinţelor ţerăneşti 14 Iunie 189%. D. pentru fixa- 

rea minimului cheltuelilor obligatorii pentru comunele urbane şi rurale 19 

" Martie 1904, R. asupra contabilităţii comunelor rurale 19 Oct. 1910, R. casei 

pori asigurarea, imobilelor comunelor rurale contra incendiului 28 Iunie 

. 

  

  

 



, 

_$ 2. Categorii de comune înainte de unificare. 

Consideraţii istorice. 
*, 

In legislaţia României vechi găsim categoria: comune urbane 

şi comune rurale. Fiecare categorie a avut legea, sa organică. 

Urbane sunt toate comunele veşedinţe de judeţe, precum şi acele 

cari sunt declarate sau vor fi: declarate de comune urbane prin lege 

(L. 31 Lulie 1894). In legislaţiune se face pe baza aceasta distincţia 

de comune urbane reședințe de judeţe şi comune urbane nereşedinţe. 

“Poațe celelalte comune sunt comune rurale. O subcategorie interme- 

diară între comunele rurale şi comunele urbane sunt comunsle sub- 

urbane, categorie întrodusă prin LL. 29 Apr. 1908. Denumirea de co- . 

nune suburbane o iau comunele rurale situate până la o distanţă 

de 3 chilometri de marginea oraşelor reşedinţe de judeţ, iar pentru 

oraşul Bucureşti se consideră ea suburbane toate comunele rurale 

situate în interiorul liniei de fortificaţie (L. 29 Apr. 1908). 

Comuna rurală poate fi compusă din unul sau mai multe sate, 

sau cătune. O comună rurală ca să se poată constitui în viitor trebue 

să aibă 200 contribuabili. Satul nu poate avea mâi puţin de 100 locui- 

tori. Cătunul este centrul de populaţie cu mai puţin de 100, locuitori. 

Comunele rurale cu satele şi cătunele, ce le compun, şi numele 

lor au fost stabilite în tabloul anexat la lege. Nici compunerea, nici 

denumirea lor nu poate fi schimbată decât prin lege. Acelaş prin- 

cipiu este şi la comunele urbane. Circumseripţiile, cum şi denumirile 

lor nu se pot schimba decât prin lege. În limitele circumseripţiei lor 

comunele se pot împărţi în secţiuni (sectoare), sau pentru serviciile 

comunale pot să stabilească alte perimetre, cu încuviințarea ministe- 

vului de interne. 

In legislaţia din Ardeal găsim comunele rurale cu denumirea; 

comune mici şi comune mari, iar comunele urbane cu denumirea, de 

oraşe cu consiliu şi oraşe cu drept; de municipiu 'sau municipii. Co- 

munele mici sunt acele, cari nu pot împlini singure atribuţiunile 

date lor prin lege, din cauza. situaţiei lor materiale limitate, şi în 

acest scop se asociază cu alte comune. Comune mari sunt acele, cari 

“pot împlini sarcinile legale din puterea proprie. Oraşe cu consiliu 

sunt acele, cari au în organizaţia administraţivă un consiliu organi- 

zat după prevederile legii. Municipiile sunt oraşele declarate prin 

lege ca atare. Ele intră în rangul judeţelor, fiind subordonate direct . 

puterii centrale, fără a face parte din cicumseripţia unui judeţ.
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In legislaţia din Bucovina sunt: comune locale (Ortsgemeinde) 

cele cari au mijloacele pentru împlinirea atribuţiilor de administra- 

ţie generală, comune asociate (Bezirksgemeinde), cari neavând aceste 

mijloace, se asociază mai multe spre acest scop. (L. penttu Bucovina 

14 Noem. 1863 şi legea austr. 5 Martie 1862); teritorii domeniale 

(Gwtsgebiete), cari nu fac parte dintro comună, ci formează singure 

o unitate de administraţie locală, suportând sarcinile administrative 

ale unei comune; şi oraşe cu statut, cari nu sunt subordonate decât 

guvernului ţării, fără a avea vr'o legătură organică cu districtul 

administrativ, în a cărui circumscipţie se află. 

In legislaţia din Basarabia, comuna are denumirea de voloste, 

care nu este altceva decât unitatea locală parohia, constând din lo- 

cuitorii de aceeaşi credinţă religioasă. Când parohia are 300 locui- 

tori bărbaţi majori, formează singură o voloste. Dacă numărul băr- 

baţilor este inferior cifrei de 300, mai multe parohii constituie o 

voloste, îar în acest caz numărul bărbaţilor majori nu poate trece 

peste 2000. In afară de voloste sunt unităţi locale comunele urbane!). 

In trecutul ţărilor române în organizaţia teritorială am cunos- 

cut ca unitate locală de aşezare a populaţiunii: satele şi oraşele. Sa- 

tele erau așezarea populaţiunei române, orașele erau aşezate de 

străini, veniţi în ţările române ca meseriaşi şi negustori. Satele sunt 

aşezările cele mai vechi ale populaţiunii, anterioare organizaţiei de 

stat a Ţării româneşti şi Moldovei. Oreşele se întemeiază numai după 

constituirea vieţii de stat. Ele sunt întemeiate de regulă de către 

străini, veniţi din ţările vecine, aşezaţi în ţară în baza unor privi- 

legii. După întemeierea principatelor satele le găsim ca: sate libere, 
sate domneşti, sate boiereşti şi sate mănăstireşti. O adevărată viaţă 
comunală, întemeiată pe necesitatea de a se satisface anumite inte- 

rese obşteşti ale locuitorilor aşezaţi în acelaş sat, sa putut desvolta 

numai în satele libere şi în oraşe. Satele domnești, boiereşti şi mă- 

năstireşti aveau la baza existenţei lor interesele particulare ale stă- 

pânului satului (Domnul, boierul, mănăstirea). Moată organizaţia 

vieţii comune:a celor ce locuiau în acelaș sat era îndrumată de in- 

teresul stăpânului de. sat, care în mod natural era în capul organi- 

1) Astfel de comune urbane sunt indicate: orașele Chişinău, Cetatea- 

Albă, Tighina, Bălţi, Orhei, Soroca, Hotin, Popuşoi, Turlache, Sabo. (v. Re- 

gulamentul comunelor urbane rus, trad. de o comisiune a comunei Chi- 

sinău, 1920, pag. 49).    



zaţiei săteşti, reprezentând interesele satului identice cu interesele 

stăpânului de sat. Din această cauză desvoltarea unei organizaţii co- 

munale nu se poate afla în satele cu stăpân. 

Oraşele, ca şi satele libere, sunt organizaţii întemeiate pentru 

satisfacerea intereselor obşteşti ale poulaţiunii. In oraşe s'a desvoltat 

organizaţia unei vieţi comunale, condusă de aceste interese, având 

"de model şi organizaţia oraşelor din ţările vecine. In raportul cu 

"puterea, centrală a Domnului ele se bucură de drepturile asigurate 

în actele de privilegii. De regulă ele nu sunt supuse autorităţii cen- 

trale, decât în măsura contractului cuprins în privilegii. Domnul de 

regulă nu poruncește oraşelor, ci se toemeşte cu ele. In această orga- 

nizaţie a oraşelor, ca şi în satele libere, sa putut găsi în veacurile 

anterioare instituţiunea personalităţii juridice a oraşelor și a sate- 

lor libere. 

In Regulamentul organic se recunoaște pentru oraşe în mod ex- 
pres ca principiu de organizare autonomiai). Alteum ea exista până 
atunci şi în baza, privilegiilor. Pentru sate se recunoaşte necesitatea, 
unor aşezăminte obşteşti, cari condue la personalitatea juridică a. 
satului. Cutia obștei, având menirea de a asigura plata dajdei din 
partea satului, este una dintre instituţiunile, cari dau drept satului 
de a avea un patrimoniu, deosebit de al stăpânului. 

Legea organizatoare a comunelor dela 1 Apr. 1864 recunoaşte 
pentru prima dată prin un text expres personalitatea, juridică a co- 
munelor. Legile posterioare, ca şi legile în vigoare, repetă această de- 
claraţiune. Ea însă se înţelege de sine. Legi organice pentru comune 
de regulă nu cuprind o astfel de declaraţie. Cum comuna însaşi este 
un produs al evoluţiei de organizaţie a societăţii omeneşti, astfel şi 
personalitatea juridică n'a fost acordată de vr'un legiuitor, ci ea e 
un principiu de organizaţie inerent unei unităţi sociale. Legiuitorul 
nu face altceva decât o constată a posteriori. 

Legea din 1 Apr. 1864 organizează pentru prima oară satele ca 
comune rurale. Ca un sat să fie comuna rurală, trebue să aibă 100 
familii sau 500 locuitori. Dacă satul nu avea acest minimum de popu- 
laţiune, trebuia să se unească cu alt, sat sau cu alte sate, pentru a 

  

!) „Stăpânirea socotind, că îngrijirea pentru toate cele ce privesc la 
buna fericire a unui oraş nu poate fi mai bine încredinţată decât acelora, 
care mai cu osebire se folosesc din trânsa,;... au socotit să le dăruiască 
drepturi de a-şi chivernisi ale lor interesuri. prin sfaturi orăşeneşti, alcă- 
uite de mădulari alese de către însuși locuitorii acestor oraşe...*, v. lu- 

E crarea, mea Istoria dreptuiui român, p. 357). 

 



forma o comună. Thutela administrativă în această lege este foarte 

estinsă. Prin legea din 1 Apr. 1864 se reglementează la un loc co- 

munele rurale şi cele urbane. Organele comunelor sunt, consiliul co- 

munal, ca reprezentant al intereselor locale, iar primarul, întocmai 

ca şi prefectul, reprezentant al inţereselor comunale şi ale celor ge- 

nerale ale statului. Legea din 5 Apr. 1874 ridică numărul poulaţiu- 

nei unei comune, declarând că nici o comună nu va putea număra . 

mai puţin decât 500 contribuabili, iar tutela administrativă a fost 

restrânsă. Primarul e numit de puterea centrală dintre consilierii 

comunali. Legea din 7 Mai 1887 micşorează minimul de populaţiune 

la 200 contribuabili, dar măreşte tutela administrativă. Legea din 3l 

Talie 1894 reglementează, separând pentru prima oară regulele rela- 

tive la comunele rurale de ale celor urbane, numai comunele urbane. 

Legea din 1 Maiu 1904!) a comunelor rurale menţinând minimul de 

populaţiune de 200 locuitori, admite 'asociarea centrelor de popu- 

laţiune inferioare acestei cifre cu altele, în cercuri, dar fără a avea 

aceste cercuri de comune personalitate juridică. Prin această lege se 

dă o, nouă organizare comunelor privitor la constituirea, atribuţiu- 

nile şi funcţionarea organelor comunale. Pentru execătarea nNOormMe- 

lor de interes general, comunele grupate în plăși au primit în frun- 

tea lor un reprezentant al puterii centrale, inspectorul comunal. Le- 

gea din 29 Apr. 1908 ia primarului atribuţiunile. de reprezentare & 

intereselor generale înlocueşte pe inspectorul comunal, fără cance- 

larie şi în număr nesuficient cu administratorul de plasă, pe .secre- 

tarul comunal îl înlocueşte prin notarul de carieră, pus sub autori- 

tatea administratorului de plasă. Consiliul comunal obţine dreptul 

de a-şi verifica singur.alegerea, dacă nu e contestată2). . 

Cea dintâi lege care organizează, după întregirea stâtălui, to- 

munele este L. din 14 Iunie 1925 pentru unificarea administrativă. 

Menţinând tipul comunelor-rurale şi urbane, această lege le regle- 

mentează în acelaş text, în mod unitar, arăţând deosebirile. 

“Legiuitorul din 1925 unifică tipurile de comune pentru întreg, 

teritoriul, lmând de bază normele de drept din vechile legi pentru 

organizarea comunelor. "Temelia organizaţiei comunale pentru teri- 

toriul României vechi rămâne şi mai departe comuna rurală, alcă- 

tuită din mai multe sate, aşa cum sa început evoluţia legislativă 

prin D. 1 Apr. 1864. - . 

Deşi Constituţia din 1993, în art. 108 prevede din nou pentru in- 

1) v. P. Negulescu, op. cit., pag. 356 şi urm, 

2 val. Gănescu, Drept constituţional și aaministrativ. p. 333—3936. 

|    
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stituțiunile comunale ca principiu de organizare descentralizarea ad- 
ministrativă, legiuitorul din 1925 nu se abate dela principiile de 
bază ale legilor anţerioare. | 

Legiuitorul din 1929 vrând să realizeze principiul descentrali- 
zărei și în organizarea comunei, reglementează comuna pe nvui baze. 
Plecând din realitatea, că statul nostru este format cu poulaţiune cel 
80% din ţărani, cari locuiesc în aşezările străvechi cari 
sunt satele, ia: ca bază a organizaţiei satul. Influinţat şi 
de realitatea, că în provinciile unite fiecare sat este şi uniţate admi- 
nistrativă, a reglementat în prima, linie satul cu bază a uniţăţei ad- 
ministrative inferioare. 

$ 3. Atribuţiunile comunelor. | 
Comunele făcând parte din organele puterii executive de o par- 

te, de altă parte fiind organizaţii locale ale papulaţiunei în vederea 
satisfacerii unor interese comune, au: 2 categorii de atribuţiuni. O 
categorie cuprinde colaborarea, la satisfacerea intereselor generale 
reprezentate prin stat (atribuţiuni transferate), cealaltă categorie 
cuprinde satisfacerea intereselor speciale locale ale populaţiunii 
(atribuţiuni naturale). 

In grupa intereselor generale comuna, colaborează la executarea 
legilor, 'regulamentelor şi a dispoziţiunilor puterii centrale, contri- 
buind ca în teritorul comunei aceste să fie aduse la îndeplinire. De 
oarece între interesele generale şi cele locale mai este. grupa intere- 
selor reprezentate prin judeţ, comuna colaborează, ca şi regulamen- - 

„tele şi dispoziţiunlie judeţului, date în interesul populaţiunei din 
județ, să fie aduse la îndeplinire. | 

In grupa intereselor locale, care cuprinde în general tot ce pri- i 
veşte necesităţile obşteşti şi comune ale populaţiunei, comuna are un 
cere nelimitat de atribuţiuni” pentru satisfacerea acestor necesităţi. 
Limită poate să fie în ceeace a satisfăcut statul şi judeţul în cadrul » 
atribuțiunilor „lor, unde comuna „va avea să conluereze alăturea de 
dânsele,după iniţiativa şi măsurile luate; ceeace statul şi judeţul 
n'a satisfăcut, şi este necesâr în interesul populaţiunei din co-- 
mună, intră în atribuţiunile comunei. 

In legile pozitive această delimitare. nu este atât de clară. Ra- 
„portul dintre puterea centrală şi, organele teritoriăle este reglemen- 
tat în mod mâi complicat. Nu din consideraţia, că legiuitorul ar fi 
vrut să, complice lucrurile, ci fiindcă reglementarea acestui raport, 

„este rezultat al evoluţiunei așezămintelor de stat, 
V. ONIŞOR: Drept administrativ - 14



— 210 — a | 

In. vechile legi de organizaţie a comunelor nu se vorbește de 

atribuţiunile comunelor, ci de sarcinile lor. Legiuitorul tot ceeace 

a dat în căderea comunelor consideră de sureină. In realitate co- 

muna, are sardine, care nu i le-a dat nici un legiuitor, ci sunt natu- 

rale. Ea sa constituit, la originea ei, pentru satisfacerea unor ne- 

cesităţi, cari pot fi privite şi de sarcini. 

Căutând în deosebite locuri ale legii 3 Aug. 1929, cât şi 14 Iunie 
1925 chestiunile, de cari se preocupă comunele, aflăm anumite pro- 

bleme comune cari sunt aceleaşi pentru toate tipurile de comune, 

cum și altele cari legiuitorul le consideră speciale câte pentru un 

„tip de comună. 
Comuna deliberează în general asupra tot ce priveşte intere- 

sele speciale ale comunei. In special: a) face regulamente pentru 

organizația serviciilor, îşi alege funcţionarii, se îngrijește de ei şi 

veghează la funcţionarea serviciilor sale; b) dă aviz ori de câte ori 

este cerut de legi, regulamente, sau de autorităţile administrative 

superioare şi €) poate să exprime dorinţe asupra tuturor obiectelor 

de interes loca]l!). Consiliul comunal, ca cel mai înalt organ al co- 

munei, în mod. natural, controlează toate actele celorlalte organe 

comunale, şi ale unor stabilimente publice sau de uiilițate publică 

din teritoriul comunei. 
In I.. 3 Aug. 1929 legiuitorul determină în mod exemplificativ 

„ atribuţiunile consiliului comunal la art. 51 pentru adunarea sătească 

şi pentru consiliul sătesc din sat, la art. 22 pentru administraţiunea 
comunei rurale, la art. 104 pentru consiliul comunei utbane, fixând 

că aceste atribuţiuni se refer şi la celelalte tipuri de comune (art. 

12). Se mai găsese atribuţiuni în textele privitoare la primar, delega- 

ţiunea permanentă, la materia regulamentelor. In toate aceste exem- 

ple se află atât probleme locale, kâi şi probleme din grupa interese- 

lor generale. Insuşi legiuitorul fixând, că de atribuţiunea comunelor» 

sunt chestiunile de interes local (art. 22 şi art. 104), precizează că 

1) Comunele au dreptul de a adresa autorităţilor superioare reclama- 

[iuni sau memorii relative la îmbunătăţiri, transformări sau moaificări ce 

ar socoti să se facă în diferite legi și regulamente în interesul localităţii, 

exprimând dorinţa, făcând propuneri asupra stării şi trebuinţelor diferite- 

lor servicii publice, cari ar fi în legătură cu interesele! locale. 

Consiliile nu pot face sau publica protestaţiuni, proclamațiuni . sau 

adrese cu caracier politic. 

Consiliile comunale se pot pune în comunicaţii între ele, precum şi cu 
celelalte autorităţi în chestiuni de interese locale prin mijlocirea prima- 
rului (art, 104, 23—24),  
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la soluţionarea acestor probleme se adauge în raza comunelor, cola- 
borând sau complectând, acţiunea ministerelor. 

Analizând atribuţiunile comunelor după principalele momente 

din activitatea lor aflăm, că comunele au: 

a) dreptul de a creia regule de drept pentru organizarea inte- 
rioară (ius staltuendi); | 

b) dreptul de a alege funcţionarii; | 
c) dreptul de a se îngriji de resurse mâteriale pentru, întreţi- 

nerea serviciilor şi organelor instituite şi a administra patrimoniul; 
d) dreptul de a soluţiona problemele administrative prin hotă- 

rîri relativ la chestiunile, de cari potrivit legilor se pot ocupa. . 
e) dreptul de a aplica sancţiuni pentru aducerea la îndeplinire 

a hotăririlor. 

Din gruparea sistematică a problemelor arătate la, atribuţiunile 
consiliului. comunal al celor 3 tipuri de comune (art. 22, 51, 104) re- 
zultă, că legiuitorul: nostru a dat comunelor următoarele atribuţiuni 
(asemenea înşirare se află şi în legile anterioare): 

I. Stabilirea normelor pentru organizarea serviciilor. pro- 
prii (jus statuendi): 

1. Intocmirea de regulamente privitoare la: a) organizarea. dife- 
ritelor servicii comunale; b) edilitate!); e) igienă şi, salubritate?) ; 

i, Prin regulamentele de edilitate se prescriu mai ales măsuri: 
Pentru determinarea. vetrei comunelor, rezervându-se pe cât va fi cu 

putinţă locul în vatră pentru casa comunală. pentru şcoala de diferite 
grade, pentru grădini de copii, biblioteci, biserici şi, în genere pentru tot 
felul de clădiri publice; - | - 

Pentru alinierea străzilor şi a pieţelor şi pentru ridicarea planurilor 
necesare ide aliniere şi nivelare; 

Pentru închideri şi deschideri de străzi, şosele, pieţe, pentru numirea 
lor şi numerotarea locuinţelor; 

Pentru alinierea clădirilor şi stabilirea regulelor de construcţiune, 
luându-se îni consideraţiune situaţiunea topografică, amintirile istorice şi 

“cerinţele salubrităţii, circulaţiunii, comerțului şi industriei; pentru orice 
lucrăsi cari sar mai găsi necesare pentru înfrumusețarea, şi sistematizarea 
comunelor (art. 110, L. 14 lunie 1995, art, 265), 

*) Prin regulamente de igienă şi salubritate publică se vor lua mă- 
suri mai ales: i 

Pentru vânzarea substanţelor alimentare şi a articolelor de prima ne- 
cesitaie; 

Pentru privegherea abatoarelor şi pieţelor comunei şi pentru executarea 
măsurilor -privitoare la stabilimentele şi întreprinderile insalubre; 

„__ Pentru înlăturarea cauzelor “de infecţiune şi a exalaţiunilor nesănă- 
toase; Ă , 

- : 1â* 
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d) poliţia rurală şi comunală); e) impozite, taxe şi alte venituri) 5) 

(art. 104, 19). 

Pentru igiena locuinţelor, curățirea și cultivarea locurilor virane; 

Pentru înfiinţarea şi buna întreţinere a latrinelor şi a locurilor unde 

se depun gunoaiele şi lăturile; 

Pentru poliţia înmormântărilor şi a, cimitirelor; 

Pentru întreţinerea fântânelor, puţurilor şi a apelor de cari şe serveşte 

populaţiunea, sau din cari se adapă vitele; A 

Pentru oprirea întinderii boalelor infecțioase şi contagioase (art. 11] 

1. 14 Iunie 1925, art. 266), 

2) Prin regulamentele de poliție comunală se iau măsuri mai cu seamă, 

pentru fixarea preţurilor şi controlul vânzării alimentelor și altor articole 

de prima necesitate, putându-se prevedea, pentru contravenienţi pe lângă 

amendă şi confișcarea imediată a alimentelor şi a mărfurilor puse în vân- 

zare împotriva prescripţiunilor. 

Pentru asigurarea şi înlesnirea 'cireulaţiunii pe străzi, şosele, pieţe, 

cheiuri şi alte locuri publice; 

Pentru asigurarea moralității publice. prin suptavegherea jocurilor de 

noroc, a caselor de joc, / a prostituatelor şi a câselor de prostituție; 

Pentru asigurarea mijloacelor: de transport în interiorul comunei şi 

fixarea tarifelor de curse în oraş cu orice vehicule publice; 

Pentru inspectarea hotelurilor şi a pensiunilor şi luarea măsurilor 

proprii pentru a asigura igiena şi salubritatea, lor; 

Asigurarea, calităţii şi greutăţii obiectelor cari se vând cu cântarul sau 

cu măsura, potrivit legii măsurilor şi greutăților; - ! 

Privegherea localurilor de băuturi; 

Controlul din punct de vedere sanitar al alimentelor. şi băuturilor; 

Supravegherea afișajului; 

Măsuri pentru stârpirea cerşetoriei; 

Poliţia teatrelor şi a spectacolelor de orice natură; ” 

Poliţia industrială şi siguranţa comerţului; Ia 

Pentru luminatul şi măturatul comunelor, ridicarea ruinelor, dărâma- 

rea sau repararea clădirilor cari ameninţă cu ruina, oprirea de a expune 

la ferestre sau alte "locuri obiecte cari prin căderea lor-ar putea aduce 

vătămarea trecătorilor sau vecinilor, oprirea de a face murdării în străzi, 

. 

maidane, precum. şi de.a arunca, în străzi lichide, gunoaie şi obiecte vătă-- 

măteare circulaţiunii sau sănătăţii publice; 

Pentru transportarea cadavrelor, menţinerea, bunei ordine şi a cuviinţei 

“în cimitire, fără deosebire de culte şi credinţe religioase; 

Pentru prevenirea; şi încetarea incendiilor, inundaţiilor şi altor aseme- 

nea întâmplări; 

Pentru paza alienaţilor a, căror stare ar putea compromite morala pu- 

blică, siguranţa. persoanelor şi păstrarea proprietăţii; . 

Pentru stârpirea animalelor rău făcătoare, a insectelor şi a păsărilor 

dăunătoare sădirilor şi recoltelor; | 
Pentru paza ţarinelor, recoltelor, viilor, pometurilor, . fâneţurilor, izla- 

zurilor şi sădirilor de tot felul; i : 
- N 

    
    
 



2. Chestiuni privitoare la 'alipiri şi deslipiri de sate şi cătune, 

schimbări de reşedinţă ale comunelor, transformări ale comunelor 
rurale în urbane şi viceversa şi în genere orice modificări teritoriale 
ale "comunelor şi ale altor împăţiri administrative, cum sunt sec- 

toarele comunale din. cuprinsul lor; 

„IE. Alegerea funcţionarilor şi alte chestiuni personale pentru . 

complectarea organizaţiei proprii): - 

Pentru folosinţa apelor de pe teritoriul comunei; | 

Pentru târguri şi bâlciuri (iarmaroace), serbări şi altele; 

Pentru prevenirea, accidentelor, rezultând din săpături şi scoaterea, pă- 

mântului, nisipului și pietrişului; a . 

Pentru strângerea recoltelor la timp; 

Pentru înregistrarea, vitelor, asigurarea proprietăţilor şi determinarea 

condiţiinor ide înstrăinare (art. 111 L. 14 Iunie 1925, art. 269). 

+) Prin regulamente privitoare la vehiturile comunelor se vor înfiinţa 

taxe pentru: 

a) Folosința bunurilor din domeniul public al comunelor, pieţe, tro- 

tuare, grădini, bâuciuri, târguri de orice fel, locuri de păşune şi altele; - 

bj Pentru uzul drumurilor eomunale, străzilor, bulevardelor, cu. ca- 

mioane automobile, cu căruţe de povară şi cu orice vehicule cari, fie din 

cauză greutăților, fie. din cauza poverii ce transportă, aduc vătămarea 

acestor drumuri; 

c) Pentru diferitele servicii ce comuna ar organiza, pentru folosinţa. sau 

în interesul locuitorilor, precum sunt: . 

Serviciul apelor şi al canalelor, curățirea latrinelor, ridicarea gunoaie- 

lor şi lăturilor, măturatul' și stropitul trotuarelor, ridicarea. zăpezei, con- 

srolul vânzării alimentelor şi cântăritul mărturilor, cotitul vaselor, cură- 

ţitul coșurilor, afişajul, mijloace: de transport (art. 113, L. 14 luniet 1925, 

art. 258), ni 
5; Prin regulamente de municipalizare, întocmite de consiliile comu- 

nale urbane şi municipale, se vor determină condiţiunile privitoare la. în- 

destularea populaţiunii cu articole şi servicii de prima necesitate (art. 112, 

L. 1% Iunie 1925, art. 267). . 

5) Atrihuţiunile de acest fel suni definite cum urmează: 

Alegerea primarului sătesc şi a, altor slujbaşi ai satului. şi eventual 

fixarea îndemnizării sau a Salariilor lor; 

Controlul asupra slujbaşilor satului şi tragerea lor la răspundere în caz . 

d> neregulă, și în special supravegherea gestiunii încasatorului sătesc; 

Acordarea calităţii de membru „al comunei prin primirea unui cetăţean 
în obştea satului; 

- Dreptul de a, conferi cetăţenia de onoare acelor persoane, cari şi-au câş- : 
tigat merite deosebite prin daruri, legate, îmbunătăţiri şi servicii de seamă 
aduse comunei; (această distincţiune nu se poate acorda decât cu majori- 

“ tate de două treimi a membrilor consiliilor. respective); 

Dreptul de a da şi schimba numele străzilor; , 

7 - Pi - -



III. Ingrijirea de mijloace măteriale pentru întreţinerea servi- 

ciilor organizate (finanţele)!). 
IV. Rezolwirea problemelor administrative (o mare parte sunt 

arătate în materiile regulamentelor ce pot fi întocmite de comună, 

o altă parte sunt cele ce urmează înşirate aici). 

1. De administrație interioară (linişte, poliţie, salubritate pu- 

blică, ocrotire socială): | 
a) Măsuri privitoare la poliţia drumurilor, a străzilor, a specta- 

colelor, a moravurilor, poliţie comunală și în genere orice măsuri 

pentru a asigura liniştea, paza; averii, a vieţii cetăţenilor şi buna 

ordine publică (art. 104, 18). i 

Măsuri pentru prevenirea incendiilor şi; pentru stingerea lor 

(art. 51, 14). 

b) Sănătatea publică şi asistența socială şi anume : clădiri, re- 

paraţiuni şi întreţineri de spitale, laboratoare, dispensarii, infirme- 

rii, aziluri, procurarea de material, medicamente, asanarea localită- 

ţilor. Aplicarea şi controlul măsurilor de igienă socială şi alimentară; 

aplicarea rnăsurilor pentru prevenirea şi combaterea epidemiilor şi 

epizootiilor; luarea “tuturor măsurilor de .executarea ordinelor date 

de autorităţile centrale în această privinţă (art. 104, şi art. 22, 4); 
. 

, 

„Organizarea ajutorului juridic pentru populaţia lipsită de mijloace, 
întemeierea birourilor de consultaţiuni juridice și de acte de notariat, con- 

form legii de organizare a corpului de avocaţi; ' 

Iniţiativa şi intervenţia înaintea autorităţilor superioare pentru chestiu- 

nile de interes pur local. 

1) Chestiunile mijloacelor materiale sunt precizate în următoarele: 

Votarea bugetului de venituri şi cheltueli; 

Crearea veniturilor de orice natură, aşezarea şi perceperea taxelor, co- 

tizațiunilor şi impozitelor în limitele fixate de lege; 

Chestiuni privitoare la împrumuturi; 

Cercetarea gestiunii mânuitorilor de fonduri comunale, controlul apli- 

cării. bugetelor respective, precum şi al înstituţiunilor puse sub suprave- 

gherea lor; 

Administrarea averii comunale şi în special a izlazurilor, a iazurior, 

a stufăriilor şi a altor bunuri; 
Achiziţionarea şi înstrăinarea proprietăţilor; 

Măsuri pentru a asigura încasarea regulată a impozitelor şi a taxelor 

stabilite de lege în folosul administraţiunilor locale şi al statului; 

Stabilirea condiţiunior “și a regulelor de urmat pentru îndeplinirea qi- 

feritelor prestaţiuni în natură cerute de lege dela locuitorii satului; 

Chestiuni privitoare la intentări de procese, înstrăinări, schimburi; 
concesionări, primiri de daruri, transacţiuni. 
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Asistenţa publică; ajutorul medical şi ameliorarea cordiţiunilor 

sanitare ale satului (art. 57, 6); | 

Ingrijirea de invalizi; întemeierea şi întreţinerea instituţiuni- 

lor de binefacere, aziluri, orfelinate (art. 22, 5); 

c) Protecţiunea muncitorilor, inspecția locuinţelor destinate 

muncitorilor, organizarea burselor muncii, sprijinul instituţiunilor 

de arbitraj; măsuri în 'contra şomajului şi crearea unui fond buge-. 

tar pentru ajutorarea şomeurilor (art. 22, 8 şi art. 104, 3).: 

Aprovizionarea, cu alimente şi obiecte de prima, necesitate, pre- 

cum. şi 'măsuri pentru normalizarea şi controlul preţurilor acestor 

articole, putând face în acest scop chiar acte de comerţ numai pentru 

a înlătura specula; ajutorarea populaţiei pentru însămânţarea ogoa- 

relor şi pentru hrană în caz de recoltă insuficientă, măsuri împotriva 

senmpelei, creiarea în acest scop de depozite, prăvălii, brutării (art. 
22, 13, art. 51, 8). 

2. Relative la traiul material: | 
a) Chestiunile privitoare la creşterea vitelor, îmbunătăţirea 

rassei lor şi la aplicarea măsurilor de medicină veterinară; măsuri 

împotriva epizootiilor, angajarea de veterinari, întemeierea de aba- 
torii, 

b) Chestiuni privitoare la reorganizarea şi ajutorarea agricul- 
turii, cooperaţiei, creditului popular, comerţului, industriei şi muncii 
şi în general la întreaga economie a comunelor. 

Încurajarea şi sprijinul muncii producțive în agricultură, in- 
dustrie şi comerţ; organizarea societăţilor cooperative de cumpărări 
şi de desfacerea produselor loeale pentru cumpărarea de unelte şi 
maşini agricole ca şi a cooperativelor de consum, organizarea expo- 
ziţiunilor de animale domestice şi de produse agricole şi industriale 
locale: îngrijirea de ameliorarea vitelor, achiziţia de tauri şi armă- 
sari de reproducție, pentru a fi puşi la, dispoziţia gospodăriilor locale; 
întemeierea de magazii şi depozite pentru maşini şi unelte agricole, 
semințe, îngrășăminte, ete., întemeierea de- ferime model şi câmp»ri 
de experienţă; înfiinţarea de premii de încurajare pentru crescători 
de: vite, pentra agricultori, meseriaşi. 

Măsuri pentru paza şi apărarea ogoarelor, fâneţelor, izlazurilor, 
“pădurilor, grădinilor, viilor, lupta împotriva insectelor şi animale- 
lor vătămătoare. 

Lucrări de irigație, drenaj, secarea mlaştinelor, împădurire 
pentru întărirea malurilor. 

1
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c) Construirea.şi întreţinerea drumurilor comunale, a podurilor, 

a vadurilor, a şanţurilor; | 
Lucrări de edilitate şi sistematizarea satelor, pavarea străzilor, 

împietruirea drumurilor comunale, aprovizionarea cu apă, luminat, 

canalizare, grădini publice, eleşteie, fântâni, izvoare; 

Construirea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor, a podurilor 

şi a tuturor căilor de comunicaţie de orice natură, pe uscat şi pe 
apă; canalizări, rectificări de cursuri de apă şi în genere orice lu- 

crare publică în interes local; 

Chestiunile privitoare la edilitate, construcţiuni de clădiri pu- 

blice şi particulare, deschideri de drumuri şi de pieţe, alimentarea 

cu apă, canal, iluminat; sistematizarea comunei, înlesnirea circula- 

ţiunii pe drumuri, străzi, pieţe, cheiuri şi alte artere; 

Măsuri pentru protecţiunea peisajelor, apărarea monumentelor 

şi obiectelor de artă, înfiinţarea de muzee locale; 

Cooperarea cu judeţele şi cu statul la aceste lucruri și între- 

prinderi de interes obştese cari pot îi de folos local. 

2. Relative la viaţa sufletească: _ 
a) Chestiunile comunale în legătură cu cultele locale; 
b) Ingrijirea de instruceţia publică; întemeierea şi întreţinerea 

' de şcoli, organizârea cursurilor pentru adulţi în conformitate cu le- 

gile în ceeace priveşte corpul profesoral şi programele de studii, 

crearea de biblioteci, librării, (comuna va da concursul şi pentru 

întreţinerea şi conservarea monumentelor istorice ce se atlă pe te- 

ritorinl ei); 
Chestiunile privitoare la învățământul primar şi elementar, pro- 

fesional şi secundar şi anume: clădiri, reparaţiuni, întreţineri de 

şcoale comunale, procurarea materialului didactic şi controlul: admi- 

nistrativ asupra şcoalelor respective. 

c) Măsuri privitoare la educaţia cetăţenească, şcoli de adulți, 

deşvoltarea şi sprijinul educaţiei fizice; 

Intreţinerea, scoalelor şi a altor instituţiuni culturale din sat. . 

Ş4. Constituţia actuală a comunelor. Categorii. 
Teritoriul şi membrii comunei. 

Legea din 3 “Aug. 1929 are următoarele regule privitor la com- 

punerea comunelor: . - 

Comunele sunt de 2. categorii: a) comune rurale, b) comune 

urbane. : 

Comunele rurale sunt unități administrative, având o populaţie 
e  
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de minimum 10.000 locuitori, formate din unul sau mai multe sate, 

centre naturale de populaţiune (art. 5). 
In cazurile când, fie din cauza depărtării, nu este cu pu- 

tinţă de a forma o comună cu acest număr de locuitori, fie că anu- 

mita sate să află într'o situaţie specială, dispunând de mijloace în- 

destulătoare pentru a fi în măsură de a sâtisface toate trebuinţele 
unei administraţiuni comunale independente, se pot constitui comune 
rurale şi cu un număr mai mic de locuitori dintr'un singur sat sau 
din mai multe sate (arţ. 21). 

Satul formează comună dacă având mijloace se poate constitui 
ca comună rurală (unitate administrativă sau comună politică). Sa- 
tul nu formează singur comună rurală, ci rămâne Şi din punct de 

„vedere administrațiv sat, dacă nu are numărul de locuitori necesar, 
sau dacă nu are mijloacele pentru a se constitui ca comună. In acesi, 
caz satul se grupează cu alte sate pentru a forma, o comună rurală. 

Satele astfel grupate din punct de vedere administrativ se con- 
sideră sa sectoare ale comunei rurale din care fac parte. 

Satele sunt de două categorii: sate mici cu o populaţiune până 
la 600 locuitori şi sate mari cu o pop pulaţiune care întrece acest nu- 
măr de locuitori (art. 6). 

Satele situate la o depărtare de cel mult 3 kilometri dela mar-. 
ginea, orașelor, iar în jurul Bucureştiului toate satele arătate în le- gea specială pot fi declarate comune suburbane (art, 7). 

Gruparea, satelor în: comune rurale se face. prin hotăr siliului judeţean. Hotărirea va fi su 
ministerial. 

II. Comunele urbane sunţ cen 
de lege. 

irea con- 
pusă spre aprobare directorului 

trele de. populaţie declarate astfel 

Ele se împart în: oraşe şi municipii, | i Orașele sunt acele comune urbane, 
locuitori şi nu sunt clasificate de lege 

Maunicipiile sunţ comunele urbane, 
sau sunt declarate astfel de lege pe ba 
sau culturale. * ” 

Comunele declarate prin legea s 
terice pot obţine recunoaşterea de 

Comunele urbane se 
siliului comuna]. 

cari au mai puţin de 50.0000 
municipii. i 
cari au peste 50.000 locuitori, 
za împortanţei lor economice. 

pecială ca stațiuni balneo-elima- 
comune urbane (art, 4). 

pot împărți în sectoare, prin hotărirea, con- 

Satele şi comunele nu pot avâa decât un singur nume oficial1). 
A e 

“3 . : 
Pi 

i 
A . 2, 

d) Schimbarea numelui nu se poate face decât prin încuviințarea con-



"— 218 — 

Comunele de orice categorie pentru reprezentarea intereselor lor 

au ca organ deliberativ: consiliul comunal, ales de către populaţiu- 

nea comunei, şi ca organe executive: primarul şi delegațiunea con- 

siliului, aleşi fie de consiliu, fie de populaţiune, după natura comu- 

nelor. Pimarul conduce interesele comunei cu ajutorul funcţionarilor 

şi a serviciilor comunale. 

Organele comunelor diferă după tipul de unitate administrativă 
în care se încadrează comunele. Legiuitorul din 1929 a creat mai 
multe tipuri de organizare comunală, stabilind condiţiunile, în care 

se pot încadra aşezările populaţiunei (centrele de populaţiune), po- 

trivit numărului populaţiunei, mijloacelor materiale de care dispun 
pentru a-şi întreținea organizaţia şi serviciile, şi potrivit gradului 

de bunăstare materială şi de cultură, în care se află. 

Satele ca centre naturale de populaţiune rezultate din evoluţiu- 

nea istorică se prezintă în forma care o constată legiuitorul la 1999. 

Pentru încadrarea lor într'o organizaţiune administrativă le- 

giuitorul a creiat următoarele tipuri de comune unităţi adminis- 

_trative: 

1. Satul comună rurală; 

2. Satul asociat în comună rurală cu alte sate având subdivi- 

ziunea: 

a) sat mic cu populaţiune sub 600 locuitori; 
b) sat mare cu populaţiune de peste 600 locuitori. 
Aceste tipuri de comune diferă după organe. 
Satul comună rurală are un rând de organe şi anume: consiliu, 

primar, ajutor de primar şi cassier, aleşi prin vot obştese. 
Satul asociat în comună rurală eu alte sate are două rânduri de 

organe: a) organele comunei rurale aceleaşi pentru toate satele aso- 
ciate;. b) organele satului, proprii ale fiecărui sat, cari sunt: a) fiind 
sat mic: adunarea sătească compusă din toţi capii de familie, pri- 
mar, încasator şi 2 delegaţi, aleşi de capii de familie ai satului pe 
2 ani, sau consiliul sătesc, primar, ete., aleşi prin votul obştese pe 
5 ani; b) fiind sat mare:. consiliul, primarul, ajutorul de primar, 
aleşi prin vot obştesc, delegaţia consiliului aleasă de consiliu, încasa- 

tor, ales de consiliu, ratificat prin vot obştese. 

Orașele sunt de asemenea centre de populaţiune rezultate din 
evoluţiunea istorică, dar ca unitate administrativă ele.sunt create 
de legiuitor. 

  

siliului de miniștri, după referațul ministerului de interne şi cu avizul au- 
torităţii tutelare (art. 9). 

      E
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Orice teritoriu. din cuprinsul ţării trebue să aparţină unei co- 

mune. Comuna exercitţă autoritatea sa asupra, întregului teritoriu 

ce-i aparţine. . 

In comunele rurale alcătuite din mai multe sate, teritoriul co- 

munei va fi subîmpărțit între sate!) (art. 18). 

Fiecare locuitor al ţării, fără deosebire de vârstă, sex, naţio- 

nalitate sau confesiune, trebue să fie membru al unei comune şi să 

participe la sarcinile ei. 

Calitatea de membru al unei comune rurale alcătuite din mai 

multe sate este dobândită de drept pentru membrii fiecăruia din 

satele cari compun. comuna. _ 
Cetăţenii cari au calitatea de membri ai comunei sunt de drept; 

trecuţi, atât în listele electorale pentru alegerea autorităţilor comu- 

nale, cât: şi în listele electorale penrru alegerea consiliilor judeţene 

şi pentru la cameră şi senat, dacă întrunesc condiţiile legale. 

Numai membrii comunei au dreptul la asistența comunală; ei se 

bucură cu preferinţă de avantajele acordate de comună locuitori- 
lor ei. Ie . 

Membrii comunei vor primi dela autoritatea comunală un car- 

net de identitate în care vor fi arățate: domiciliul cetăţeanului şi 

semnalmentele lui. Carnetul va cuprinde şi cărţilor de alegător la 

săt, comună, judeţ, cameră şi senat, valabile pe un period de cinei 
ani, în care caz va fi ataşată fotografia, — obligator la oraşe, facul- 
tativ la sate (art. 10, 15, 16). d 

$ 5. Satul comună rurală şi satul asociat în comună rurală. 

I. In satul constituit ca comună rurală, adică î în comuna rurală, 
constituită dintr'un singur sat: 

Numărul membrilor consiliului comunal este: 8 în sate cu o 

  

1) Pentru modificarea teritoriului unei comune sunt necesare voturile 
adunărilor sau ale consiliilor săteşti şi ale consiliilor comunale respective 
aprobate de consiliul judeţean. 

Pentru municipiu sau când comunele se află în judeţe învecinate, apro- 
barea încheierilor consiliilor comunale cade în sarcina directorului ministe- 

„ial, iar când ele se află în judeţe învecinate, însă fac parte din, directorate 
ministeriale deosebite, încheierile consiliilor comunale sunt supuse apro- 
Fării ministerului de interne. 

Toate modificările aduse teritoriilor comunale trebuesc comunicate mi- 
nisterului de interne, care le aduce Ia, cunoștință tuturor ministerelor (art. 
19—20). ;
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poplaţie până la 1000 locuitori; 10 în cele cu o populaţie până la 

2000 locuitori; 12 în cele cu o populaţie până la 3000 locuitori; 14 în 

cele cu o populaţie până la 4000 locuitori; 16 în celelalte comune ru- 

vale dintriua singur sat, oricare ar fi numărul locuitorilor, 

Satul comună rurală are următtorii funcţionari: primar, ajutor 

de prima şi cassier, cari se aleg prin vot obştesc în condiţiunile în 

cari se aleg şi consiliile. 

Cassierul îndeplineşte şi funcțiunea de încasator, 

Dispoziţiunile legei relative la comuna rurală formată din mai 

multe sate se aplică şi comunei rurale constituite dintr'un singur 

sat, în măsura compatibilă cu structura ei (art. 40—42).. 
II. Satul asociat într'o comună rurală, adică două sau -mai multe 

sate asociaie într'o comună rurală formând, din punetul de vedere 

administrativ, un sector al comunei au o organizaţie, difetind după 

numărul locuitorilor» lor. - . 

Satele mici cu o populaţiune până la 600 locuitori se. pot admi- 

nistra, după alegere prin o adunare sătească sau prin un consiliu 
sătesc. | 

Satele mari cu o populaţiune despeste 600 locuitori se adminis- 

trează în mod obligator prin.un consiliul sătesc. 
Satele din cuprinsul aceleiaşi comune se pot asocia între ele 

spre a forma împreună o unitate administrativă sătească. 

Aceaslă asociere nu se poate hotări decât numai în urma iniţia- 

tivei luate de organele deliberative ale unora din ele şi după con- 

simţimântul tuturor celorlalte sate cu cari urmează să fie unite. 

Aceste hotărîri sunt supuse aprobării consiliului judeţean. 

Satele cari nu dispun de mijloace se pot asocia între ele şi nu- 

mai pentru un scop determinat, sau pentru a susține numai unele 

din servicii şi a plăti în: comun 0 parte din personalul lor adminis- 

trativ, tehnic, sanitar, şi mai cu seamă pentru retribuirea unui se- 

eretar sătese (art. 43—A45). 

a) Satul mic. Adunarea sătească. Primarul. Consiliul sătesc. . 

Satele mici pot avea a | organ deliberativ adunarea sătească, 

sau un consiliu sătesc, ales după voinţa majorităţii cetăţenilor din . 

sat. sa - | 

Adunarea sătească este alcătuită din toţi membrii comunei din 

sat, cari sunt capi de familie, au vârsta de cel puţin 25 ani, şi se 

bucură de drepturile civile şi politice!). 

1) Nau dreptul să ia parte în adunarea sătească: Pr 

  
 



4 
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Capii de familie se înscriu într”o listă specială întocmită ca şi 

cea pentru înserierea alegătorilor comunali. 

In fiecare an, această listă va fi revizuită înscriindu-se cei ce 

au întrunit condiţiunile prescrise de lege şi ştergându-se cei ce au 

pierdut vre-una din aceste condiţii, fără alte formalităţi. . 

| Capii de familie în prima întrunire a adunării săteşti vor presta, 

în prezenţă primarului comunal sau a unui delegat al său, urmă- 

torul jurământ: | e 

„Jur credinţă Regelui, supunere Constituţiunii şi legilor, jur 

să apăr şi să sprijinese interesele Ţării“, | 

"Tot astfel vor presta jurământul capii de familie înscrişi la re- 

vizuirea anuală a listei, nimeni neavând dreptul de a lua parte la 
lucrările adunării sătești dacă nu a prestat jurământul. 

“Adunarea sătească este prezidată de către primarul satului, sau ' 
în lipsa lui de unul din cei doi delegaţi anume desemnat de adunare'). 

a) Militarii activi, jandarmii şi poliţiştii, cari îşi exercită tuncţiu- 

țţiunile pe teritorul comunei respective; , 

b) Călugării; . 2 A 

c) Debitanţii de băuturi spirtuoase; 

d) Cei condamnaţi pentru crime şi delicte cari atrag pierderea drep- 

turilor civile şi politice. 

, 1) Adunarea sătească, în care primarul, încasatorul şi alţi stujbaşi ai 

satului vor îi chemaţi să-şi. dea, seama, de geşstiunea, lor, ca și în cazul când 

ar urma să se discute plângerile şi învinuirile aduse primarului sătesc, va 

fi prezidată de un -membru al delegaţiei comunale. | 

i Adunarea sătească este convâcată după trebuinţă de către primar, de 
preferinţă în zilele de Duminică şi de-sărbătoare. 

Convocarea se face prin afişare la primărie şi anunţarea ei cu toba. 
Primarul este dator să convoace adunarea: 

a) âupă cererea a ?/3 din numărul capilor de familie ai satului; 
b) după ordinul primarului comunal sau al: pretorului. 
Adunarea sătească. este legalmente constituită când iau parte la adu- 

nare cel puţin o jumătate din membrii săi. .- 
Hotăririle se iau cu majoritate de voturi; în caz de paritate, propune- 

” rea este respinsă, . i 
Votarea, se face prin ridicare de mâini, prin împărţirea adunării în două 

și numărarea voturilor sau în orice alt chip după obiceiul locului. 
In caz când se cere votul secret, ca şi pentru alegerea primarului şi 

a slujbașilor sătești, votarea are loc cu bile sau buletine depuse în urne, 
astiel construite încât să se asigure secretul votului. 

Hotărîrile adunării sătești se înscriu întrun registru special şi se sem- 
nează de către primarul şi secretarul saţului. 

Dacă după două convocări consecutive nu se întrunesc în număr legal 
membrii adunării sătești, consiliul comunei din care face parte satul res-
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Primarul sătesc este ales în satele în cari funcţionează o adu- 

nare sătească prin votul capilor de familie, iar în' satele în cari func- 

| ționează un. consiliu sătesc prin sufragiui universal!). Odată cu ale- 

gerea primarului adunarea alege pe iîneasator şi doi delegaţi cari 

să ajute pe primar în îndeplinirea însărcinărilor sale, precum şi să-l - 

înlocuiască în caz de lipsă în ordinea vârstei. 

» Primarul?), încasatorul?) şi delegaţii săteşti se aleg pentru un 

period de doi ani, prin. vot secret cu bile. 
Sirăjerii satului se aleg pentru un an. 

Primarul, încasatorul şi străjerii satului pot fi realeşi, dar nu- 

mai cu. consimţimântul lor. 

Primarul sătesc este organul executiv al adunării săteştt:). 

4 

pectiv va lua în locu-i toate hotăririle pe cari le va crede de cuviinţă asupra 

chestiunilor ce au fost puse la ordinea de zi a adunării sătești. care nu 

sa întrunit. - 

1) E nu poate refuza, sarcina ce i se impune prin alegere decât în ur- 

'mătoarele cazuri: a) dacă a împlinit vârsta de 60 ani; b) în caz de boală, 

care lar îace face inapt pentru servicii; c) dacă a mai 'fost ales în servicii 

săteşti şi a stat în funcţiune tot termenul pentru care a fost ales. 

Adunarea, săteească, sau eventual consiliul sătesc este însă în drept 

să-i accepte demisiunea, pentru motivele pe cari le-ar găsi întemeiate. | 

>) Adunara convocată pentru alegerea primarului, încasatorului şi a, 

delegaților, va fi prezidată de un membru al delegaţiei consiliului comu- 
nal, anume desemnat pentru aceasta. | 

3) Incasatorii sătești trebuie să fie absolvenţi ai şcoalei primare, Mi- 
nisterul de interne va putea însă hotări ca, în localităţile în care această 
condiţie: nu ar putea fi realizată, să fie admişi provizoriu şi ştiutorii de 
carte cari ar trece un examen stabilit în acest: scop. 

Vezi atribuţiunile încasatorului sătesc Ja organizaţia satului mre, 
+): EI are, pe lângă celelalte atribuţiuni stabilite de lege următoarele 

îndatoriri: 

1. Publicarea în sat a legilor şi regulamentelor ca şi a ordinelor şi a 
instrucţiunilor guvernului; 

7, Alcătuirea împreună, cu cei doi delegaţi ai satului, a proiectului 
de buget, a venitelor şi cheltuielilor satuiui, precum şi darea de seamă 
anuală, asupra execulării bugetului din anul precedent; . 

3. Revizuirea cel puţin odată pe lună, împreună cu cei doi delegaţi ai 
satului, a cassei şi controlul gestiunii încasatorului sătesc; | 

Ă. Ingrijirea de registrul membrilor” comunei, locuitori ai satului, pre- 
cum și de: registrul capilor de familie cari au dreptul să ia parte la, adu- 
narea. săteacs; [i 

5. Aducerea, la îndeplinire a însărcinărilor primite dela administraţia 
„comunală, ca şi dela cea, judeţeană; i 

6. Paza bunei ordine și măsuri pentru siguranța. publică; 
7. Măsuri pentru paza ogoarelor, a „fâneţelor şi a pădurilor de pe 

' 
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Adunarea sătească numeşte “secretarul sătesc!), eventual, şi alţi 
slujbaşi necesari pentru funcţionarea serviciilor sătești. Aceste nu- 
miri vor îi aprobate de delegaţia judeţeană. 

Și în satele mici poate fi constituit, că organ deliberativ, un 
consiliu sătesc, ales după normele stabilite în lege, pentru alegerea 
consiliilor comunale în comunele formate dintr'un singur sat. In 
acest caz, propunerea de constituire a unui consiliu sătese ales tre- 
bue să fie însuşită de cel puţin 20 capi de familie dintre membrii 
comunei şi anunţată într”o adunare sătească, care o pune în ordinea . 
zilei, pentru altă adunare a satului, anume convocată în. acest scop, 
cel puţin peste o lună după anunţarea propunerii. | 

In această adunare e necesară prezenţa de cel puţin două treimi 
din capii de familie şi propunerea poate fi primită cu o majoritate 
absolută de voturi?). - 

  

teritorul satului, organizarea măsurilor de ajutor în caz de incendiu, re- 
vărsări de apă, ete. | - i € 

8. Supravegherea pentru respectarea regulamentelor sanitare şi che- 
marea la răspundere a celor cari le-ar încălca; | 

9. Inştiinţara autorităților în drept şi luarea primelor măsuri pentru 
descoperirea și poprirea vinovaţilor de crime şi delicte, (art. 55). ) 

1) Când mai multe sate se asociază pentru a plăti un secretar sătesc, 
se formează 6 comisiune din câte trei reprezentanţi ai :satelor asociate, 
şi anume primarul şi doi delegaţi ai fiecărui sat, spre a recomanda, trei 
candidaţi, din cari delegaţia judeţeană numeşte unul ca secretar tal sa- telor asociate. | a o 

Comisiunea este prezidată de primarul comunei din care fac părte 
satele respective. 

Adunarea, sătească, sau eventual consiliul sătesc desemnează pe ds- 
legaţii lor în această comisiune, anume pentru fiecâre 'câz în parte. 

*) Hotărirea astfel votată. de adunarea, sătească, intră în vigoare nu- 
mai după aprobarea consiliului judeţean, care fixează şi data alegerii 
consiliului sătesc. 

In cazul când cel puţin cinci capi de familie au formulat o protestare, 
contestând validitatea hotărtrii, delegațiunea consiliului judeţean va orân- 
dui ancheta şi'va putea eventual să hotărască convocarea, din nou a, 
adunării săteşti, care va fi chemată să repete votul în prezenţa unui re- 
prezentant al delegaţiunei judeţene. : | | 

Adunarea sătească, ca organ deliberativ, poate îi reînființată, fie după 
propunerea, consiliului sătesc, fie după o propunere însușită de cel puţia 
20% din capii de familie, urmându-se procedura, stabilită pentru înfiin- 
țarea, consiliului sătesc, Reîntiinţarea se poate hotări numai după expira- rea mandatului consiliului respectiv. Deasemenea adunarea sătească nu 
poate. fi înlocuită. prin consiliu, decât după ce aceasta a funcţionat pe O durată egală cu cea a consiliului. '



“2 994 — 

In satele mici în cari funcţionează ca organ deliberativ un con- 

siliu sătese ales, vor îi totuşi supuse hotăririi votului obştesc al 

membrilor comunei din sat, după ce vor îi discutate şi votate de 

consiliul sătesc chestiunile mai imporţante?). 
De asemenea alegerea primarului are loc ca și în satele mari, 

prin sufragiul obştesc, pe un termen de cinci ani art. 46—62). 

Primarul ales prin votul obştese poate fi îndepărtat numai pe 

cale disciplinară '(art. 42, al. II). 

b) Satul mare. Consiliul sătesc şi celelalte organe. 

In satele cu o populaţiune de peste 600 locuitori, constituirea 

unui consiliu sătese ales ca. organ deliberativ al administraţiunii 

săteşti este obligatorie. EI se compune şi funcţionează după regulele 
arătatepentru satul mie. 

Organele executive aie administraţiunii sătești în satele mari 

sunt: 

1. Primarul; 

2. Ajutorul de primar; 

3. Delegaţia consiliului sătesc; 

4. Incasatorul sătesc, 

Delegaţiunea, consiliului se alege de consiliu, îndată după consti- 
tuirea lui pentru tot timpul de funcţionare a consiliului. 

Primarul şi ajutorul de primar sunt aleşi prin votul obştese, 
în aceleaşi condițiuni ca şi consiliile săteşti. 

i Numirea încasatorului sătesc, desemnat de consiliul sătesc, tre- 
bue deasemenea supusă raţificării, prin votul obştese al alegătorilor?). 

  

1) Aceste sunt: 1, Bugetul sătesc; 2, Propunerile pentru înfiinţarea 
de noui taxe şi contribuţiuni; 3. Autorizarea de a încheia, împru- 
mut.uri săteşti; 4. Intreprinderea, de lucrări cari ar necesita cheltuieli mari, 

| angajând. veniturile satului pentru mai mulţi ani; 5. Recunoaşterea ca- 
lităţii: de membru al comunei prin primirea în obştea satului; 6. Alipirea 

“la o altă comună rurală. 
2) Incasatorul sătesc, în “satele mari ca şi în cele mici, percepe sub: 

supravegherea primarului, nu numai impozitele şi taxele sătești, ci şi 
cele stabilite de lege în folosul comunelor şi a altor administraţiuni lo- 
cale superioare sau în folosul statului. 

După încasarea tuturor dărilor impuse locuitorilor satului, încasa- 
torul sătesc scăzând partea cuvenită satului, depune restul la admini- 
straţiunea financiară a, judeţului în schimbul unei chitanţe, fie direct, 
fie prin cassieria comunală. 
e Repartizarea, stimelor astfel încasate, între diferitele administraţiuni 
locale şi stat, cade în sarcina administrţiunei financiare judeţene. 

Primarul, delegaţia şi. consiliul sătesc. exercită, controlul şi supraveghe- 
rea gestiunii încasatorului.   
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El este ales pentru doi ani şi nu poate fi reales fără consimţi- 
mântul său, 

| 
Secretarul sătesc!) este numit de consiliul sătesc. Această nu- 

mire însă urmează să fie confirmată, de preşedintele delegaţiei con- 
siliului judeţean şi este făcută pe timpul duratei consiliului, 

Afară de atribuţiunile organelor corespunzătoare în satele mici, 
administraţia, satelor mari îngrijește de toate interesele locale, în 
măsura, mijloacelor lor. 

$ 6. Comuna rurală ca asociație a satelor. 
Comuna, rurală fiind o creaţiune a legiuitorilor ca tip de orga- * nizaţie a comunelor, nu este altceva din punct de vedere juridie decât o asociaţiune a satelor, un tip de stabiliment de drept publie. Comuna rurală are în asociaţiune ca membri satele mici, sau mari, cari îşi păstrează individualitatea şi întreagă organizaţia de saț. Asupra acestor organizaţiuni săteşti se suprapune o orgahiza- țiune comună pentru toate satele, căreia legiuitorul i-a dat numele: - de administraţia comunei rurale. Centrul ei va fi natural într'unul din satele membre ale comunei rurale. 
Administraţiunea comună a satelor asociate adică a comunei rurale constă din: 
Consiliul comunal ca organ deliberativ, 

consiliului comunal ca, organe executive. , | Consiliul este compus din: a) consilierii aleşi prin sufragiul uni- versal, direct şi secret, cu reprezentarea minorităţii; b) din primarii, sătești din cuprinsul comunei sau din înlocuitorii lor, Numărul de consilieri aleşi se stabileşte în proporție de un consilier la o mie de locuitori. Pentru alegerea lor, satele 
Sun: grupate în circumscripţii electorale şi fiecar silieri. Dacă numărul de consilie 
nu ar fi divizibil cn trei, el se 

» primar şi delegațiunea 

ri rezultat din proporţia stabilită 
complectează cu 1 sau 2. 

7 ] ili conâiţiunile Şi limitele acestei răs- punderi. 
1) Secretarul sătesc trebue să, posede ce dare însă, ministerul de interne, Cesar, poate dispune ca, pent vizoriu, secretari să 

el puţin diploma unei şcoale secun- în localităţile în cari aceasta s'ar crede ne- Tu un period determinat, să fie admişi pro- teşti cu titluri inferioare, în urma unui examen de 
adfritere înaintea comisiunii întocmite în vederea, acestui scop de către 
delegaţiunea județeană în capitala județului. 

V, ONIŞOR : Drept administrativ, 
- 

15
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Nuiărul minim al membrilor din consiliu trebuie să fie de şase 

consilieri. In cazul când numărul locuitorilor nu va putea da” acest 

Minintum, ” diferența se va complecta cu noi consilieri. . 

C onsiliul comună] se alege pe termen de 5 ani. 

Mandatul” consilierilor coniunelor este gratuit. 

" Adininistraţiunea comunei rurale se ocupă cu toate chestiunile 

de interes local, “colaborând cu acţiunea puterii centrale şi complec- 

tând-o în raza satelor sau a comunei rurale. (art. 22). 

Pentru, satisfacerea. trebuinţelor. bor. comunele rurale se pot aso- 

„cia între ele, În măsura în care vor cvede necesar, pentru a între- 

prinde Inerări şi a organiza servicii pentru care mijloacele | lor nu 

sunt îndestulătoare. | - 

Atribuţiunile consiliului comunal rural sunt din sfera interese- 

lor locale. privind. toate satele “asociate!), 

„ DiSg -oziţiile privitoare. la, constituirea, şi funcţionarea conşiliilor 

Şi a delegaţiilor. consiliilor, din comunele urbane (arătate mai jos la 

  

1) Ele sunt: ! : Aa 

1. Alegerea primarului, a delegaţiunei consiliului, precum şi numirea 

notariilui, 'cassierului si a altor slujbaşi din serviciile comunale, stabi- 

lirea vetribuţiunilor lor; . - : 

„i -9; Îndrumarea organelor executive . şi elaborarea de instrucţiuni pen- 

tru acestea; 
. 

3, Votarea bugetului comunal şi regularea socotelilor;. 

4. Votarea contr ibuţiunilor şi taxelor de administrăţiune comunală 

şi stabilirea. prestaţiunilor în natură în folosul ei; 

5, Yotarea contribuţiunilor și taxelor de. administraţiune - -ale satelor 

-cari compun comuna; 

___“%6. Stabilirea regulelor pentru aâministrarea capitalurilor. şi a averi- 

lor comunale şi “pentru conducerea serviciilor comunale, precum și insti- 

tuţiunilor şi “uluror stabilimentelor de interes public create de admini- 

straţia comunală - sau dependinte de ea; : , 

77. Dobândirea şi: înstrăinarea bunurilor imobiliare; 

8. Formarea fondurilor speciale pentru diferite trebuinţe ale comunei; 

9. Contactarea. împrumuturilor pentru lucrările şi întreprinderile 1CO- 

munale; 

10. Intentarea.. acțiinilor în justiţie şi autorizarea. organelor comunei 

de a o reprezenta înaintea instanţelor judecătoreşti; IE 

11. Controlul gestiunii . primarului comunal şi a delegaţiunei consi- 

liului comunal; : exercițiul aulorității tutelare: asupra satelor, cari com- 

pun comună şi supravegherea gestiunii acestora; . 

12. Încheiexile asupra tuturor chestiunilor propuse deliberărilor. sale 

da către autorităţile superioare; 

13. Iniţiative şi eventuale intervenţii la autorităţile superioare în toate 

chestiunile cari privesc interesele şi trebuinţele Jocale. (art. 26).. 

5 
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capitolul: Consiliul comunei urbane) se aplică şi consiliilor din co- 
munele rurale formate din mai multe sate cu deosebirile următoare: 

-_ Consiliile comunale vurale se convoacă!) prin dispoziţiunea pre- 
tectului pentru a se pronunţa asupra cazurilor de incapacitate, ne- 
demnitate şi incompatibilitate şi pentru a se constitui. Această con- 
vocare se face după ce au fost rezolvite eventualele contestaţii asu- 
pra alegerilor. | - 

Consilierii aleşi depun în prezenţa prefectului sau a pretoru- 
lui”) delegat, de el jurământul, prestat şi în sate de capii de familie. 

Nici un membru al consiliului nu poate lua parte la deliberări 
până nu depune jurământul, | | 

După depunerea, jurământului, consiliul prezidat de primarul 
satului în care se află reşedinţa comunei, sau în lipsă, de cel mai în 
vărstă dintre membrii săi, alege cu majoritate de voturi pe primarul 
comunal şi pe cei doi membri în delegaţiunea consiliului.?) 

Alegerea se va face pentru toată durata consiliului, 
Pentru verificarea gestiunii administraţiunii comunale, consi- 

liul alege din sânul său, pe termen de uk an, o comisiune de verifi- 
câre, compusă din trei membri. Comisiunea, de verificare are atri-" 
buţiunile de a prezinta, consiliului, la sfârşitul exerciţiului bugetar 
un raport, de a inspecta cassa şi serviciile, ori de câte ori va crede 
necesar, sau ori de câte ori va fi însăreinață de consiliu. 

Consiliul comunal, pentru o mai bună administraţie, se va putea, 
înipărţi, în comisiuni cu însărcinări speciale de gospodărie locală. 

Consiliul comunal se întruneşte odată pe lună. EI se poate con- 
voca ori de câte ori este trebuință, sau când autorităţile superioare 
ar socoti necesar. Convocarea se face de primar sau eveatual de de- 
legaţiune. Primarul este dator să convoace consiliul şi la cererea 
majorităţii. primarilor săteşti. Convocarea se face prin invitaţiuni 
personale “scrise şi 'cuprinde chestiunile de, cari are a se ocupa 
cobsiliul. Pentru hotărîri valabile trebuie să ia parte la şedinţele 
consiliului cel puţin jumătate din numărul consilierilor, 7 | | 

  

1; Consiliul comuna] se întruneşte de dre 
în termen de 15 zile dela r 
alegerilor sau expirarea ter 

" nile.. i , 
2) Potrivit art. 28 convocarea, consilierilor 

iect, potrivit ari. 83, se face numai în oraşe d 
ruraie de pretor. De aceea sa interpretat, că 
mune rurale dă numai o dispoziţie generală, face pretorul. 

3) Cei aleși nu pot fi între ei r 

pt dacă nu a fost convocat, 
espingerea contestaţiunilor făcute împotriva 

menului în care se puteau face contestaţiu- 

la constituire se tace de pre- 
e prefect, în sate de corhune 
prefectul pentru sate şi co- 
convocarea, în fiecare loc o 

ude până la al patrulea grad. 

, - , 15*
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Medicul comunal va îi întotdeauna convocat spre a-şi spune 

părere», în toate chestiunile cari privesc sănătatea publică şi. ocroti- 

rea socială. 

Consiliul poate decide să îie chemate în şedinţă şi ascultate 

orice alte persoane de specialitate, de ale căror lămuriri ar avea 

nevoie. : 

” Hotăririle consiliului comunal rural se iau cu majoritate abso- 

lută a voturilor. In caz de paritate, propunerea este respinsă. Votul 

în chestiuni de persoane, la alegerea sau numirea în diferite func- 

țiuni, este totdeauna, secret. 

Primarul este preşedintele consiliului comunal şi al deie- 

gaţiunii consiliului. ” 

Atribuţiunile lui sunt: 

a) EI este capul administraţiunii comunale.!) Prezidează, şedin- 

ţele consiliului şi ale delegaţiunii. 

In această calitate el conduce serviciile comunei rurale. 

EI are datoria să supravegheze încasările impozitelor, să contro- 

leze pe încasatorii sătești şi să verifice gestiunea lor. 

b) Ca organ al intereselor generale primazul publică în euprin- 

sul comunei, legile, regulamentele şi ordinele guvernului sau ale 

autorităţilor superioare. 

c) Ca organ al poliției primarul are datoria, în caz 

'de turburare a ordinei publice, să ia, până la sosirea autorităţilor 

'poliţieneşti, toate măsurile necesare pentru vestabilirea ordinei, pen- 

tru paza persoanelor şi a averilor şi pentru poprirea vinovaţilor prinşi 

asupra crimei sau delictului (flagrant, delict). El este dator să comu- 

nice imediat autorităţilor în drept toate infracțiunile săvârşite pe 

teritoriul comunei şi să dea concursul necesar pentru cercetările 

justiţiei. (art. 36). | | 
După expirarea termenului de 5 ani, pentru care a fost ales 

consiliul comunal, sau în caz de disolvare a consiliului, primarul Şi 

1) EL aduce la îndeplinire hotăririle consiliului şi delegaţiunei co- 

munale. 

El are dreptul să ceară, oricând are nevoie, pentru îndeplinirea atri- 

buţiunilor sale, avizul şi asistența delegaţiunei consiliului. ” 

El are datoria în deosebi să învite la şedinţele delegaţiunei pe pri- 

marii săteşti respectivi, în cazurile când urmează să fie discutate chestiuni 

cari privesc satele lor. 

El supraveghează pe primarii săteşti din cuprinsul comunei şi are 

dreptul să inspecteze toate serviciile lor. ! i  
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delegaţia consiliului gerează afacerile comunale până la constitui- 
rea noului consiliu comunal. | 

Primarul satului de reşedinţă va îndeplini funcțiunile de prim- 
ajuto? al primarului comunei, pentru tot teritoriul comunei şi-l va 
putea, înlocui în lipsă. Primarii. celorlalte sate. vor îndeplini sarei- 
nile.de ajutoare ale primarului comunal, numai în satele respective. 

Delegaţia consiliului comunal este constituită de primarul co- 
munal şi 2 membri aleşi de consiliu. La lucrările!) ei vor fi obligator 
invitaţi să ia parte cu vot deliberativ şi primarii sătești din cuprin- 
sul comunei, în toate chestiunile cari privese satele lor. 

  

1) Insărcinările pe cari trebue să le îndeplinească, delegaţia consi- 
liului, în colaborare cu primarii sătești, sunt: : 

1. Să dea avizul asupra tuturor chestiunilor de administraţie după 
cererea primarului comunal; “ 

2. Să asiste pe primarul comunei la îndeplinirea funcţiunei sale; 
3. Să convoace consiliul comunal când va crede necesar, dacă primarul c6munei nu ia această iniţiativă; | 
4. Pregătirea rapoartelor asupra tuturor chestiunilor cari urmează 

să fie supuse desbaterilor. consiliului și stabilirea ordinei de zi: pentru şe- dinţele acestuia; | 
5. Intocmirea proiectului de buget în colaborare obligatorie cu primarii 

tuturor satelor cari' compun comuna rurală; Zi 
6. Controlui gestiunii financiare a satelor cari fac parte din comună, 

verificarea bugetului şi a conturilor lor; | 
'7. Ingrijirea de procesele şi acţiunile în justiţie în cari este intere- 

sată comuna; 
8; Intocmirea dărilor de seamă pentru ședințele consiliului asupra 

activităţii şi a gestiunii comunale; în scopul acesta, delegaţiunea va. su- 
praveghia de aproape încasările şi cheltuielile şi funcţionarea diferitelor servicii; | 

9. Intocmirea listelor electorale pentru consiliul comunal, precum: şi 
a listelor pentru alegerea consiliilor sătești unde aceste consilii funcționează. 
Delegaţiunea comunală are și sarcina de a aduce la îndeplinire, pentru aceste 
sate, toate obligaţiunile impuse de lege primarilor în ce priveşte întoc- mirea, listelor ' electorale pentru alegerile administrative şi legislative. 
Aceste liste vor fi supuse aprobării. consiliului comunal; 

10. Supraveghiarea tuturor construcţiilor din cuprinsul comunei şi eliberarea. autorizaţiunilor necesare pentru aceasta, în: conformitate cu legile şi regulamentele; | | 
1. Eliberarea biletelor de identitate pentru locuitorii comunei şi cer- tificarea, semnăturilor lor; | : 12. Ingrijirea şi controlul registrelor de stare civilă pentru toate sa- tele din comună şi, în 'special, organizarea cu aprobarea consiliului, a oficiului de stare civilă” pentru. satele mici. 
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$ 7. Comuna urbană: oraşe și municipii. 

Comuna urbană ca rezultat al evoluţiunii istorice este un centru 

de populaţiune mai mare. Ca el să fie încadrat în acest tip de or- 

ganizaţie este nevoe de intervențiunea legiuițorudui. Comuna urbană 

este centrul de. populaţiune declarat astfel. de lege (art. 4). 

“Legiuitorul: din 1929 reglementează la un .loe cele 2 tipuri de 

comune urbane: oraşele (comunele urbane câri au mai puţin de 

50,00) locuitori şi nu sunt clasificate de lege municipii), şi municipi iile 

(comune urbane cari au peste 50,000 locuitori sau sunt declarate ast- 

fel de lege pe baza importanţei lor economice sau culturale). 

Oraşele cu organizaţie administrativă sunt subordonate judeţu- 

lui, munieipiile nu intră în organizaţia administrativă a judeţului. 

Organele deliberative în oraşe şi muncipii sunt: consiliul comu- 

nal urban şi consiliul municipal. 

Organele lor executive sunt: 

a) Primarul; 
b) Ajutorul de primar, şi 

e) Delegaţia consiliului, 

Acestora sunt subordonați un secretar comunal şi diferitele ser- 

„vicii comunale. 

I. Consiliul este compus: a) din membri aleşi şi b) membri de 

drept. | 

Alegerea membrilor se face prin vot universal, egal, direct, 

secret, obligatoriu, cu scrutin de listă, pe baza reprezentării pro- 

poriionale. 

Numărul membrilor aleşi « se stabileşte în proporţiune cu p6pu- 

laţiu fiecărei comung urbane. Acest număr!) este de: 36 în munici- 

piile cu o: populaţie care întrece numărul de 100.000 locuitori; 32 

în: municipiile cu o populaţie care întrece numărul de 50.000 locui- 

tori; 24 în oraşele cu o populaţie de peste 25.000 locuitori; 18 în ora- 

şele cu o populaţie de peste 10.000 locuitori; 16 în celelalte comune 

urbane, ori care ar fi numărul locuitorilor. 

Membri de drept?) cu vot deliberativ în consiliile urbane sunt: 

% Din 10 în 10 ani, consiliuk comunal verifică dacă creşterea popu- 

laţiunii nu! necesită o schimbare în numărul consilierilor aleşi. In acest 

caz, votul consiliului va fi supus aprobării directorului ministeriay. 

2) Desemnarea membrilor de drept are loc înainte de constituirea con- 
siliului, Orice contestăţiune pentru comune urbane se adresează consi- 

liului judeţean, contestaţiunile pentru municipii se adresează tea 

local de revizuire. Hotărîrile acestora pot fi atacate de cei interesaţi, 

căile stabilite în lege.  
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a) rectorul universităţii în oraşele de reşedinţă a celor 4 uni- 

versităţii sau conducătorul şcoalei de învăţământ superior din loca- 

litate, unde este un astfel de învăţământ; 

b) Câte un reprezentant al şcoalei statului din localitate, de în- 

sătământ primar, secundar (gimnazii, şcoli normale, profesionale, 

medii) şi un reprezentant al. şcoalelor secundare particulare cu drept 

de publicitate, cari aparţin grupului minorităţii celei mai numeroase 

din localitate, desemnaţi prin vot de membrii corpului din care fac 

parle; | 

c) câte un reprezentant al.bisericilor naţionale şi un reprezen- 

“tant al bisericii minoritare cu cel mai mare număr de credincioşi 

din localitate, desemnaţi prin vot de membrii corpului din 4 care face 
parte: 

d) preşedinţii Camerelor de industrie şi comerţ şi ai Camerelor 

“de agricultură din lvcalitate; 

e) un membru ales de către industriagii şi comercianții din lo- 

calitate, cari au drept de alegători pentru Camera de comerţ şi 
industrie respectivă. . - - e . . 

Membri. de drept ai 'consiliului „vor fi convocați ca şi membrii 
aleși, la toate şedinţele consiliului, exercitând aceleaşi drepturi. 

Şefii diferitelor servicii comunale vor fi învitaţi la şedinţele 
consiliului şi ascultați ori.de câte.ori vor fi supuse desbaterilor con- 
siliului chestiunile de competinţa lor. Părerile loi vor fi „consemnate - 
în procesul-verbal al şedinţei. ' : i 

Durata mandatului consilierilor aleşi este de 5 ani. 
Membrii de drept sunt desemnaţi pe acelaş. termen, dar manda- 

tul lor încetează dacă ei pierd situaţia, în baza căreia au fost de- 
"semnaţi. În cazul acesta, cei în drept vor desemna, alt membru în 
locul vacant, în termen de 15 zile dela ivirea vacanței. Vacânta tre- 

„buie comunicată imediat autorităţii tutelare. Dacă 1 numirea, întârzie 
peste acest termen, consiliul poate el însuşi desemna pe noii menibri 
“de drept. | , | d 

Mandatul de consilier comunal este gratuit. 

C omuna suburbană este un sat sau 0 comună rurală, declarată 
în urma unui acord intervenit între comuna urbană şi satul sau 
“comuna rurală respectivă. Acordul se supune aprobării comitetului 

* local: de revizuire. (art. 185). Dacă nu a intervenit acord, acolo unde 
interesele generale cer înfiinţarea comunei suburbane, comitetul lo- 
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cal de revizuire este în drept a face declaraţia înfiinţărei!), şi în 

lipsa acordului. 

Comuna suburbană păstrează individualitatea ei, având consi- 

liu] comunal şi autorităţile comunale proprii. 

Funcționarea unor anumite servicii din comuna suburbană tre- 

buie să fie pusă în concordanţă cu aceleaşi servicii din comuna 

urbană. 

Primarul sau delegatul primarului din comuna suburbană face 

parte de drept din consiliul comunei urbane. 

Când sunt în discuţiune chestiuni cari interesează ambele co- 

mune şi în special luarea măsurilor de salubritate, edilitate şi ali- 

niere, consiliul comunei suburbane este reprezentat, cu. drept de vot, 

în şedinţa consiliului comunei urbane pe lângă primar şi de delegaţia, 

consiliului. 

Colaborarea?) dintre comuna urbană şi cea suburbană se , referă 

mai ales la reglementarea sulubrităţii, ddilităţii şi poliţiei comu- 

nale3). 

$ 8. Alegerea consiliuiui comunal. 

Consiliul comunal, afară de comunele rurale formate din mai 

multe sate, se alege prin vot universal, egal, direct, secret, obliga- 

toriu, cu scrutin de listă, pe baza reprezentării proporţionale. 

1) Hotărîrea, se poate ataca cu apel la comitetul central-în termen de 

20: zile. (art. 185 al. ultim). In L. 14 lun. 1925 aprobarea se da de mini- 

sterul de interne (art. 85). 

2) Un regulament special va preciza condiţiunile de organizare a, servi- 

ciilor comunale în vederea unei colaborări .utile între organizaţiile co- 

munale respective. 

Administrajiile comunelor respective sunt îndatorate să execute mă- 

surile 'aprobate, 

3) Regulamentele de salubritate, de edilitate şi de poliţie comunală ale 

comunei suburbane nu vor putea, fi puse în executare decât după ce au fost 

aprobate de consiliul comunei urbane de care este legată. 

Măsurile de ordin sanitar luate de comunele urbane sunt obligatorii 

pentru coniunele suburbane, 

Dacă există, neînţelegeri între comunele urbane şi suburbane bsupra 

măsurilor “ce urmează a se lua, ele se rezolvă de comitetul local de revi- 

zuire. Hotărirea poate îi atacată în termen de 10 zile la Comitetul cen- 

A tral, care se pronunţă în mod definitiv. - 

Toate clădirile şi stabilimentele în teritoriul cuprins în raza comunei 
suburbane vor fi supuse măsurilor de igienă, edilitate şi poliţie, stabilite 
de comunele urbane. şi suburbane, (art. 188—19% sau L. 14 lun. 1925 

art. 89—92). ” 
»  
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Consiliul comunelor rurale formate din mai multe sate se alege 

de asemeni prin votul universal, egal, direct, secret, obligatoriu, cu 

reprezentarea minorităţii, dar pe baza scrutinului limitat, în pro- 
porţia locuitorilor din satele comunei rurale. _ _ 

Consilierii de drept la comuna urbană sunt desemnaţi de mem- 

brii corpurilor!) din cari fac parte. 
Pentru alegeri în sate şi în comune rurale formate dintrun sin- 

gur sat, fiecare sat sau comună constitue o circumscripție electorală. 
Când numărul ajegătorilor dintrun sat sau dintr'o comună 

trece peste 3000, circumscripţia se împarte în mai multe sc 
astfel ca fiecare secţiune să cuprindă cel mult 2000 alegători. (art. 
modificat prin L. 31 Dec. 1929 art. 2). 

Una din secțiuni formează biuroul electoral central, însărcinat 
cu totalizarea voturilor şi proclamarea rezultatului. 

Pentru alegerea consiliilor în comunele rurale formate din mai 
multe sate, satele se grupează astfel ca să formeze cir- m 
electorale alegând fiecare câte 3 consilieri, | , 

Birourile secțiunii de votare sunt prezidate în comunele urbane 
reședințe, de către judecătorii tribunalului şi dacă numărul acestora 
este insuficient, de judecătorii de ocoale sau de ajutorii lor traşi 
la sorți de prezidentul biroului central, în şedinţă, publică, anunţată 
prin afişare cu cel puţin 2 zile libere înainte. 

In celelalte comune birourile electorale sunt prezidate de jude- 
cătorii de ocoale respectivi sau de ajutorii lor, în cazuri de absenţă. 
In cazul când numărul magistraţilor chemaţi a prezida alegerile 
în comunele rurale este insăficient față de numărul comunelor în 
cari se face alegerea, birourile electorale se vor prezida pe grupe 
de comune învecinate, hotărîte prin tragere la sorţi. 

In ziua alegerii, prezidentul biroului electoral este asistat de 
unul din grefierii dela instanţa respectivă sau, în lipsă, de unul din 
funcţionarii grefei, delegaţi în acest scop. 

Propunerea listelor de candidaţi, completarea birourilor iu de- 
legaţi şi asistenţi, pregătirea operaţiunilor de votare, măsurile de 
poliţie şi procedura votării, se fac după normele stabilite în legea; 
electorală?). - 

  

1) Cu 10 zile înainte de alegerile pentru comună, prefectul va convoca 
corpurile cari vor alege pe membrii de drept. 

Alegerea, are loc sub preşedinţia unui magistrat, : 
Ales este declarat candidatul care a întrunit majoritatea voturilor. 
2) Până în termen de un an fiecare comună va întocmi, pentru toţi
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legători sunt toţi membrii comunelor din circumseripţia res- 

pectivă, dacă au vârsta de 21 ani şi nu se află în nici unul din ca- 

zurile de incompatibilitate, incapacitate sau nedemnitate, prevăzute 

de legea electorală. 

In alegerile pentru comună şi sat au dreptul obligatoriu de 

vot şi femeile în oendiţiunile arătate la alegerea consiliilor judeţene 

(pag. 194) (art. 373). ! 

Eligibil în consiliul sătese şi comunal sunt alegătorii bărbat 

şi femeie, având însă şi vârsta de 25 ani.!) (art. 376). 

Nimeni nu poate fi în acelaş timp. membru în două consilii co- 

munale. Mermbiii consiliului municipal pot fi şi membri ai consiliu- 

lui judeţean. | 

Privitor la incompatibilităţi, la lista electorală, compunerea, 

rectificarea ei anuală, căile de atac pentru omisiuni ete. se aplică şi 

la alegerile comunale regulele arătate la alegerea consiliilor jude- 

ţene. (vezi pag. 125). 
- Propunerea candidaturilor în sate, precum şi în comunele rurale 

şi urbane nereşedinţe se face la judecătorul de ocol, în cireumserip- 

ţia căruia se găseşte sediul circumseripţiei electorale respective. 

Propunerea candidaturilor în sate, comune rurale, comune ur- 

'bane, reşedinţe şi nereşedinţe de judeţ, se poate face şi la notarii 

publici cari au competinţa de a, legaliza semnăturile şi lua consim- 

ţimintele, urmând a fi prezentată judecătoriei de ocol sau tribuna-. 

lului respectiv de un împuternicit al propunătorilor sau al candida- 

ților. In capitalele de Judeţ propunerea se face la prim-preşedintele 

tribunalului respectiv. 

Propunerta trebue făcută în scris, în două exemplare, semnâtă 

cetăţenii cari au calitatea de membru al-acelei comune, cărți de identi- 

tate. 

Până la confecţionarea lor dreptul de alegător se exercită pe baza 

cărţilor de alegători liberate potrivit legii' pentru alegerea, deputaţilor 

(art. 365—379). 

9 Nu pot fi aleşi: 

a) Monahii; 

b) Militarii în activitate; 

c) Persoanele cari au contractat orice fel de întreprindere cu admi- 

nistraţiunea respectivă, fie direct, fie prin persoane interpuse; 

d) Funcţionarii statului, directoratului, judeţului, ai comunei şi aj, 

satelor, cu excepţiunea, preoţilor, membrilor corpului didactic şi: medici- 

lor de spitale; * . 
e) Debitanţii de băuturi spirtuoase în comunele rurale. (art. 377).   
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de un număr de cel puţin 10 alegători pentru alegeriia consiliilor să- 

teşti, de 15 alegători pentru alegerea consiliilor comunale rurale, de 

20 alegători pentru comunele urbane și de 30 alegători pentru COn- 

siliile municipale. : 

Alegătorii propunători se vor prezenta în persoană sau. prin 

mandatari. Magistratul care . primeşte propunerile se_va asigura 

"de identitatea lor şi dacă atât ei cât şi candidaţii figurează în listele 

electorale. Identitatea propunătorilor poate fi atestată de către pri- 

marul şi secretaul comunei lor, de un advocat sau doi martori cu- 

noscuţi personal de magistrat. 

In sate -şi în comunele rurale propunerea candidaţilor se poate 

face şi verbal, dar numai în faţa judecătorului. 

Magistratul care a primit propunerile de candidaturi va lua 
act de declaraţiile făcute, va înregistra numele candidaţilor în or- 

dines cerută de propunători, dresând un proces- -verbal. * 

Fiecare listă trebuie să cuprindă un număr de candidaţi egal cu 
numărul consilierilor ce sunt aleşi. Nimeni nu poate candida decât 
pe o singură listă, 

Odată cu depunerea candidaturilor sau cel mult în preziua ale- 

gerii, propunătorii sau candidaţii vor putea desemna judecătorului 

respectiv pentru fiecare listă şi pentru fiecare secţiune de votare, 
câte' 2 alegători asistenţi şi câte 2 delegaţi.. | „. 

Candidaţii trebuie să declare, în scris. sau verbal, în fața ma- 
gistratului competinte, acceptarea cu cel puţin 8 zile libere înainte 
de ziua fixată pentru votare. 

In acelaş termen propunătorii au facultatea de a declara un 
semn distinctiv, care poate fi o figură geometrică sau să reprezinte 
un obiect material, dar care nu poate acoperi un spațiu mai mare 
de ur centimetru patrat. 

Pentru sate acceptarea candidaturilor se va putea face şi îna- 
intea primarului şi a notarului comunal, cari după ce le vor certi- 
fica, le vor înainta judecătorului respectiv. 

Se consideră nule şi neavenite listele cari conţin un număr 
mai mare sau mai mie de candidaţi decât cel cerut de lege. 

Pentru alegerile consiliilor în comunele rurale formate din mai 
multe sate fiecare listă propusă pentru o cireuriseripţie va cuprinde 
obligator 3 nume. N 

În prima zi după expirarea termenului de primirea candida- 

/ | . 
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turilor şi dacă sunt mai multe liste de candidaţi, se va dispune 

imprimarea. buletinelor de vot. 

Dacă nu se propune de cât o singură listă de candidaţi, în 

termen legal, preşedintele tribunalului pentru municipii şi oraşe 

reşedinţe de judeţ, şi judecătorul de ocol pentru celelalte comune 

urbane şi rurale şi pentru sate, a doua zi după expirarea termenu- 

lui, proclamă aleasă unica listă depusă şi aduce aceasta la cuno- 

stinţa publicului. | 

Buletinul de vot va avea forma unei coli de hârtie da scrisori 

_ în patru pagini, pe care sunt imprimate toate listele de candidaţi de- 

puşi. Ă 

Dimensiunile se vor stabili de către magistratul care dispune 

imprimarea, ţinând seama de numărul listelor depuse. Nici întrun 

caz buletinul nu va depăşi formatul unei coli obișnuite de hârtie 

de scris. 

Cheltuelile pentru tipărirea buletinelor se suportă de către sat, 

comună sau judeţ. Candidaţii de pe. listele cari n'au obţinut cel pu- 

țin 10% din totalul voturilor, vor plăti cota parte din cheltuelile 

' făcute. Cuantumul se stabilește de preşediniele biroului central 

"electoral pentru judeţ şi pentru comunele unde sunt mai multe sec- 

țiuni, şi de judecătorul de ocol respectiv pentru sate şi celalte 

comune. | E 
Alegătorii la votare primese dela preşedintele biuroului bule- 

tinul, conţinând toate listele cari s'au propus, precum şi o stampilă 

care are imprimat cuvântul „votat“. Preşedintele. biuroului se asi- . 

gură de identitatea alegătorului şi explică modul de votare. El 

intră în camera de vot, aplică stampila „votat“ pe lista care o 

alege şi prezintă apoi preşedintelui buletinul îndoit în patru, pur- 

tând în afară partea pe care este aplicat sigilul preşedintelui. 

Toate dispoziţiunile privitoare la buletinele de vot, la operaţiu- 

mile votării, cuprinse în. lega generală electorală, se aplică şi în 

materie de alegeri administrative. (art. 390—399). 

In alegeri pentru consiliile comunelor formate din mai multe 
'sate, în cazul când au fost mai multe liste de candidaţi, se proclamă 

aleşi primii 2 candidaţi ai listei care a întrunit majoritatea abso- 

lută şi unul de pe lista minoritară care a întrunit cel puţin 20% 

din voturi, şi anume primul candidat de pe lista cu “cele mai multe 

voturi, 

Dacă nici una din listele minoritare n'a întruniţ 20% din vo- 

p 
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turi, se proclamă ales al treilea. candidat de pe lista majoritară. 

In cazul când nici una din liste n'a întrunit majoritatea absolută, 

de voturi şi numai două. din ele au întrunit minimum de 20% din 

voturi, se proclamă aleși primii 2 candidaţi de pe lista cu mai multe 

voturi şi primul candidat de pe cealaltă listă. In cazul când 3 sau 

mai multe liste vor întruni minimum 20%, de voturi, fără să aibă 

nici una majoritate absolută, se proclamă aleşi primii candidaţi 

de pe cele 3 liste cu mai multe voturi. 

In cazul când: nici una din liste n'a întrunit procentul de 20% 

din voturi, alegerea se repetă. 

Repastiţia mandatelor în alegeri săteşti şi pentru celelalte co- 

mune se face proporţional cu massa, electorală a fiecărei liste faţă 

de numărul total al voturilor exprimate ca şi la alegerile judeţene 

(art. 401), ii 

Regulele arătate la alegerea cosiliilor judeţene privitor la con- 

tenciosul electoral se aplică şi aici cu deosebirea, că asupra con- 

testaţiunilor pentru” alegeri la consiliul sătesc, la consiliul comu- 

nelor rurale şi al oraşelor judecă ea prima instanţă delegaţia con- 

siliului judeţean, pentru alestri la muncipii (ca şi la judeţe) comi- 

tetul local de revizuire. - 

Gratuitatea procedurii şi penalitățile sunt ca şi la alegerile 

judeţene. De asemenea şi dispoziţiunile privitor la alegerile supli- 

mentare. 

$ 9. Consiliul comunal. Constituirea şi funcționarea lui. 

Membrii conşiliului se convoacă la constituire dacă nu au fost 

contestaţii asupra legătorilor, sau dacă ele s'au găsit neîntemeiate, 

în municipii de către directorul ministerial local, în oraşe de către 

prefectul judeţului, pentru a se pronunţa asupra cazurilor de in- 

capacitate, nedemnitate şi incompatibilitate, a depune jurământul, 

a proceda la alegerea primarului, a ajutorului de primar şi a de- 

legaţiunii consiliului. Convocarea, va arăta scopul pentru care este 

chemat consiliul. Până la intrarea în funcţiune a primarului, con- 

siliul este prezidat de cel mai în vârstă dintre membrii săi. 

La şedinţa, de constituire trebue să fie prezentă majoritatea 

„absolută a membrilor cari compun consiliul. 

Preşedintele pune în desbateri, ca, prim punct al ordinei de 
zi, cazurile de incapacitate, de nedemnitate şi incompatibilitate!). 

  

1) Ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi afinii de acelaş grad, precum



consiliul hotăreşte!) eu _ majoritatea absolută de voturi, cei puşi 

în cauză neavând. drept de vot. 

Consiliile comunale urbane ţinând seamă de cunoştinţele meni- 

brilor cari le compun se vor împărţi, pentru o maj bună admini- 

strare a intereselor locale, în comisiuni de specialități, din cari vor 

fi obligator instituite: comisie financiară, edilitară și de asistență 

socială. 

Consiliul comunal în comisiunile speciale însărcinate cu îngri- 

jirea pentru diferitele chestiuni privitoare la: învăţământ, cult, 

sănătate publică, ocrotiri sociale, edilitate, agricultură, etc., poate 

primi şi persoane din afară de consiliu, cari să dea concursul lor 

administraţiunii comunale în. aceste chestiuni. 

După depunerea jurământului?), care are acelaş text ca şi la 

satul mie, se alege primarul, ajutorul de primar si. delegația con- 

siliului comunal. Deasemenea consiliul alege şi o comisiune de ve- 

rificare pe termen de un an, compusă din cinci membri. În urma 

acestor alegeri, preşedintele provizoriu declară consiliul comunal 

constituit. | ' 

“Membrii consiliului cari nu se prezintă să presteze jurământul, 

sau” cari refuză să-l presteze, precum şi cei cari după depunerea 

jurământului lipsesc 'fără motive ddla 5 şedinţe consecutive ale 

consiliului în cursul unui an, vor fi declaraţi demisionaţi prin vo- 

tul consiliului respectiv. | 

şi rudele de al treilea Srad nu pot îi în acelaș timp. membri în acelâş 

consiliu. 

-1) In contra  încheierilor consiliului privitare ia, cazurile de ineapa- 

citate, nedemnitate şi incompatibilitate, precum şi a tuturor actelor de 

constituire, cei interesaţi, ca şi orice alegător, au dreptul de apel la co-. 
mitetul local. de revizuire pentru municipii, la delegaţia consiliului ju: 
deţean pentru oraş, comune şi sate. Termenul de apel este” de 10 zile deia 

pronunţarea deciziunei. 

Aceste autorităţi sunt datoare a se pronunţa: asupra apelurilor pri- 

mile în cel mult 15 zile dela înregistrarea lor. 

Hotăririle acestor autorităţi pot 'fi. atacate înainiea comitetului local 

de revizuire şi a comitetului central de revizuire. 

Auorităţile superioare suni obligate să sesizeze consiliile comunale cari 

sunt datoare a se pronunţa asupra tuturor e azurilor de incapacitate ne- 

demiriitate. sau. incompatibilitate, de cari ar avea cunoştinţă, în tot cursul 

duratei mandatului consilierilor. şi chiar din oficiu, 

2) Jurământul se prestează- în prezența directorului ministerial local: 
în municipiul reşedinţă al directoratului, în prezenţa . prefectului dau de- 
legatului său în oraşe și în raunicipiile celelalte (art. 85).      
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Consiliul se întrumeşte cel puţin odată pe lună, la datele | hotă- 

vite îndală după constituire. Convocările cuprinzând ordinea, de zi!), 

se: vor face de primar, iar dacă acesta omite a le face, consiliul se 

va întruni de drept, la datele fixate. Consiliul poate fi convocat în 

sesiune „extraordinară. ori de câte. ori interesele comunei. ar cere-o, 

fie din: iniţiativa primarului, fie după cererea, unei cincimi din 

numărul membrilor ee compun consiliul. Şedinţele consiliului, comu- 

| nal se ţin în localul primăriei, - 

Orice hotărire luată de consiliu în şedinţe la, care nu au fost 

convocați toţi membrii, este nulă.. 

Consiliul nu poate delibera „decât fiind față majoritatea ahso- 

lată a, inembrilor ce-l compun?). * 

Pentru "votarea bugetului şi dprobăteă : conturilor este! necesară 

prezența a două treimi din membrii consiliului. 

Hotăririle sunt luate cu majoritâte absolută a, membrilor. pre- 

zenţi, afară de cazurile când legea dispune altiel. , 

In şedinţele: consiliului se aplică obicinuitele regule de des- . 

batere?). . 

  

— :) Nici o chestiune neprevăzută în ordinea, de zi nu poate. fi supusă 
deliberărilor afară de cazurile când urgenţa este: votată cu două treimi 

-de voturi. ale membrilor: prezenţi. Ea poate fi cerută, de oricare din mem- 

-brii consiliului. 

Mctivarea urgenţei cuprinsă în procesul "verbal al şedinţei trebue să, 

învedereze că, întârzierea ar putea Păgubi comuna. . , 

'2) Dacă după două convocări executive, consiliul nu sa' adunat 
în număr legal, membrii cari vor fi lipsit fără justificare. vor fi amen- 
daţi de autoritatea; tutelară, iără ca amenda să poată fi mai mare de 

5000 lei. 

Dacă în urma aplicării “amenzii, consiliul .nu. s'a adunat nici la a 
treia, convocare, el va fi: dizolvat după cererea autorităţii tutelare. 

3) Legea dă următoarele: 

Primarul sau înlocuitorul său deschide şi închide ședințele, prezi- 

dează şi conduce desbaterile. 

Fiecare “şedinţă a consiliului începe cu citiirea, sumarului, şedinţei 
precedente, care se supune votului şi aprobării consilierilor, * , ; 

Ei au drepiul să facă. observaţiuni asupra modului cum au fost tre- 
cute în procesul- -verbăl. părerile lor şi să ceară, eventual rectificarea. 

Nici o chestiune de specialitate nu poate fi -supusă deliberăriţi. con- 

siliului fără referatul funcţionarului competent, care referat va fi obliga- 
tor citit înainte de începerea desbaterilor şi menţionat în procesul- -verbal 
al şedinţei. 

In toate chestiunile relative la Dugetul comunei şi la gestiunea, ei. fi- 
nanciară va fi ascultată comisiunea de verificare, care va face înainte 
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La şedinţele consiliului în municipii şi oraşe, prefectul poate 

lua parie şi face observaţiunile pe cari le găseşte necesare. 

In comunele rurale acelaş drept îl are pretorul plășii, iar în 

sate primarul comunei rurale. | 

Orice locuitor este în drept să. obţină copii parţiale sau totale 

de pe procesele-verbale ale consiliului, după bugete şi conturi, in 

afaă de deliberările urmate în şedinţa secretă. Orice alegător al 

comunei, ca şi orice persană interesată, poate cere dela instanţele 

în drept nulitatea sau. anularea deliberărilor consiliului comunal, 

în conformitate cu dispoziţiunile legii. 

$ 10. Delegaţia consiliului, primarul şi serviciile comunale. 

I. Delegaţia oensiliului comunal. Consiliul alege dintre mem- 

brii aleşi o delegaţie compusă din 5 membri în comunele urbane 
cu mai mult de 100.000 locuitori, din 4 membri în comunele urbane 

„de votarea bugetului un raport amănunţit asupra, stărei financiare a co- 

munei şi trebuinţelor ei bugetare. 

Consiliul comunal poate decide să fie chemat în „şedinţă și ascultaţt 

orice expert de ale cărui lămuriri ar avea nevoie, 

Medicul comunal va fi învitat Ja toate ședințele consiliului şi își va 

da părerea asupra tuturor chestiunilor cari privesc salubritatea şi sănă- 

tatea publică, | 

Toţi membrii votează, pe faţă dacă legea nu dispune altfel şi dacă 

nu sunt chestiuni de persoane când votul este secret. 

Preşedintele votează cel din urmă. 

Peniru toate întrunirile şi delibeările se vor încheia procese-verbale 

semnate de primar, de secretar sau de notar şi de doi membri desem- 
naţi de consiliu. | 

Şedinţele consiliului sunt publice. | 

După cererea unei treimi a membrilor prezenţi consiliul poate decide 

fără deshateri și cu majoritate de două treimi ca şedinţa să fie secretă. 

Deliberajiunile asupra bugetului sau cari au de obiect impozitele ori 

o cerere a socotelilor nu pot fi secrete. 

Notarul în comunele rurale şi secretarul comunei în celelalte comune 

asistă, la, toate şedinţele. 

Primarul, ajutorul de primar sau consilierul «are prezidează, are în 

timpul şedinţei şi deliberaţiunei poliția adunării. 

Ei pot ordona scoaterea din sala de şedinţă a oricărui turburător al 

ordinei. 

In caz de crime sau delicte, săvârşite în timpul şedinţei, ei vor con: 

stata faptul prin proces-verbal, vor putea aresta pe culpabili şi vor se- 

siza parchetul. (art. 39—100), 
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având peste 50.000 locuitori, de 3 membri în celelalte comune ur- 
bane şi de 2 membri în comunele rurale şi sate. Se aleg totodată 
câte 2 supleanţi pentru comune urbane şi un supleant pentru co- 
mune rurale. Primarul şi ajutorii de primari fac de drept parte 
din delegaţie. 

Membrii delegaţiei se aleg prin vot secret, cu majoritațe abso- 
lută de voturi. Sunt declaraţi aleşi cei ce au obţinut mai multe vo- 
turi, în ordinea numărului de voturi obţinute!) 2), 

Mandatul membrilor delegaţiunii este pentru întreaga durată a 
consiliului?). 

- Consiliul poate retrage motivat oricând mandatul delegaților 
săi, prin vot secret şi cu majoritatea absolută de voturi. 

In caz de vacanţă din orice căuză, în locul vacant se cheamă 
supleantăl până la cea mai apropiată şedinţă a consiliului, când 
se alege un nou membru; ! | 

Delegaţia se întruneşte cel puţin odată la săptămână, fiind con- 
vocată de primar. Ea este prezidată de primar, fără de care deli- 
berările delegaţiei sunt nevalabile.' Hotăririle se iau cu majoritatea, 
ahsolută de voturi a membrilor săi. Primarul poaite fi înlocuit de 
locţiitorul său, | - 

Delegaţia lucrează: a) în locul consiliului în intervalul dintre 
sesiuni şi decide în locul său în limitele puterilor acordate de con- 
siliu; b) în atribuţiunile proprii. | 

ad a) Consiliul nu poate delega delegaţiei: dreptul de a decide 
privitor la numirea, înaintarea şi licențierea funcţionarilor cu tit- 
luri academice superioare, votarea şi modificarea bugetului, în- 
fiinţări de taxe, impozite, cotizaţiuni, înstrăinări sau achiziţiuni de 
averi comunale, împrumuturi, aprobări de gestiune, regulamente, 

  

1) Dacă la primul serutin nu a întrunit majoritatea absolută, de vo- 
turi numărul necesar de candidaţi, votarea se repetă, în aceeaşi şedinţă 
şi sunt declaraţi aleşi candidaţii cari au: întrunit mai multe voturi. In 
caz de partitate cel mai în vârstă va îi declarat ales. 

In “municipii alegerea se face cu reprezentarea, minorităţii, reparti- 
zându-se mandatele proporţional cu numărul consilierilor aleşi pe fiecare 
listă, îaţă de totalul consilierilor aleşi. (art. 128). 

2) Poate face; parte din delegaţie oricare consilier ales, dacă nu există, 
incompatibilitate cu funcțiunea sau ocupaţia care ar avea, 
2) Membrii delegaţiei primesc un jeton de prezenţă pentru presta- 

țiunile lor şi li se restiţue cheltuielile pe cari le fac pentru îndeplinirea, 
însărcinării lor. Indemnizările cuvenite se fixează prin încheieri supuse 
aprobării autorităţii tuteiare. 

V, ONIŞOR : Drept administrativ. * Ă 16
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concesionări de -servicii şi lucrări, modificări de: texitorii, conferirea 

cetățeniei de onoare (art... 137). 

ad :b) Delegaţia: 1. Decide în toate chestiunile de. numiri, înaintări 

Jicenţieri - din serviciu. a funcţionarilor comunali fără titluri aca- 

demice şi hotăreşte asupra măsurilor disciplinare. 2. Stabileşte pre- 

turile camerelor de hotel, pensiunilor 'de familie şi tariful altor 

localuri publice, preţul transporturilor cu vehicule publice, al pre- 

staţiunilor de serviciu al comisionarilor, bhamalilor de stradă, pre- 

cum şi pretul transporturilor eu :cargle funebre, putând prevedea p2- 

nalităţile pentru înlăturarea speculei. 3. Acordă autorizațiile necesare 

pentru construcţiuni. reparaţii, împrejmuiri, conform planurilor» 

de aliniere şi regulamentelor, ordonă prestaţiuni în natură în ca- 

zuri. de calamitate publică. 4. Pregăteşte proiecte de buget!) ca şi 

proiectele de regulamente. cari urmează să fie supuse aprobării 

consiliului. 5. Verifică ori de câte ori crede de cuviinţă, dar cei 

puţin odată. pe lună cassa comunei, încheind despre aceasta .un pro- 

ces-verhal pe care îl supune copsiliului. 6. Supraveghează întoemi- 

rea listelor electorale atât pentru alegerile politice, cât şi cele ad- 
minisirative.  Suvpraveglează şi inspectează  stabilimentele comu- - 

nale. Supraveghează executarea măsurilor de igienă şi salubritate 

publică, de edilitate şi poliţie comunală. 7. Întocmeşte ardinea de 

zi a chestiunilor ce urmează. a fi aduse în desbaterea consiliului. 

comuna]. | 

Delegaţiunea este organ consultativ al primarului în toate 

chestiunile cari întră în atribuţiunile sale. | 

Il. Primarul. Primarul în sate, ca. şi în comunele rurale con- 

stituite dintr'un singur sat, şi ajutorul de primar se aleg prin sufra- 

giul universal direct şi secret de alegătorii comunali, cu majorita- 

tea, absolută de voturi!) dintre membrii comunei cari se bucură de 

“drepturile electorale în sat sau în comună.. 
Primarii celorlalte comune rurale se aleg de consiliu cu majo- 

ritate absolută de voturi?) dintre membrii consiliului: sau dintre: 

membrii comunei cari ar avea dreptul de a fi aleşi consilieri. 

. 1) “Pentru pregătirea bugetului delegaţia va cere comisiunii de veri- 

ficare un rapori asupra situațiunii financiare a comunei, care va îi su- 

pus deliberărilor consiliului împreună cu proiectul de buget. | 

2) Dacă nici unul dintre candidaţi n'a întrunit majoritatea. absolută a, 

voturilor exprimate, alegerea se repetă, declarându-se ales candidatul cu 

majoritatea. de voturi. . i 
3) Dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte această majoritate 

votul se repetă, declarându- -se ales cel cu majoritatea de, voturi..    
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Primarii comunelor urbăne se aleg de consiliu „cu majoritatea 

de două treimi de voturi!) dintre membrii aleşi ai consiliului. 
Primarul este înlocuit în funcțiunile sale în caz de împiede- 

care (concediu, absentă, demisiune, revocare sau orice) de „ajutorui 

de primar?). 

Jomunele pot avea, după necesitate, mai mulţi ajutori de: pri- 

mari,: după hotărîrea consiliului aprobată de autoritatea, tutelară. 

Alegerea de ajutori de primari are loc după aceleași norme ca 

şi a primarului?), i . : 

Mandatul primarulii şi al ajutorului de primar!) durează cât 

şi mandatul consiliului care i-a ales. 

Consiliul comunal fixează în fiecare an, la votarea bugetului, 

retribuțiunea primarului5) şi" a ajutorilor lui, după mijloacele de 

cari dispune comuna, cu aprobarea autorităţii tutelare. 

Primarul şi ajutorul de primar pot „demisiona . oricând, cu 

escepţiunea, primarilor din satele mici. Ei îşi înaintează demisiunea 

consiliului. - 

Primarul Şi ajutorul de primar pot fi îndepărtați prin deciziu- 

nea motivată a consiliului comunal, luată cu majoritate de 3/, a vo- 
turilor din numărul total al membiilor, când sau dovedit în sar- 

cina lor fapte grave şi dăunătoare comunei5). 

» 1) Dacă nici unul dintre candidaţi nu întruneşte această majoritate, mi- 

misterul de intetne numeşte primar pe unul din cei trei candidaţi cari au 

întrunit cele mai multe voturi. - 

In cazul 'când ministerul găseşte că aceşti candidaţi nu corespund 

intereselor siguranţei de stat sau ordinei sociale, poate numi ca pri-. 

mar pe unul din membrii consiliului. 

Intrarea în funcţiune u celui aies de consiliu nu se poate ace fără 

confirmarea ministerului de interne. . . | 

2) In comunele în care au mai: mulţi ajutori, primarul va fi eventual | 

îmlocuit de primul ajulor. sau, în lipsă, 'de unul din ajutori, desemnat de 

primar, iar în lipsa şi a acestuia de. un consilier, deasemenea deserii- 

nat de primar. : | Ă 
3) Nu pot fi aleși primari şi ajutori: de primari, miniştrii diferitelor 

culte, funcţionarii statului judeţului, comunei și satului, cu excepţiunea 

vcembrilor corpului didactic (cari îşi vor lua 'concediu dela catedră pe 

timpul, mandatului) şi cu“ a: medicilor de. spitale. - 

4) Primarul şi ajutorul de primar pot îi obligaţi de consiliul comu- 

nal să nu exercite în timpul. funcţiunei lor vre-o profesiune liberă. i 

5): Primarii” comunelor urbane, aflaţi în. funcţiune la promulgarea 

legii, vor. avea_ dreptul a-şi cere. înscrierea, la pensiune dacă au serviciu 

de cel puţin 10 ani şi au contribuit la fondul de pensiune. - 

5) Nu se poate lua în contra primarilor vr'o măsură care ar aveă 'de 

= | a age
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Calitatea de primar se pierde pentru aceleași cauze pentru cari 

se pierde şi calitatea de membru al consiliului. Ea se pierde şi 

atunci când după alegere se iveşte un caz de incompatibilitate. 

Atribuţiunile primarului: 

a) Primarul este capul administraţiunii comunale. EI admi- 

- pistrează toate interesele comunei, împreună cu delegația consiliu- 

lui san cu consiliul comunal, după prevederile legii. 

b) Primarul e gestionarul patrimoniului comunei. El dispune 

ordonenţarea plăţilor şi semnează ordonanţele. Reprezintă comuna 

în justiţie, el poate face în cazuri urgente, orice acte în justiţie, . 

necesare conservării unui drept, rămânând a fi aprobat ulterior 

de consiliu. 

Primarul prezidează licitaţiile publice. 

c) Primarul convoacă consiliul comunal, prezidează şi închide 

şedinţele. Convoacă şi prezidează delegația ponsiliului. Propune 

chestiunile cari urmează a fi diseutate în delegaţie. 

Execută deliberările consiliului şi ale delegaţiunii şi ia toate 

măsurile necesare pentru apărarea, intereselor comunei În executa- 

rea deciziunilor date de consiliu şi delegaţie. ! 

Indeplineşte toate actele eari-nu sunt rezervate în mod special 

consiliului sau delegaţiei. 

Supraveghează respectarea regulamentelor. 

Eliberează certificate de notorietate publică şi de paupertate. 

scop îndepărtarea lor, înainte! ca ei să fie ascultați de autoritatea com- 

„petentă. Ei sunt în drept să se apere şi prin memorii scrise. Dacă,. refuză 

să se înfăţişeze sau să prezinte memorii, procedura de îndepărtare îşi va 

urma cursul. In hotărirea care se va da se face menţiune de îndeplinirea 

acestor îormalităţi. 

Incheierile consiliilor şe comunică autorităţilor tutelare. Ele rămân de- 

finitive dacă în termen de 15 zile dela comunicarea lor nu au fost infir- 

mate de aceste autorităţi. Cei îndepărtați au şi ei dreptul să atace decizia 

în acelaş termen, 

Primarii pot fi suspendaţi în timpul unei anchete ordonate de autori- 

tăţile administrative superioare sau în interesul unei cercetări pendinte în 

faţa judecătorului de instrucţie. 

Primarii vor fi suspendaţi dacă au fost trimişi în judecată în urma 

ordonanţei definitive a judecătorului de instrucţie, dacă au fost arestaţi în 

virtutea unui mandat judecătoresc, sau au fost condamnaţi numai în prima 

înstanţă, în urma unei plângeri adresate direct instanțelor penale. In aceste 

cazuri suspendarea se pronunță motivat de delegaţia judeţeană pentru pri- 

marii comunelor urbane şi rurale, iar pentru primarii municipiilor de di- 
rectorul ministerial.  
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Primarul, împreună cu delegaţia constitue organul executiv 

al administraţiunii comunale. 

d) Primarul este şeful poliţiei comunale. 

El exercită atribuţiunile ce decurg din această calitate, fie per- 

sonal, fie prin agenţii şi ofiţerii de poliţie. 
Primarul, în caz de urgentă, este obligat a lua măsurile nece- 

sitate de împrejurări, când ordinea publică şi siguranţa statului ar 

fi ameninţată, raportând organelor în a căror competinţă şi atri- 

buţiune întră în mod obişnuit aplicarea acestor măsuri. 

Primarul este dator a lua măsuri pentru a împiedeca furtui 

și pagubele cauzate pe câmp, strângerea recoltelor înainte de vre- 

me, măsuri pentru folosinţa raţională a păşunilor şi orice alte mă- 
suri şi dispoziţiuni prevăzute în legea poliţiei rurale. 

Primarul inspectează pieţele, drumurile, sălile de spectacol, 

târgurile şi orice stabilimente cari, din punet de vedere al siguran- 

ței şi al sănătăţii, sunt în competenţa poliţiei comunale. El poate 

opri spectacolele cari ar turbura, liniştea sau ar jieni simțul moral. 

Ordonă măsurile urgente de igienă conform avizului medicului. 

e) Primarul este ofiţer al stării civile!), 

) Primarul îndeplinește orice alte atribuțiuni care-i sunt de- 

ferite prin legi şi regulamente și reprezintă comuna în toate cere- 

moniile oficiale. 
Semnul distinctiv al primarului este o cingătoare cu culorile 

naţionale, pe care o poartă la toate ceremoniile oficiale şi la cele- 

brarea căsătoriilor. : 

Primarul, împreună cu delegaţia, gerează afacerile comunale 

în caz de expirarea mandatului consiliului, până la constituirea 

noului consiliu. / 

Primarul poate delega parte din atribuţiunile sale ajutorului 
de primar sau -în lipsa lui, unui membru al delegaţiunii, prin de- 

ciziurie serisă care se aduce la cunoştinţă prin afişare şi prin pu- 

“blicitate. 

Ordonanţele. primarului: - 
Primarul este în drept a da ordonanţe cu privire la măsurile 

ce ead în atribuţiunile sale, ale consiliului sau ale “delegaţiei. 

1) El poate să delege -această atribuţiune âjutorului de primar sau, în 

lipsa acestuia, unui membru al delegaţiunii consiliului comunal. 

Primarii satelor mici pot fi însărcinaţi de delegaţia consiliului comu- : 
nal, după alegerea ei, să exercite funcțiunile de ofiţer al stării civile pentru 

mai mulie sate vecine. In acest caz acestea vor contribui, în măsura stabi- 

lită de delegaţia comunală, la întreţinerea oficiului.
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"Când aceste ordonanţe privese chestiuni „sanitare, agricole, ve. 

terinare, de lucrări publice sau alte specialităţi, se dau în urma 

- cor sultării prealabile cu şeful de serviciu respectiv şi eontrasem- 

nate de acesta. 

Ordonanţele se afişează la uşa primăriei. 

* Ordonanţele devin executorii numai dapă.ce au fost aduse la 

cunoştinţa publicului prin, afişare şi publicare, pentru cele cari 

conţin dispoziţiuni generale şi prin notificări individuale făcute 

intesesaţilor, pentru celelate: cazuri!) 

“Contravenţiunile: la ordonanţe se judecă şi se pedepsesc potrivit 

prescripţiunilor âin legi şi regulamente. 

Oricare cetăţean este în drept a face întâmpinări în contra or- 

donanţelor, la comitetul local de revizuire, când sunt date de pri- 
_ matii municipiului și la delegaţia consiliului judeţean, când 'sunt 

"date de primarii celorlalte comune. 

Ordonanţele pot fi oricând anulate, dacă sunt contrare legilor 

-şi regulamentelor, sau când - ele ating ordinea publică. La nevoie 

se pot suprima din ordonanţe numai dispoziţiunile atacabile din 

aces; punct de vedere. 

In contra hotăririi orice cetăţean care -a îndreptat o p întâmpi- 

- mata poate face apel în termen de. 10 zile. 

- Primarul ca şi funcţionarii tehnici sanitari, desemnaţi de el, 

Sunt în drept să constate contravenţiunile. la legi, regulamente 

şi ordonanţe. Ei trimit pe contravenienţi în judecata instanţei com- 

petente, dacă legile nu dau chiar în competinţa lor constatarea fap- 

telor şi aplicarea pedepselor. . 

III. Serwiciile comunale. Serviciile necesare fiecărei adminis- 

traţiuni, atât săteşti cât şi comunale, precum şi personalul lor, se . 

stabilese în limitele mijloacelor, prin regulament de organizare. 

In acesta se: determină şi atribuţiunile şi retribuţiunile, înțrucât 

aceste nu sunt prevăzute prin. lege. 

Per sonalul comunelor şi satelor» constă din: “funeţionarii admi- 

mistraliti. şi funcţionarii de specialitate. | 

" Condiţiunile de recrutare pentru funcţionarii de specialitate, 

precum şi drepturile lor la înaintare, retribuţii, măsuri discipli- 

” - 1) Afişarea şi publicarea se constată prin procese-verbale semnate de. 

primari şi secretari, iar încunoștiințăvile. individuale prin "dovezi de „pri- 

mire. 
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nare şi punerea în retragere sunt cele fixate în legile Speciale şi 
în statut. 

Funcţionarii "administrativi sunţ. încadraţi în statutul funcţio- 

narilor, se' bucură de toate drepturile acordate prin statut şi sunt 

supuşi, în acelaș timp, la toate îndatoririle stabilite de acesta, ca, 

excepţiunea derogărilor făcute de lege. : -. --“: ia : 

Minimum de personal la fiecare comună este: un secrelar sau 

un notar, un îneasator sau un cassier şi alt personal necesar pentru 

serviciile comunale. 

In măsura mijloacelor lor, comunele urbane ea. şi cele. rurale, 

precum şi satele, vor putea, angaja. şi alţi funcţionari, precum: su: 

rori. de ocrotire, medici sau agenţi sanitari, medici sau agenţi vete- 

rinari, moaşe, conductori, picheri, cantonieri, agronomi, interpre eţi, 

telefonişti, factori poştali, pompieri, 

Secreiarul comunal poartă în municipii şi oraşe numirea de 

socretar general al oraşului sau al municipiului. 

[El asistă la toate ședințele consiliului comunal. El este însăr- 

„cinat cu redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi cu transcrie- 

rea lor în registre. | 

El este capul cancelariei şi are supravegherea arhivelor şi a 

tuturor lucrărilor din eancelaria primăriei; contrasemnează toate 

"actele şi corespondenţa, putând delega acest drept şi şefilor servi- 

ciilor ecmunale. . 

EL îndeplineşte 'orice alte însărcinări date lui în această privinţă 

prin lege- sau de către primar şi consiliul comuna] în marginile. 

atribuţiunilor lor!), 

Nctarul ocmunal este numit. de consiliul. comtnal2) şi confir- 

mat de directorul ministerial. 

E] poate fi ajutat în atribuţiunile sale de-un subnotar râeru- 

tat în aceleaşi condițiuni ca şi notarul. 

1) In caz de concedii sau de împiedecare a secretarului, el este înlocuit 

“priatr'unul dintre şefii de servicii, desemnat de primarul comunei urbane 

respective. 

2 Mai multe comune se pot “asocia spre a.avea un notar formând a 

circumscripțiune notarială.- | : 

Notarul trebue să fie absolvent al şcoalei de notari cu bacalaureat, sau 

licenţiat, în 'drept, Ministerul de interne poate dispune ca, pentru un period 

determinat de doi ani, localităţile unde această condiţiune -nu ar putea; fi 

realizată, să fie admişi provizoriu şi candidaţi cu cel puţin patru clase - 
secundare, după ce au dat un examen de -admitere. ”
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El îndeplineşte în comunele rurale însăreinările date secreta- 

ruluil! 

Funcţionarii comunelor şi ai satelor, înainte de a intra în 

funcţiune, prestează în faţa primarului jurământ?). 

$ ii. Tutela asupra comunelor. Controlul. Acţiunea de tutelă 
şi de control. 

'Tutela administrativa asupra comunelor este organizată după 

aceleaşi principii ca şi tutela asupra judeţelor, Organul tutelar di- 

feră după tipul comunei tutelate. | 

Potrivit Legei din 3 Aug. 1929 organele de tutelă sunt de 2 

instanţe. 

1) Tritocmeşte acte de stare civilă pentru satele cari nu au un oficiu de 

stare civilă propriu. EI le contrasemnează, fiind răspunzător, împreună cu 

primarul de exactitatea lor. 

El supraveghează şi îndrumează activitatea secretarilor sătești din cu- 

prinsul comunei respective. 

In consiliul comunal el poate lua cuvântul şi face propuneri, având vot 
consultativ. 

EI are în sarcina sa și executarea lucrărilor prescrise prin legi și regu- 

lamente. Astfel: ajută pe primar spre a aduce la cunoştinţa publică în co- 

mună, prin afişare şi citire, legile şi regulamentele, precum şi regulamen- - 

tele comunale şi orice alte acte ale autorităţii. 

Culege datele statistice privitoare la comună. | 

Ja, parte la întocmirea listelor electorale, precum și la diferitele recen- 

săminte, cum sunt: al copiilor în etate de şcoală, al tinerilor supuşi recru- 

tării în armată, al impozitelor, al prestaţiunilor, etc. Ţine registrele pentru 

_liberarea, biletelor de vânzare a vitelor. 

Conduce şi supraveghează pe încasaţorul sătesc în atribuţiunile sale: 

Păstrează, în lipsă de agenţi sanitari, registrele de vaccinare și revac- 

cinare. 

Indeplineşte serviciul poștal rural acolo unde nu este un oficiu tele- 

grafo-poştal, 

HRemite toate actele procedurale emanate dela, justiţie, cum și orice fel 

de acte și ordine de chemare ale diieritelor autorităţi. 

Secretarul sătesc şi notarul comunelor rurale sunt îndatoraţi a redacta 

petițiuni pentru cei cari recurg la oficiul lor. Pentru acest serviciul nu va 

putea cere, nici a primi o plată mai mare decât aceea, fixată prin tariful 

stabilit. - 

Secretarul sătesc este însărcinat cu remiterea tuturor actelor procedu- 

rale. emanate dela justiție, cum şi a ori căror acte sub privegherea, Şi răs- 

punderea notarului. 

2) „Jur credinţă Regelui, supunere Constituţiunii şi legilor, jur să apăr 

şi să sprijinesc interesele Ţării. Aşa, să-mi ajute Dumnezeu“.  
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Organe de tutelă în instanța I: 

Satul asociat în comună rurală are organ de tutelă delegația 

comunei rurale şi primarul ei, exercitând tutela sub supraveghia- 

rea delegaţiunei judeţene. 

Satul comună rurală, comuna, rurală şi oraşul au organ de tu- 

telă delegațiunea judeţeană şi preşedintele delegațiunei. 

Municipiul are organ de tutelă comitetul local de revizuire. 

Asociaţiunile judeţene generale şi cele speciale au organ de 

tutela ministerul de interne şi consiliul de miniştri. 

Organe de tutelă în instanța II: 

Satul comună rurală, satul asociat în comună rurală, comuna 

rurală. şi oraşul au organ de tutelă în instanţa II. comitetul local 

de revizuire. 

Municipiul are organ de tutelă în instanţa II. comitetul central 

de revizuire.. | Ă 

Organele de control ierarhie sunt cele arătate la organizaţia 

judeţului: a) prefectul asupra tuturor comunelor din judeţ, având 

ca auxiliari primpretorii asupra administraţiei din sate, comune: 

rurale, oraşe nereşedinţe; b) directorul ministerial local asupra tu- 

turor administraţiilor din circumseripţia sa; c) ministerul de in- 
terne asupra administraţiilor de autonomie locală din ' întreagă 

ţara, | 

Acţiunea de tutelă, de supraveghiere şi de control se exercită, 

după regulele arătate la administraţia judeţeană (v. „supr. pag. 
161), de asemenea, se aplică aceleaşi regule privitor la causele de 
nulitate, de anulare, suspendarea executării hotărîrilor, privitor la. 
disolvarea consiliului şi la comisiunea interimară. 

"$ 12. Municipiul Bucureşti, organizaţia lui. 

Dintre comunele ţării are importanţă deosebită capitala, Bucu- 
rești, ca reşedinţă a puterii centrale. Atât din acest punct de ve- 
dere, cât şi ea cel mai mare centru de populaţiune din țară, legiui- 
torul A ținut să dea comunei urbane Bucureşti o organizaţie deose- 
bită. Prima lege adusă în această materie este L. 7 Febr, 1926 pen- 
tru organizarea” administraţiunii comunale a oraşului Bucureşti. 
Aceasta a fost înlocuită prin L. 171 Sept. 1929 pentru organizarea
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administrațiunii municipiului Bucureşti. Potrivit acestei legi, or- 

ganizaţia municipiului. Bucureşti arată tirmătoarele deosebiri faţă. 

de organizaţia generală a muncipiilor reglementate prin legea ad- 

ministraţiunii locale: : 

Constituţia din' 1993 nu fixează capitala statului, ci aceasta 

este fixată prin IL. 6 Febr. 1926, care declară că municipiul Bucu- 

reşti este capitala României, declaraţie repetată şi de actuala lege. 

Teritoriul municipiului constă î în afară de teritoriul propriu şi 

din 12 comune suburbane!). 

“Municipiul Bucureşti din. punct de vedere administrativ se îm- 

parte în 4 sectoare” (Galben, Negru, Albastru, Verde). Municipiul, 

fiecare din sectoare, şi fiecare comună suburbană sunt persoane ju- 

vidice, Iu raporturile exterioare privitoare la interesele generale 

municipiul şi sectoarele sale. constituie o singură comună. 

Organele generale ale municipiului şi ale comunelor sale sub- 
urbane sunt: consiliul general, delegaţiunea acestuia şi primarul 
capitalei, | . : A i 

Organele sectorului sunt: consiliul sectorului, 'delegațiunea 

acestui consiliu şi primarul: sectorului. . . : : 

Organele :comunei suburbane. sunţ: consiliul, delegaţii acestui 
“consiliu şi primarul. comunei, funcţionând sub autoritatea tutelară 
de instanţa ! a seetonilui, de care este alipită.. 

Consiliul general se compune din:. primarii şi consilierii aleşi 

ai celor 4 sectoare, din primarii comunelor suburbane şi din consi- 

lierii de drept având numai vot consultativ. 

Consiliul sectorului se compune din '20 membri aleși, conform 

L. 3 Aug. 2929. | e . | 

“Delegaţia consiliului general se compune din primarii de sec- 
toare şi din câte 2 meribri desemnaţi dintre consilierii aleşi de con- 
siliui fiecărui sector, cum şi din cei 2 ajutori de primari ai muni- 

cipiului. În, chestiuni cari privese comunele suburbare ia parte la 
luerărilo deleg xâţiunei și primarul comunei respecţive. 

Delegaţiunea consiliului de sector se compune din primar, aju- 

tor de: primar şi 3. consilieri - aleşi. 

Primarul capitalei este ales de consiliul general. EI este condu- 

  

i; Acestea sunt; Băneasa cu “satele, Colentina Fundeni, Pantelimon. 

Pr incipele.? Niculae 'cu satele, Dudeşti-—Cioplea, Popeşti—Leordeni Şerban- 

- Vodă cu satele, Militari cu satels, Roșu, Regele Mihai I cu satele, Griviţa 

„cu satele, Lupeasca (art. 2): 
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cătorul serviciilor. de administraţie generală a capitalei. Prezidează 

„consiliul general şi delegaţiunea consiliului. Are 2 ajutori de pri- 

mar, aleşi toi de consiliul general. e 

Primarul, sectorului este ales de consiliul sectorului. Are un 

ajutor: de primar, ales tot de consiliu, Atribuţiunile sunt cele ale 

primarului prevăzut în L. > Aug. 1929, asemenea şi. atribuţiunile 

consiliilor şi delegaţiilor de sector. E 

Primarul comunei suburbane face parte de drept din consiliul 

sectorului respectiv şi din consiliul general, cu vot deliberativ. 
Atribuţiunile consiliului general sunt: a) întocmirea, regula- 

mentelor comunale; b). alegerea primarului şi a celor 2 ajutoare; 
c) votarea bugetului capitalei, împrumuturilor, fixatea normelor de 
politică fiscală a municipiului, ratificarea bugetelor sectoarelor, lu- 
crări edilitare de interes general; d) problemele relativ la sănă- 
tate, ocrotire, asistenţă, *serviciul stării civile, mişeare culturală, 
cadastru, exproprieri în folosul. comunal, ete., unele servicii având 
secţiuni pe sectoare. | | 

In atribuţiunile consiliilor de sectoare şi a organelor lor sunt 
celelalte probleme prevăzute pentru oraşe în L. 3 Aug. 1929. 

Ca organ executiv al hotăririlor consiliului general primarul 
capitalei şi delegaţiunea are asupra sectoarelor şi comunelor sub- 
urbane aceleaşi atribuţiuni ca preşedintele delegaţiunei în judeţ şi 
ca delegaţiunea.. | 

Atribuţiunile de tutelă, contrdl şi supraveghiere le exercită 
asupra administraţiunei capitalei comitetul central de revizuire în 
instanţa I, ministerul de interne în instânţa II. 

Legiuitorul a dati şi dispoziţiuni speciale pentru sistematizarea. 
capitalei. L. 3 Aug. 1929 se aplică întru cât dispoziţiunile ei nu 
sunt, contrare cu cele cuprinse în legea. specială. 

$ 13. Finanţele comunei. 
Isvoare de drept. Buget. Venituri. Domeniu. Imprumuturi. Lucrări. 

Cheltuieli. Conturi de gestiune. Contabilitate. 

Comuna pentru a putea susține o organizaţie administrativă, 
şi servicii .publice are nevoe de resurse materiale, ca şi statul şi ju- 
deţul. Comuna de asemenea este organizată ca subiect de drept cu 
drepturi patrimoniale, având parte domeniul său. parte având drep- 
tui de a percepe dela populaţiunea sa contribuţii pentru serviciile 

-
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ce îi face. Cu autonomia, care oare comuna ca principiu de organi- 

zare în întoemirea sa, i se dă şi o autonomie financiară. Cu cât 

autonomia, financiară a comunei este mai desvoltată, cu atât ea 

poate să satisfacă mai bine problemele rezultate din necesităţile 

populsţiunei sale. De altă parte se ţine seamă, ca prin autonomia 

financiară comuna să nu stoarcă resursele materiale, cari pot fi 

considerate pentru îndestularea serviciilor publice ale statului şi 

judeţului. In fine trebue să se ţină seamă şi de capacitatea de a 

purt: sarcini publice a populaţiunii, ca acâasta să nu fie atinsă 

în existenţa sa materială. O organizaţie bună a finanţelor va şti 

întotdeauna să ţină seamă de raportul sănătos dintre resursele ma- 

teriale ce se dâu statului, judeţului şi comunei, ca toate să obţină 

puterea materială pentru funcţionarea normală, iar sarcinile im- 

puse să fie suportate de populaţiune, fără a i se perieclita mijloacele 

de existenţă materială. 

Isvoarele de drept pentru finanţele comunelor sunt aceleaşi ca 

şi la finanţele judeţelor: L. 31 Iulie 1929 asupra contabilităţii pu- 

blice. (axt. 203—213) şi L. 3 Aug. 1929 pentru organizarea admi- 

mistrațiunii locale (art. 427—491). In acest loc vor fi a se aplica 

toate regulele de drept arătate la finanţele judeţelor, aici arătând 

numai regulele deosebite relațive la finanţele, comunelor. 

Principiile generale ale finanţelor publice se aplică şi comu- 

nelor. 

Veniturile şi cheltuelile comunelor de orice tip, precum şi ale 

așezămintelor și instituţiunilor dependinte de dânsele, sunt stabilite 

pentru fiecare an financiar prin bugete votate şi aprobate în for- 

mele prevăzute de lege. Exerciţiul de executare!) al bugetului ex- 

piră, odată cu anul financiar pentru sate, comune rurale şi comune 

urbane şi se prelungeşte cu şase luni pentru municipii. 

Bugetul comunei se întocmeşte de primar, în colaborare cu de- 

legaţiunea consiliului, până la 1 Octomvrie. Bugetul întocmit se 

depune la cancelaria comunei, ce se aduce la cunoştinţa membrilor 

comunei prin publicaţiune. Membrii comunei au dreptul de a îna- 

inta reclamaţiuni ca şi la judeţ. 

1) Incasările ce se îac de autorităţile locale pentru stat sau alte autori- 
tăţi locale, precum şi acele făcute de organele 'statului pentru autorităţile 

locale, nu dau drept la remiză sau Ia participarea de cheltueli, la, personal 

şi material a serviciilor respective de impunere şi percepere (art. 426).  
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Structura bugetului la venituri şi cheltueli este aceeaşi ca şi 

la județ. , 

Veniturile comunelor sunt din: impozite directe şi indirecte, 

dia exploatarea domeniului comunal, din subvenţiuni dela stat, din 

cotizaţii şi prestații, din amenzi, daruri şi legate şi din orice alte 

venituri (art. 446—447). | 

Cotele adițicmale prevăzute în art. 72 al L. 23 Febr. 1923 asupra 

contribuţiunilor directe sunt pentru comune: 3% pe lângă impozi- 

tul pe veniturile proprietăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe veni- 

turile proprietăţilor clădite, 3% pe lângă cl pe veniturile comer- 

ciale şi industriale şi 3% pe lângă impozitul pe veniturile din pro- 

fesiuni şi ocupaţiuni nesupuse la aceste impozite. Sumele rezultate 

din aceste cote şi cuvenite comunelor, formate din mai multe sate, 

rămân acelor comune în proporţia de 75 la sută; restul de 25 la 

sută din aceste cote trece ca venit al satelor. 

Cote adiţionale suplimentare până la mărimea de 50% a cotelor 

dela art. 72 se pot aşeza şi în folosul comunelor dacă cheltuelile 
ordinare nu pot fi acoperite din veniturile anuale, iar cote adi- 

ționale exiraordinare tot până la 50% se pot aşeza pentru acoperi- 

rea cheltuielilor ocazionale urgente (art. 430—431). Hotărîrile re- 

laţiv la cotele adiţionale suplimentare şi extraordinare se aprobă 

pentru sate, comune rurale şi oraşe de comitetul local de revizuire, 

pentru municipii de ministerul de interne în urma avizului comite- 

tului central de revizuire. (art. 438). 1 

Impozite neprevăzute în lege sunt admise şi pentru comune, 

de asemenea şi cu un cuantum mai mare decât cel legal, dar după 

barea tutelară, este necesară votarea prin lege. (art. 440), 

Impozite indirecte atribuite comunelor prin L. 28 Martie 1926. 

Art. 3, al acestei legi prevede; ca produsul taxelor existente asupra 

iluminatului cu electricitate şi gaz trece asupra comunelor respec- 

tive, cari le vor constată, așeza şi încassa potrivit legei din 21 

Martie 1920. O treime din acest produs se va vărsa statului. 

Art 4 al legei atribuie de-asemenea comunelor, în care se fa- 

brică rachiuri din fructe şi derivatele lor, 25% din produsul impozi- 

tului pe consumaţia rachiurilor din fructe și derivatele lor şi 5% 

din produsul impozitului pe consumaţia tuturor celorlalte feluri de 

“ rachiuri ca coniac, licheur ete. Sumele astfel rezultate, împreună 

cu fondul pentru industrializarea fructelor şi cu fondul de tempe- 

ranţă, scăzute din cele 33% din produsul impozitului asupra consu-
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maţiei spirtului din cezeal se varsă la Casa de depuneri, formând 

fiecare din ele câte un ont special, până ce o p lege va hotăti modul 

lor de întrebuinţare!). * 

Pondul județean şi, comunal din L. 28 Martie 1926 se înserie 

anual în "bugetul statului, fiind compus din următoarele sume: 

a) 33% din produsul impozitului asupra consumaţiei spirtului 

de cereale; din această sumă se seade mai întâiu 4% pentru fondul 

industrializărei fructelor şi 19% pentru fondul. de. temperanță; 

b) 20% -din produsul impozitului asupra consumaţiei vinului; 

ci 80%. din produsul impozitului asupra consumaţiei oricăror 

rachiuri, afară de cele provenite din fructe şi derivatele ilor; 

d) 80% din produsul tuturor produselor pe consumaţia de za- 

_hhăr, glucoză, produse de petrol, precum şi produsul impozitului de 

consumaţiune pe alte articole, prevăzute în legea taxelor de consu- 

maţiune. " 

“Din acest, fond, se scad 5% pentru formarea, unui fond de re- 

zervă, iar restul se repartizează astfel: , 
50% comunelor; 417% judeţelor (din care 14 pentru drumuri), 

9% camerelor profesionale. | 
Fondul se administrează de către ministerul finanțelor, diree- 

ţia contribuţiunilor. | 

“Repartizarea fondului, după deducerea fondului de rezervă, 
pe comunc şi judeţe se face în raport cu puterea contributivă con- 

statată după impozitele elementare şi cotele adiţionale, cum şi în ra- 

port eu cifra populaţiunei, corstatată după ultima; statistică oficială. 

Repartizarea?) sumei înscrise în buget se face în fiecare an prin 

decret regal. 

3 Aug. 1929 art, 44] prevede, că  vepartiţia sumelor încasate 

1) In bugetul 1930 ministerul de finanţe arată, că din exercițiul 1929 

pentru fondul de îndustrializarea frucielor, s'a repartizat lei 7,360.000; pen- 

tru fondul de temperanță lei 1.766.400 (v. Proiectul de buget - general ai 

statului pe 1930, pag. 40). 

2; în bugetul exerciţiului 1929 a fost înscris în huget la. fondul! comunal 

şi judeţean lei 613 milioane. S'a repartizat 495 pentru fondut de industriali- 

zarea. îructelor lei 7,360.000; 1% pentru fondul de temperanţă, lei 1,766.400; 

5% pentru fondul de rezervă lei 30,193.680; pentru acoperirea, deficitelor la 

judejele şi comunele cari n'au putut să- şi echilibreze bugetele (conform legii 
din 1928) lei 114735.984; iar restul: de lei 458,943.936 s'a repartizat 50% co: 
munelor urbane şi rurale lei 299,471.968; 30. 75% judetelor lei 141, 125.260; 
10.25% pentru drumuri lei 41.304.955 (v. Proiectul de buget general a] statu- 
lui pe 1930. pag. 40). 
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_ da miinisterul finanţelor. din. veniturile comune ale statului, jude- 

ţelor -şi comunelor se va face cu. participarea primarului munici- 

piului București, a preşedintelui: delegaţiunei judeţului Ilfov şi a 

"preşedintelui delegaţiunei asociaţiunei judeţene. din directoratul Bu- 

cureşti,: reprezentând comunele, judeţele . şi asociaţiunile judeţene. 

Tăxele 'din legea maximului au fost întroduse în întreaga țară 

prin L. din 26. Iunie 1923 asupra maximului taxelor şi contribuţiu- 

nilor "coniunale!). Modificându-se contribuţiunile directe, taxele şi 

. | ) PI a p E i : pi 
1) Instituţiunea taxelor comunale a fost reglementată în legislaţia Ro- 

mânie: vechi prin L. asupra “maximului taxelor şi contribuţiunilor coniu- 

"male dia 27 Martie 1903 şi L.. asupra desființării atciselor şi înfiinţării fon- 

N 

duluii: comunal din 1 Martie. 1903. | , . a , 
„„Prin legea, din urmă în locul jaxelor şi acciselor ce percepeau până 

atunci comunele, asupra, obiectelor de consumaţiune la întrarea lor în co- 
muns' sau la ieşirea lor din fabrici s'au înființat taxe pentru fondul comut 
na]. Acele accise au fost aflate vexatorii, neproporţionale, că împiedecă fi- 
beva :circulaţie, restrâng circulaţiunea, că. încurajează protecţionismul ]o- - 
cal şi reclamă. niari cheltueli de percepere W. P. Negulescu, Dreptul azimi- 
nistrativ, ed. II, pag. 411). Pentru resuresele pierdute prin desființare șau 
dat comunelor: o zecime din cele 3 zecimi de percepere ce încasa, statul 
asupra contribuţiunilor directe, şi % zecime ce s'a înființat din nou asupra 
acelorași ocntribuţiuni, la un loc dar 1'%4 zecimi âdiţionale (15%), iar în 
locul acciselor desfiinţate s'au creat. taxe generale asupra a 38 articole de 
consumaţiune. | o e . 

;. Astfel de articole sunt: alcool şi orice preparate sau esențe alcoolice, 
uleiuri, licoruri, bere, vin, șampanie, drojdii de bere, oţet .de vin, ţuică 
petrol rafinat, ulei mineral, untură de pește, zahăr, glucose, cofeturi, căr- 
buni, ceaiu, cafea, masline, conserve, orez. făină şi grişuri de grâu, stea- 

"rină, luminări, ape minerale, etc. (v. tabloul la art. 3 al legii). Aceste se 
percep la locul de producţiune, iar pentru articolele importate la intrarea 
în ţară. Ca taxele să nu îngreuneze neproporţional; pe locuitori, perceperea a 
luat-o asupra sa statul. Aceste taxe şi impozitul suplimentar de 15%, asupra 
contribuţiilor directe se încasa de stat, întrun fond central, administrat la 
ministerul de finanţe sub denumirea, de fondul comunal, care făcea parie 
din direcţiunea contabilităţii din minister. In fiecare an ministrul finan- țelor prezentă Adunării deputaţilor deodată cu, bugetul. general şi bugetul de venitur şi cheltueli a] fodului comunal. Fondul comunal se împărţia anual între toate comunsle după o repartiție stabilită câte pe 3 ani, pe baza mijlociei încasărilor pierduţe din cei 5 ani din urmă, Plata către co- mune se făcea prin administraţia, financiară în: rate lunare, la fiecare 20'a lunei. : 

Conform legei maximului din. 2? Martie 1903 coniunele urbane aveau drept să, perceapă până la 4 zecimi, cele rurale până la: 1 zecime asupra contribuţiunilor către stat (Nr. 1 tablou), 
Comunele erău autorizate a înfiinţa taxe potrivit necesităţilor locale. pe
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contribuţiunile comunâle încă trebuiau adaptate la noua reglemen- 

tate. In noua lege se edictează dispoziţiuni inspirate de L. din 

27 Martie 1903. Legea prevede următoarele: _ 

Comunele urbane şi rurale din întreaga ţară vor putea înfiinţa 

taxe şi contribuţiuni pentru acoperirea cheltuelilo lor, în limitele şi 

eu distincţiile din tabloul anexat la lege. Infiinţarea se face cu apro- 
harea ministerului de interne. (art. I.). 

Comunele sunt autorizate a înfiinţa taxe: a) pentru folosinţa 

timporară a bunurilor din domeniul public al lor precum: grădini, 

pieţe, drumuri (strade şi trotuare); b) pentru diferite servicii ce 

vor regula a se face pentru uzul paticular al locuitorilor, precum: 

. serviciul curăţirii gunoaielor, serviciul apelor, curățirea latrinelor, 

tăierea, vitelor, cotițul vaselor, cântăritul, măsuratul, controlul ali- 

mentelor, ete. Comunele pot. înfiinţa monopolul serviciului pompe- 

lor funebre cu îndatorirea, de a despăgubi pe antreprenorii actuali 

de materialul ce-l au. (art. IV)». 
In tabloul anexat la lege se prevăd sub No. 1—49 diterite 

taxe comunale, dintre cari o parte au existat în vechea lege, iar o 

parte au fost sporițe sau înființate din nou2). 

- Domeniul comunal se administrează după regulele arătate la 
judeţ, întoemirea inventarului general (art. 408-—409), actele de 
dispoziiţe (art. 410-411), arendările şi închirierile (art. 413), daru- 
rile şi legatele (art. 411) sunt supuse aceloraşi regule. 

baza dispoziţiilor legii maximului. Se înfiinţau prin hotărîrea consiliului 
comunal, aprobată prin decret regal după avizul “consiliului de miniştri. 
Taxele sunt cuprinse într'un tablou al legii, stabilite cu un maximum, după 
anume unităţi, Astfel de taxe sunt: asupra, venitului net al caselor şi locu- 
rilor virane 4%, pentru tăierea. vitelor destinate consumaţiunei, pentru fie- 
care vânzător ambulant, după acte: ca extract de naştere, de căsătorie, 
acte de adopţiune, pentru firme, firme scrise în limbi străine, pentru ser- 
vitori cu livrea, etc. Unele taxe se pot înființa numai în comunele urbane. 
Maximul] fixat de lege nu poate fi depăşit, 

1) Nouile taxe au fost puse în vigoare pe ziua; de 1 Apr. 1923. 
2) Astfel de taxe sunt: pentru tăierea, vitelor destinate consumaţiunii 

taxa după cap 15—25 lei, după diferite localuriţ ca hoteluri, camere mobi- 
late, restaurante, cluburi, magazine, agenţii de publicitate 20—30 lei la, 100, 
pentru cazan de fabricat rachiu 200 lei la an, pentru buletine de înscriere la 
biroul populaţiei 10 lei, pentru extras de naştere 10 lei, pentru clădiri cu un 
etaj se fac din nou. reparaţiuni, etc, de fiecare m. faţadă, etc., pentru 
firme, servitori, trăsură, automobil, căruţă, camion, autobus, călători la 
hotel de lux, pentru vite vagabonde, pentru câni, pentru serviciul pompieri- 
lor, taxă asupra valorii mărturilor transportate pe străzile oraşului, pentru 
îerestraie,      



Comunele de orice tip, ca şi judeţele, pot ceda gratuit din do- 
meniul lor privat imobile societăţilor de binefacere sau de utilitate 
publică recunoscute ca persoane juridice şi cari contribuese prin 
opera, lor la îndeplinirea sau uşurarea sarcinilor publice. Cedarea 
se face fără aprobare, dacă valoarea imobilelor cedate nu trece de 
a 20. parte din veniturile ordinare, trecând peste această limită, se 
cere aprobarea directorului ministerial, (art, 412). 

Transacţiunile şi compromisele relaţive la averi mobiliare sunt 
supuse aprobării tutelare potrivit valorii acelora). 

Taxele pentru servicii înființate în interesul particular al lo- 
cuitorilor (art. 431), cotizațiuni şi prestațiuni (art. 432) sunt orga- 
nizate ca şi la judeţe. | 

Prestaţiunile pentru servicii în natură la comună au mare îm- 
portanță. a 

Ele se pot cere numai în cazuri de calamităţi, cum sunt inun 
daţii, incendii, înzăpeziri, ete. 

In încheierea pentru înfiinţarea lor se vor prevedea sumele ce 
trebuie să plătească locuitorii cari din cauze bine constatate nu 
pot presta, serviciul în natură. 

Comunele, în afară de impozitele prevăzute prin legea drumu- 
rilor. mai pot înfiinţa prin regulamente taxe pentru uzul excepțio- 
nal al drumurilor. Aceste taxe se plătese numai pentru vehicule în- 
trebninţate în mod continuu pentru transportul de persoane şi ma- 
teriale de către cei cari fac această meserie sau de către comercianţi 
industriași. Ele se socotese pentru fiecare vehicul pe zi, pe lună 
sau pe an. (art. 439). , „ 

1) Transacţiunile şi compromisele relative la averi mobiliare, precum . 
și renunţările şi recunoaşterile de: asemenea, drepturi, sunt supuse apro- 
bării delegaţiei judeţene, dacă valoarea lor trece de 10.000 lei la sate şi de 
25.000 lei la, comunele rurale şi la comunele urbane nereşedințe şi de 50.000 
lei la comunele urbang reședințe, 

Dacă valoarea trece de. 25.000 lei Ja sate, de 50.000 lei la comunele rurale 
şi la comunele urbane nereşedinţe, de 100.000 lei la comunele urbane reşe- 
dinţe de judeţ, şi de 200.000 lei la judeţe şi municipii, aprobarea se va dâ 
de comitetul local de revizuire, iar dacă valoarea irece de 50.000 lei pentru 
sate, de 75.000 lei pentru comunele rurale şi pentru comunele urbane nere- 
Şedinţe, de 150.000 lei pentru comunele urbane nereşedinţe, de 150.000 lei 
pentru comunele urbane reședințe, precum şi atunci când valoarea trece 
de 300.000 lei pentru municipii, judeţe şi asociaţiunile judeţene, aprobarea, 
se va da de ministerul de interne cu avizul comitetului central de revizuire 
(art. 415), - 
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=. 298, = 

"-- Pentru, împrumuturi se aplică regulele cunoscute la judeţe. 

Hotărîrea consiliului sătesc prin care se hotăreşte contractarea 

unui: împrumut, înainte de a se trimite spre aprobare autorităţii 

tutelare, va fi supusă votului obştese al locuitorilor satului (art. 

442). . a | | 

Aprobarea tutelară a împrumutului, dacă este cazul, se dă pen- 

tru sate, comune rurale şi orașe de către delegaţia judeţeană, pen- 

tru municipii de către comitetul loeal de revizuire. Dacă împrumutul 

are durată dela 10—15 ani, precum şi în cazul dacă plăţile anuale 

în contul îriprumuturilor nu tree de a 10. parte din veniturile or- 

dinare ale bugetului se aprobă pentru comune tip inferior de către 

coniitetul local de revizuire, iar pentru municipii de către ministe- 

rul de interne. Pentru împrumutuile peste această limită se cere 

aprobarea prin lege. 

Pentru investițiuni şi lucrări în baza programului general de 

lucrări se cere aprobarea pentru sate şi comune rurale de către de- 

legaţiunea judeţeană, pentru comune urbane de căţre comitetul lo- 

cal de revizuire. 

Lucrări urgente şi furnituri se pot contracta fără aprobare şi 

prin bună învoială de comune şi judeţe pentru anumile sume stabi- 

lite în lege?). | ' 

In asemenea cazuri consiliile vor delega pe doi din membrii lor 

spre a face recepţia lucrărilor şi furniturilor contractate). 

Toate contractările comunelor, (judeţelor şi ale asociaţiunilor 

judeţene), afară de aceste excepţiuni nu se pot face decât pe baza 

unei licitaţiuni ţinute în condiţiunile stabilite de legea contabilităţii 

„publice, 

Comisiunea pentru sistematizarea comunelor se instituite la re- 

1) Până 1a 1000 lei când venitul ordinar nu este mai mare de 10.000 lei 

anual; până la 5000 lei când venitul este mai mare de lei 10.000, dar nu 

trece de 50.0000 lei; până, la. lei 10.000 când venitul este mai mare e. 50.000 

lei, dar nu trece de 100.000 lei; până la 95.000 lei când venitul este mai 

mare de 100.000 lei, dar nu trece de 300.000 lei; până la 50.000 lef, când 

venitul este maiimare de 500.000 lei, dar nu trece de 1,000.000 lei; până la 

100.000 lei, când vsnitul. este: mai mare de 1,000.000 lei, dar nu trece de 

2.000.000 lei; până, 1a. 200.000 lei când venitul nu trece de 4000.000 lei şi 

până la 400.000 lei când venitul este mai mare (art. 416). 
>) Când valoarea, lucrărilor este de mică importanţă, cu recepţia se va 

delega. un funcţionar din localitatea unde s'a făcut lucrarea. 

Caracterul de urgenţă a lucrărilor va îi învederat printr'un referat al 

şefului serviciului respectiv, Ă . ” 
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şedinţa fiecărui. judeţ, compusă din membrii consiliului de igienă. 
al judeţului, iar în comunele cari au un consiliu de igienă, din. 
membrii acestui consiliu, Comisiunea, judeţeană va fi ajutată în lu- 
crările sale de către o subcomisiune ce se va institui la reşedinţa 
fiecărei plăşi, din pretori, medicul plăşii, un inginer sau un, con- 
ductor, subrevizorul şcolar, un agronom şi un silvicultor, dacă se 
vor găsi în localitate. Aceste subcomisiuni vor ţine la dispoziţiunea 
locuitorilor planuri de case şi de instalațiuni agricole şi de industrie, 
planuri cari vor fi aprobate de către serviciul tehnice al ministerului 
de interne sau întocmite deadreptul prin îngrijirea acestuia. 

Consiliul tehnice superior va stabili regulele generale după cari 
se vor conduce comunele la întocmirea planurilor şi proiectelor de 
sistematizare, precum şi la, executarea luerărilor. 

Pianuri de aliniere. Comunele urbane şi suburbane, staţiunile 
balneare: şi climaterice sunt datoare să-şi întocmească planuri de 
aliniere, nivelement! și sistematizare, să revizuiască şi să completeze 
pe cele existente, aşa încât în termen de 10 ani, toate aceste planuri 
să fie definitiv întocmite şi aprobate. 

La întocmirea planurilor se va ține seama, de cerinţele viito- 
rului, rezervându-se şi determinându-se locuri pentru servicii, edi- 
ficii şi monumente publice, pentru deschiderea a noui artere de co- 
municațiuni, precum şi. pentru orice alte trebuinţi după împreju- 
tări şi localitate!). Pentru comunele rurale, planurile se vor întoemi 
în marginile nevoilor locale. | | ” 

Cheltuelile comunelor au aceleaşi distineţiuni ca şi la finanţele 
judeţene. Legiuitorul determină cheltuelile obligatorii pentru co- 
mune?) după diversele tipuri. 

Procedura pentru echilibrarea, desbâterea şi aprobarea bugetu- 

  

"1) Planuile vor fi făcute pentru comunele urbane şi suburbane, staţiuni 
baineare şi climaterice, de serviciile tehnice respective, iar pentru lucrări 
ce nar putea fi executate de acestea, de specialişti angajaţi de consiliul 
comunal, iar pentru comunele rurale, de către serviciul tehnic al judeţului 
sau de un delegat al acestuia, | | 

Pentru comunele cari în total Sau în parte au fost: distruse în urma, 
răsboiului, planurile se vor întocmi de serviciile tehnice ale statului, pe 
socoteala acestuia, în termen de un an dela, promulgarea legii (art. 116—117). 

2) a) Se consideră ca cheltueli obligatorii pentru sate: 1. salariile şi 
îndemnizaţiile consiliului şi funcţionarilor săteşti; 2. cheltuelile localurilor 
necesare administraţiei și serviciilor săteşii; 3. spesele de cancelarie, re- 
gistre, imprimate şi publicaţiuni; 4. abonamente la, gazetele oficiale şi la 
buletinul legilor, precum: şi costul registrelor de stare civilă; 5. în condi- 
țiunile prevăzute în legile în vigoare. personalul şi materialul sanitar şi 

17% 
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lui este ca şi la finanţele judeţene. Bugetul satului se înaintează 

- delegaţiunei comunei rurale, a] comunei rurale şi urbane delegaţiu- 

nei judeţene, al municipiului comitețului local de revizuire!). 

Serviciul contabilităţii se organizează după regulele Legii din 

31 lu]. 1929. 

Conturile de gestiune se închee şi aprobă după regulele arătate 

lai finanţele județene. 

  

de spitale, al drumurilor, al instrucţiunii publice şi al cultelor; 6. contri- 

buţiunile către asociaţiunile şi societăţile formate pe baza legii de faţă; 

7. asigurarea, edificiilor contra incendiului la casa. ministerului de interne; 

8. procentele şi anuităţile împrumuturilor, -precum şi datoriile rămase ne- 

achitate; 9, orice cheltueli prevăzute prin legi ca cheltueli obligatorii ale 

satelor. | - 

b) Satele cari fac parle dintr'o comună rurală vor suporta din bugetele 

lor cheltuelile dela punctele 1, 2, 3 6,7, 8 şi 9, celelalte cheltueli în măsura 

în care întrec mijoatele satelor vor fi trecute în bugetul comunei respective. 

In bugetele comunelor rurale se vor mai înscrie ca, cheltueli obligatorii 

alocaţiunile pentru: 1. salariile şi îndemnizaţiile consiliului şi funcţiona- 

rilor comunali; 2. cheltuelile localurilor necesare adniinistraţiei comunale 

şi asigurarea, lor la casa ministerului; 3. cheltuelile dela punctul 8 şi 9 ale - 

articolului precedent privitoare la comurele rurale; 4.. recensământul 

populaţiei şi contribuţiunilor. ” : i 

c) Comunele urbane şi municipiile mai au ca cheltueli obligatorii alo- 

caţiunile pentru: î. întocmirea planului de sistematizare; 2. personalul şi 

materialul serviciului de incendiu; 3. recensământul populaţiei şi contribu- 

ţiunilor; £. poliţia comunală, precum şi partea din cheltuelile de personal 

şi material la care sunt obligate prin legile în vigoare; 5. grădinile de 

copii (art, 455-457). A | | 
1) Bugetele așezămintelor şi instituţiunilor de utilitate publică din. co- 

mune sau municipii, sunt supuse aprobării consiliului afară numai dacă 

actele de fundaţiune şi legile lor organice nu dispun; altfel. 

Se exceptează bugetul Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti, al Etoriei 

"Sf. Spiridon din Iaşi, precum şi al așezământului Madona Dudu din Cra- 

iova, cari vor fi supuse aprobării Adunării deputâţilor. 

Contabilitătea lor se ţine după reguiele stabilite pentru contabilitatea 

comunelor rurale. | - . 

Examinând bugetele supuse aprobării lor, consiliile le pot aduce modi- 

“ficările trebuincioase potrivit statutelor, le pot acorda subvenţiuni. 

, In contra hotărirei lor, administrajţiunile respective. pot face apei, cele 

din comunele rurale şi urbane la delegaţiunea judeţeană, iar cele din mu- 

„_nicipiu la delegaţiunea asociaţiunei judeţene. 

Deciziunile acestora sunt definitive, 
Conturile aşezămintelor şi instituţiunilor ale căror bugete sunt supuse 

„aprobării consiliilor comunale sau municipiale, vor îi supuse cercetării şi 

aprobăiir comitetului local de revizuire. (art. 505-507).  



CARTEA IV. 

Contenciosul administrativ. 

“$ 1. Generalităţi. Necesitatea contenciosului administrativ. 

In studiul materiei de drept administrativ în cele 3 cărţi ante- 

rioare am cunoscut principalele organe administrative ale statului, 

organele puterii executive aşezate în capitală şi în teritoriul statului, 

în judeţe, şi în comune. In afară de aceste organe principale, care 

sunt stâlpii de temelie ai organizaţiei, statul modern mai are şi alte 

organe, cari săvârşese funcţii complimentare pentru funcţiile înde- 

plinite de organele principale. Astfel de organe întregitoare sunt 
organele de contencios administrativ, eu care ne vom ocupa în Car- 
tea IV, şi organele de control financiar ale organelor administrative, 

cu care ne vom ocupa în Cartea a V. a acestui studiu. 

Organele administrative în îndeplinirea funeţiunei lor, în apli- 
carea normelor de'drept în cazuri concrete, rezolvind problemele 
statului în funcţionarea serviciilor publice de multe ori ating dreptu- 
rile individuale ale membrilor populaţiunei. 

Membrii populaţiunei, cetăţenii administraţi, în cazuri concrete, 
prin aplicarea. normelor de drept, sunt supuşi unor dispoziţii ale 
organelor administrative, prin care li se ordonă de a face ceva, sau 
li se interzice de a nn face: ceva, ce este ptevăzut prin normele de 
drept. 

Organele administrative în activitatea, lor de multe ori depășese . 
regulele normelor de drept, fie lucrând după instrucţiunile organelor 
superioare diriguitoare ale activităţii lor, fie din iniţiativa pro- 
prie. Prin depăşire ele cauzează prejudicii cetăţenilor administraţi. 
Consecințele depăşirii regulelor de drept prin care cetăţenii adni- 
nistraţi sunt vătămaţi în drepturile individuale ale lor, asigurate.



= 

— 262 — 

tot prin normele de drept, nu pot fi înlăturate prin aceleaşi organe 

administrative, nici prin cele superioare lor. 

Pentru asigurarea drepturilor individuale ale administraţilor, şi 

în general pentru repararea ordinei de drept, turburate chiar prin 

actele organelor administrative, în statul întemeiat pe domnia legi- 

lor sunt instituite organe cu menirea de a judeca asupra actelor să- 

vârşite de organele administrative, dacă aceste sunt atacate de ce- 

tățenii administraţi vătămaţi în arepturile lor, şi a constata, dacă 

acele acte întradevăr au depăşit regulele de drept şi a se pronunţa 

asupra necesităţii de a se restitui ordinea, de drept încălcată. Aceste 

sunt organele de contencios administrativ. 

Normele de drept sunt o limiţă şi pentru organele administra- 

tive ale statului. Prin ele se fixează felul lor de a lucra în îndeplini- 

„rea funcţiilor publice, fiind ţinute şi organele statului de a proceda 

după regulele aşezate în normele de drept. Prin; ele se înfrânează ar- 

bitrarul organelor, fiind de înainte determinat până unde se întinde 

dreptul organelor statului şi până unde dreptul cetăţenilor admi- 

nistraţă. 

Prin normele de drept se garantează libertăţile cetăţenilor, faţă. 

de puterea organelor sțatului. Dacă drepturile cetăţenilor adminis- 

traţi nu ar fi determinate prin normele de drept, dacă felul de a 

lucra şi a proceda, a] organelor administratoara nu ar fi fixate, pu- 

terea acestora s'ar exercita în mod abitrar. In evoluţiunea organiza- 

ției unui stat — plecând dela statul întemeiat exclusiv pe putere şi 

pe arbitrar, către idealul statului de drept, în care situaţia fiecărui 

organ, cum şi a cetăţenilor este reglementată, — se crează norme de 

drept şi instituţiuni, menite de a preciza cercul de lucrare şi cercul 

de drepturi şi datorii a fiecărui organ administrativ de o parte, iar 

de altă parte a cetăţenilor administraţi. In cursul evoluţiunii s'a 

ajuns şi la crearea instituţiunilor contenciosului administrativ, pentru 

a asivura prin. garanţii, situaţia de drept creată, limitând puterea 
arbitrară, dând mijloace de apărare şi căi de atac în caz de depăşire 

a normelor, prin care e îngrădit cercul de lucrare al organelor şi ga- 

rantând situaţia de drept a administraţilor. 

Înstituţiunea guvernului parlamentar n'a fost în stare să. în- 
frâneze arbitrarul organelor puterii executive, în locul arbitrarului | 
înfrânat s'a ivit arbitrarul patidului politie din majoritate, alimen- 
tat în măsură mare de interesele partizanilor, cari îşi caută satis- 
facerea prin influinţa ce o pot exercita aflându-se în posesiunea pu- 
terii publice. In satisfacerea intereselor de partid, de multe eri orga-    
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ele administrative nu sunt în stare să reziste presiunei exercitate. 

In acest; chip se încalcă limitele legale puse în calea interesului in- 

dividual. Faţă de astfel de încălcări încă este nevoie de mijloace de 

apărarea situaţiunei-de drept. 

Ipstituţiunea răspunderii ministeriale nu 'este potrivită pentru 

'a acorda scut în contra încălcărilor de drept. Prin comunicări şi 

înterpelaţiuni în adunările Corpurilor legiuitoare nu pot îi aduse 

în discuţie încălcările de-drept săvârşite de zeci de mii .de funcțio- 
nari. Pe de alţă parte, decă acele încălcări sunt săvârşite în urma 

instrucţiunilor date de organul superior, ministrul, ca cel mai înalt 

“sef al funcţionarilor din ierarhie, nu îşi va dezavua organele, de 

altă parte ministrul ca exponent al partidului din majoritate va ju- 

-deca chestiunile tot prin prisma interesului de partid. 

- Răspunderea civilă a funcţionarilor, răspunderea disciplinară şi 

penală a lor, oricât de riguros ar fi reglementată nu poate să înlă- 

ture încălcările de drept ale organelor administrative. Incălcările 

nu se fac totdeauna cu dol sau culpă, ci de partea organului admi- 

nistrativ se găseşte bunăcredinţă, hiperzel sau eroare seuzabilă. Or- 
ganul administrativ prin urmare în astfel de cazuri nici nu poate 
fi chemat la răspundere. 

In organizarea contenciosului administrativ î în general nu. este 
chemat la răspundere funcţionarul (răspundere subiectivă), ci însăşi 
autoritatea administrativă, în tapul căreia este pus funcţionarul 
(răspunderea autorității). In judecarea, actului administrativ atacat 
se examinează procedura, modul de rezolvire a chestiunei în raport 
cu regula. de drept obiectivă, care formează limită de îngrădire pen- 
tru organul administrativ. 

Din toate aceste consideraţiuni în statul modern sa, organizat 
contenciosul administrativ, cu scopul de a repara încălcările de 
drept, săvârşite de organele administrative în exerciţiul puterii pu- 
bliea și în aplicarea normelor de drept, prin judecarea acelora din 
partea unor instanţe judecătoreşti independente, în baza normelor 
procesuale, cu toate garanţiile necesare ale unei justiţii indepen- 
dente Contenciosul (contendere = a lupta) administrativ nu este alt. 

„eva, decât lupta pentru apărarea, ordinei de drept din 'stat, înteme- 
iate pe regimul legalităţii, punând la îndemâna cetăţenilor admi- 
nistraţi căile de atac şi mijloacele de apărare în contra actelor ile- 
gale ale organelor administratoare ale statului, făcute în funeţiona- 
rea serviciilor publice şi în executarea legilor. 

Studiul instituțiunilor. de contencios administrativ ale statului
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român fac obiectul acestei cărţi din materialul dreptului adminis- 

trativ!). 

$ 2. Principii de organizare a contenciosului administrativ. 

In unele state instituţiunea contenciosului administrativ sa în- 

fiinţat numai în deceniile din urmă, în altele dimpotrivă ea are un 

trecut de peste un veac. In evoluţiunea acestei instituţiuni speciale 

a staţului s'a ajuns la crearea organelor de contencios administraţă 

când a putut fi înlăturată prejudecata, de a nu aduce în fata Gnei 

instanţe judecătoreşti un organ administrativ, o autoritate, care 

exercită o parte din puterea publică a statului. Înlăturată fiind a- 

ceastă prejudecată, cum şi ideea, că prin supunerea actelor adminis- 

trative judecății unei instanţe judiciare, nu se slăbeşte nici decât 

încrederea în autoritatea administrativă, : sa organizat contenciosul 

administrativ. 

Ca principiu de organizare s'a pus în discuţiune, că oare să se 

creieze noua înstituţiune în cadrele organizaţiei administrative, sau 

în cadrele organizaţiei puterii judecătoreşti. Consideraţiuni de sepa- 

raţiunea puterilor în stat, de separaţiunea administraţiei de către 

justiţie, au fost determinante la, soluţionarea, acestei chestiuni. In le- 

gislaţiunile statelor se găsesc în deosebite variante amândouă tipu- 

rile, instanţe de contencios în cadrele administraţiei (tipul franco- 

german) şi contencios administrativ în cadrele puterii judecătoreşti 

(tipul anglo-american). 

A doua chestiune de organizaţie, ce sa ivit este, că oare pentru 

xezolvirea, litigiilor de contencios administrativ în cadrele puterii Ju- 
decătoreşti să se înființeze instanţe judecătoreşti speciale, sau ca 
litigiile să fie _deferite instanţelor judecătoreşti ordinare. Aderenţii 

primei soluţiuni susţin, că cunoştinţa organizaţiei administrative și 

a legilor ei de funcţionare reclamă un studiu deosebit, aplicarea! le- 

gilor administrative şi interpretarea lor au ca norme alte puncte de 

vedere decât legile de drept civil, cunoaşterea vieţii publice şi a 

raporturilor ei speciale sunt determinante în judecarea litigiilor de 

drept public. Altul este interesul public şi altul este interesul parti- 

cular, Litigiile administrative prin urmare nu pot fi soluționate bine 
decât prin oameni cu cunoştinţe speciale a legilor administrative şi 

a raporturilor vieții publice. Aderenţii soluţiunei a doua susţin, că 
4 

  

1) V, Kmety, Kozigazgatâsi jog, « ea. vi, pag. 245 şi urm. Berthâlemy, op. 
citat, pag. 1071 şi urm. o  
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dreptul esie acelaş în toate raporturile de viaţă, având aceleaşi pos- 

tulate chestiunile de organizație ale justiţiei (una eademgue justitia), 

prin urmare nu este nici o necesitate de a-se organiza instanţe ju- 

decătoreşti speciale pentru litigiile administrative. Organizarea jus- 
tiţiei administrative în cadrele organizaţiei judecătoreşti poate fi 

ca instanţă cu totul separată, având organizaţie deosebită şi ocupân- 

du-se cu litigiile administrative, sau încadrată în organizația justi- 

ției ordinare, funoţionând în 'baza principiului specializării; conten- 

cios administrativ, în tocmai ca justiţia penală, comercială, mari- 

timă, etc. 

A treia chestiune importantă în organizarea, justiţiei administra- 

tive este, că oare căile de atac să se estindă asupra tuturor litigiilor 
rezultate din aplicarea legilor administrative, sau din funcţionarea 

serviciilor publice, sau ele să se acorde numai la acte administrative, 

prin cari se vătămă un drept subiectiv al unui administrat (individ, 
corporaţiune, stabiliment, etc.). In cazul prim se asigură reparareea 

încălcărilor. de drept săvârşite în toate terenele: organizaţiei admi- 
nistrative, în cazul al doilea numai anume acte administrative sunt 

supuse judecății contensiosului administrativ. Potrivit punctului de 

vedere acceptat ca bază a organizaţiei se determină atribuţiunile 

contenciosului administrativ. | 
La determinarea atribuţiunilor în legiuiri se găseese două me- 

tode: a regulei generale şi a specificaţiei sau casuisticei!). După 
principiul specificației chestiunile sau actele administrative defe- 

rite contenciosului administrativ sunt înşirate caz cu caz, cu indi- 

carea, normei de drept, în care este prevăzută soluţiunea sau actul 

administrativ, cum şi cu indicarea organului, a cărui act poate fi 

atacatș După principiul regulei generale cazurile deferite conten- 

ciosului administrativ sunt prevăzute prin o normă generală, care 

subsumează toate dispoziţiile şi actele administrative, care pot fi 

supuse Judecăţii contenciosului. 

Metoda specificaţiei are desavantagiul de a nu fi complectă, 

fiindcă o casuistică complectă este imposibilă, Astfel un conten- 

cios administrativ, întemeiat pe această metodă, poate fi considerat 
ca un contencios excepţional. Cu mult mai aproape de un ideal este 
metoda, regulei generale. Legiuirile aplică amândouă metodele. 

Sau dat deosebite soluţiuni următoarelor chestiuni: 

Unele legiuiri admit calea, de atac la contencios în contra unui 

  

1) Se mai numeşte şi: tazaţie sau enumeraţie.
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act administrativ, făcut de organul administrativ în instanţa primă, 

altele prevăd ca să se facă mai întâiu căile de atae în ierarhia ad- 

ministrativă, iar la contencios să se recurgă numai în contra bhotări-. 

rei aduse pe câle administrativă în ultim .resort. Unele admit căi de 

atac şi în ierarhia administrativă și la contencios. 

$ 3. Noţiunea contenciosului administrativ.. Tipuri de contencios. 

Contenciosul de. plină jurisdicțiune, de legalitate. Alte căi de atac. 

Conţeneiosul administrativ este totalitatea regulelor. de drept 

privitoare la, instituţiunile organizate pentru rezolvirea, litigiilor 

ivite între administraţi şi între organele administratoare, cu oca- 

ziunea - funcţionării serviciilor publice. Litigiile se nasc din aplica- 

__zea legilor şi. a regulamentelor aduse pentru soluţionarea probleme- 

lor luate în atribuţiunile statului!). , 

„Pentru împlinirea atribuţiunilor kale statul în funcţionarea 

sexviciilor constituite face anume acte, cari pot fi sau acte mate- 

riale sau acte 'juridice. : , 

- Actele materiale sunt operaţiuni, prin care se urmăreşte a se 

produce un rezultat de fapt. D. e. statul veconstrueşte palatul uni- 

1) Aceasta rioţiurie-corăspunde concepțiunii actuale a contenciosului ad- 

ministrativ, atât după majoritatea, doctrinei franceze, cât şi după jurispru- 

denţa consiliului de stat (cf. Rarincescu, Contenciosul administrativ români, 

pag. 10). - 

-B. Laferritre în 'Traite de la juridietion administrative et de recours 

contentieux ediţia 11. 1896 dă aifiniţiunea: ...„L'6tude du contentieux adminis- 

traii, cest ă dire des contestalions juridiques auzquelles Vaction adminis- 

irative peut. donner lieu, des jurisdictions institutes pour en connaitre et 

pour en, assurer, entre Vadministration et les particuliers, Vobservation des 

lois et des contracts“ (pag. XI). E 

M. Hauriou în Prâcis 6lem. de droit adm., ed. 1930 dă aceeaşi noţiune 

ca şi în ediţia din 1919: „On entend par contentieux administrații l'en- 

semble des râgles relatives auz litiges organists que suscite V'activite des 

administratians publiques.. | 

Roger Bonnard în. Prâcis 6lem. de aroit adm. ed. 1926, pag. 108: „Le 

contentieux administrații est constitut par les procăs qui sont souleve par 

Pactivit6 administrativ et dans lequels les autorites administratives ou 

ieur agents sont en cause“, - - : - 

Jean Appleton în Trait 6lem. de cont. adm, ed. 1927: „on apelle „con- 

tentieux administraţif: Vensemble de liliges interessant les services pu- 

dlics“ (pag. 1). i - 
,    
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versităţii din București; construeşte canalui Argeş-Dunărea; între- 

ţine şoseaua Ploieşti—Braşov, prin Casa, şcoalelor editează biblio- 

teca scriitorilor clasici; pentru a împedeca tulburările de stradă, 

pune în mişcare poliţia. 

Actele juridice sunt acele cari produc. un efect de drept, înţele- 

gând prin efect de drept „orice modificare în ordinea juridică exi- 

tentă“. Act juridic este legea, contractul. Prin lege statul creiază o 

ordine nouă, modifică pe cea existentă, sau chiar suprimă anume 

lucruri din ordinea juridică existentă. Prin contract, se ereiază o. 

situaţiune juridică nouă, constituind drepturi şi datorii cari n'au 

existat anţerior!), 

Prin actele făcute statul îşi îndeplineşte atribuţiunile. Pentru 
a reconstrui palatul unei universităţi, statul se va îngriji de mijloace 
materiale, votând prin puterea legiuitoare o lege de aprobarea unui 

credit, prin organele puterii executive dând lucările în întreprindere, 

sau achiziţionând materialul şi mâna de lueru pentru executarea 

construcţiunei. 

Actele făcute de stat pentru împlinirea atribuţiunilor sale sunt 
clasificate de doctirnă după cele 3 funcțiuni principale ale sale, în 
acte legislative, executive şi jurisdieţionale. Actele legislative au de 
obiest organizarea institaţiunilor şi fixarea regulelor de funeţio- 
nare, Aceste acte au caracter general şi impersonal. Tipul lor este 
legea, şi regulamentul. Actele executive au de obieci asigurarea func- 
ționării continuie a serviciilor organizate. Actele executive sunt 
foarte variate, cele mai multe sunt acte juridice cu caracter indivi- 
dual, având forma de deelaraţiuni unilaterale de voință. Actele 
executive se îndeplinesc însă şi prin acte materiale, care formează 
o mare parte a, activităţii puterii executive. Actele jurisdicţionale au 
de obiect soluţionarea diferendelor de natură Juridică numite pro- 
cese sau litigii. 

Soluţionarea litigiilor se face prin rezolvirea a două chestiuni: 

chestiunea de fapt şi chestiunea de drept (quaestio facti, gquaestio 
juris). In litigiile duse în fața organului investit cu putere jurisdie- 
țională se află 2 părţi, dintre cari fiecare afirmă drepturi faţă de 
ceealaltă, întemeindu-se pe acte juridice, sau materiale, sau pe o 
situaţiune juridică. Desbaterea chestiunilor se face în mod contra- 
dictoriu, fiecare parte are facultatea de a afirma fapte şi drepturi 
pentru sine şi -d6 a .contesta cele ale părţii adverse. Fiecare însă are 

  

„Dv Roger Bonnard, Prâcis 6lementaire de droit administratit, Paris, 
196, pag. 33 şi urm. şi Duguit, Droit constitutionnel, vol. 1, pag. 219.
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datoria de a proba afirmaţiunile faţă de contestaţiunile părţii ad- 

verse. Intre aceste susţineri contradictorii este atribuţiunea orga- 

nului jurisdicţional de a constata adevărul şi aplicând . regula de 

drept a soluţiona litigiul prin o deciziune, 

_ Analizând această funcţiune a organelor jurisdicţionale, vedem. 

că în faţa lor se prezintă o cerere (reclamaţiune, contestaţie, acţiune, 

recurs), asupra cuprinsului ei se face o constatare cu caracter de 

adevăr legal şi se dă o deciziune declarând, că cererea este sau nu 

este admisă, luând în consecinţă măsuri pentru ocrotirea dreptului 

recunoscut în mod legal. 

Căile de atac şi mijloacele de apărare pentu soluţionarea liti- 

giilor rezultând din funcţionarea organelor administrative au ace- 

leaşi caractere. Contenciosul organizat pentru: rezolvirea celor 2 

chestiuni ce se ivesc în proces, a chestiunei de fapt şi a chestiunei 

de drept, este un contencios deplin, examinând întreg conţinutul 

litigiului, de aceea are denumirea de contencios de plină jurisdic- 

țiune. Dacă se examinează numai o chestiune, chestiunea de drept, 

pentru a constata dacă actul dus în-litigiu este corăspunzător regu- 

lei de drept sau nu, avem un contencios limitat la chestiunea legali- 

tăţii, Deciziunea acestui litigiu este de a menţine actul atacat, dacă 

este legal, sau de a-l anula, dacă este ilegal]. Acest contencios este 

denumit contencios de legalitate. 

In cazul contenciosului de plină jurisdicţiune dacă organul de 

judecată află, că actul atacat nu corăspunde adevărului ca stare de 

fapt, poate să constate altă stare de fapt şi în baza acestei constatări 

să înlocuiască deciziunea, adusă în litigiu cu o nouă deciziune co- 

răspunzătoare stării de fapt statorite din nou, prin urmare refor- 

mând deciziunea atacată, acest, contencios are şi denumirea de con- 

tencios de reformare. 

In cazul contenciosului de legalitate, dacă organul de judecată 

constată, că actul atacat, din punct de vedere a chestiunei de drept, 

este ilegal, el nu poate să mai existe, prin, urmare consecinţa logică 

este desfiinţarea actului prin deciziune. Acest contencios se mai nu- 

meşte şi contencios de anulare. | 

In afară de aceste tipuri principale de contencios, între mijloa- 

cele de atac este acțiunea de indemnitate (sau de despăgubire) şi 

între cele de apărare excepțiunea de ilegalitate. 

Acţiunea în indemnitate (recurs în indemnitate) are acelaşi ca- 

racter ca şi în dreptul civil, faptul generator al prejudiciului mate-  
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rial este un act material sau act juridic, al cărui autor este un or- 

gan administrativ. In starea faptică, pe care se întemeiază, acţiunea 

în indemnitate, se va invoca un act material, sau act juridic ilegal 

şi o pagubă pricinuită de acest act. Oaganul de judecată în consta- 

tare va examina amândouă elementele, şi întru câţi va constata exi- 

stenţa lor, în deciziune vă lua măsuri Centru repararea pagubei, fie 

printr'o despăgubire bănească, fie de altă natură. Acţiunea în in- : 

demnitate în organizaţiunea contenciosului poate fi o anexă a con- » _ 

tenciosului de legalitate. Dar ea poate fi şi o acţiune independentă... Cati 

„Ba se valorifică fie independent, fie de-o dată cu contenciosul de ii 

legalitate. . fe 
Escepţiunea de ilegalitate este un mijloc de apărare indirect. î. n pr 

Partea chemată în judecată poate invoca această apărare pe cale de « i ot 

îmcident, cerând ca actul ilegal emanat dela un organ al statului să 

fie înlăturat. Actul ilegal nu poate produce efecte, prin. urmare el 

"nu poate fi opozabil celui ce invoacă ilegalitatae lui. Judecătorul Ji- 

tigiului, constatând ilegalitatea actului respectiv, are obligaţiunea ! 

să nu ţină seamă de efectele actului ilegal, iar dacă acest act este | 

o regulă de drept, este obligat să înlăture aplicaţiunea ei faţă, de cel | 

ce se apără. Actul constatat ilegal, sau regula de drept ilegală ră- | 

mân neatinse şi în alte cazuri, când nu se invocă ilegalitatea lor, | 

pot fi aplicate. | | | 

Sunt tipuri de contencios în doctrina şi legislaţia franceză: con-; 

tenciosul de înterpretare şi contenciosul de represiune, 

" Contenciosul de interpretare are de obiect fie interpretarea unui: 

act emanat dela un organ administrativ, fie examinarea legalităţii: 

lui, dacă în vr'un proces purtat în faţa unui tribunal judiciar se 

ridică această escepţiune ca, chestiune prejudiciată. In Franţa prin- 

cipiul separaţiunii autorităţilor judecătoreşti de cele administrative, 

fiind aplicat în mod riguros, tribunalul judecătorese n'are căderea: 

de a examina un act al autorităţii administrative. Dacă se iveşte! 

chestiunea, ea va fi soluţionată de contenciosul administrativ. 

Contenciosul de represiune are de obiect examinarea unui fapt 

ilegal, care este cualificat prin lege ea infracțiune. In urma cererid 
judecătorul examinează faptul, constată natura infracţiunei şi aplică! 

prin. deciziune sancţiunea prevăzută de legiuitor.
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Ş 4. Istoricul contenciosului administrativ român. 
Legile din 1864, 1905 şi 1912. Critica constituționalităţii. 

“Tipurile de contencios. 

Cel mai vechiu isvor de drept al contenciosului administrativ 

român este Legea pentru înființarea unui consiliu de stat din 11 

Pebr. 18641). Consiliul de stat creiat prin această lege „pus lângă 
puterea, executivă spre a prepara proiectele de legi“ (art. 1) exercită 

şi atribuţiuni de contencios „care i se dau de legi în mațerii admi- 

nistrative“. — „In materii contencioase, când se atinge interesul 

unui particular sau al unei persoane juridice, hotărîrea consiliului 

de stat nu închide drumul jurisdicțiunei tribunalelor ordinare, decât 

în cazurile care anume se vor determina de lege, sau în caz când 

părţile vor da înscrisă mulţumire pe hotărîrea consiliului“ (arţ. 33). 

„Consiliul de stat va putea judeca, ea prima sau ultima instanţă, 

toate causele de natură contencioasă administrative câte i se vor 

atribui printr'o anume lege“ (art. 49). 

„In toate celelalte cause în care consiliul de stat va fi chemat 

a judeca chestiuni prin! care se ating interesele unui particular, ho- 

tărîrea consiliului va avea, caracterul consultativ, conform cu cele re- 

pulate la art. 34“ (arţ. 50), iar la art. 84 se prevăd următoarele: „Asu- 

pra unei hotărîri definitive, sau asupra unei încheieri consultative a 

consiliului de stat partea nemulțumită în materii contencioase va pu- 

tea cere, în termen de trei luni dela, comunicarea hotărîrei sau în- 

cheierei, revizuirea acelei hotărîri sau încheieri în cazurile urmă- 

toare: a) cnd hotărîrea e efectul unei erori de fapt, care rezultă 

din actele şi documentele ce s'au prezentat; b) când în urma dărei 

hotărirei s'au descoperit noui documente care pot să schimbe starea 

chestiunei; e) când prin hotărire sa dat mai mult decât sa cerut; 

d) când hotărîrea sa dat cu căloarea formelor cerute de legi şi re- 

gulamente“ (art. 34), | 

„Paiticularii sau şi alte persoane juridice, a căror interese se 

află vătţămate prin vr'o niăsură administrativă, pot reclama, la con- 

siliul de stat: a) în contra hotăririlor ministrilor date cu exces de 
putere, sau cu călcarea legilor şi regulamentelor în fiinţă; b) în con- 

1) Legea a fost votată de „Adunarea generală a României“ în şedinţa 

din 21 Ian, 1864, data decretului de promulgare este 11 Febr. 1864, e publi- 

cată în Nr, 28 al Buletinului legilor Principatelor Unite Române, pag. 

431—442, 

 



  

tra hotăririlor sau actelor de executăre a prefecților sau altor a 

genţi administrativi, date cu călearea de legi sau regulamente; €) în 

contra. hotărîrilor comisiunilor de lucrări publice“ (axt. 51). - 

Particularii mai pot cere direct la consiliul de stat interpreta» 

rea unui decret, ordonanţe sau regulament, prin care sar atinge un 

interes al lor, dacă chestiunea n'a, fost soluţionaită, prin o hotărire con- 

tencioasă a consiliului sancţionată de Domn (art. 52). 

Recursul (în cazurile dela art. 51 şi 52) nu poate suspenda exe: 

cutarea hotărîrilor administrative, afară de cazul dacă a fost ordo- 

nată suspendarea (art. 53). E - 

Dacă hotărîrea este definitivă, sau dacă : se dă cu mvilțumirea 

părţilor (conform. art. 34), se va executa prin ministerul respectiv, 

sau direct sau prin decret domnesc (art. 55). 

Din citarea acestor texte se vede, că contenciosul Legei 1l Febr. 

1864 aşezat în cadrele consiliului de stat: a) este contencios de tip 

franco-german, „pus pe lângă puterea executivă“; b) că în compe-, 

tinţa, ratione materiae a contenciosului intră vătămările causate pâr- 

ţicularilor sau persoanelor juridice prin hotăririle miniştrilor, prefec- 

ților sau altor agenţi administrativi; c) hot(rîrile ce se atacă să fie 

date cu exces de putere sau călcarea, legilor şi regulamentelor; d) 

vătămarea să atingă un interes; e) hotăririle aduse în general nu. 

sunt definitive, ele nu închid drumul jurisdicţiunei tribunalelor or 

dinare, decât în cazurile determinate de lege sau când părţile declară 

în scris că sunt mulţumite cu hotărîrea adusă; î) hotărîrea, ajunge 

definitivă, dacă partea nemulțumită în termen de 3 luni nu cere re- 

vizuirea ei Sau nu duce cazul în faţa instanţei judecătoreşti; g) re: 

cursul v'are caracter suspensiv, decât dacă suspendarea, a fost; ordo- 

nată în mod expres; h) hotărârea, definitivă se execută prin ministe- 

rul respectiv; i) atribuţiunile contenciosului pot îi lărgite prin legi 

speciale; 3) legea cunoaşte şi contenciosul de interpretare. 

Legiuitorul la 1864 a avut de model consiliul de stat, din Franța 

în forma sa mai veche, întocmai cum a luat ca model legisiaţiunea 

franceză şi în celelalte legiuiri asupra materiilor administrative. 

Consiliul de stat însă nu avea numai atribuţiuni de contencios, 

acestea erau o anexă, principalele atribuţiuni, erau „de a prepară 

proiectele de legi şi regulamente“ şi „în special atribuţiuni relative 

la materii dd administraţiune“, numai în al treilea loc „atribuţiuinea 

relativă la materii contencioase“ (art. 43). Intre atribuţiunile admi- 

nistrative sunt si cele de caracter consultativ, „conflietele de atribu-
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ţiuni, chestiunile disciplinare. Cum rezultă din această înșirare, con- 

siliul era încărcat cu. alte atribuţiuni, nu-i putea rămânea răgaz să 

poată da atenţiune chestiunilor de contencios. De alicum organiza- 

ţiunea contenciosului din punct de vedere a tipului e puţin crista- 

lizată). , 

Cu ocaziunea, desbaterei Constituţiunei din 1866 la dispoziţiunile 

tranzitorii în art. 131 s'a decretat desfiinţarea consiliului de stat, 

dând delegaţie legiuitorului ordinar să voteze o lege, prin care să 

se prevadă autoritatea chemată a-l înlocui. Aceasta a fost Legea 12 

Iulie 1866, care în art. 8 dispune: „Celelalte de natură contencioasă 

ce consiliul de stat judeca sau pe temeiul legei.sale constitutive, sau 

în temeiul unei legi speciale, se vor judeca de instanţele judecăto- 

reşti după regulele ordinare“, 

In epoca dela 12 Iulie 1866 până la 1 Iulie 1905 contenciosul ad- 

ministrativ este dat în atribuţiunile instanţelor judecătoreşti. Acestea 

nu puteau să judece din chestiunile care se ivesc în litigiile de con- 

tencios administrativ, nici anularea actului atacat, nici reformarea 

lui, căci la baza organizaţiunei judecătoreşti este principiul funda- 

mental constituţional al separaţiunei puterilor. Instanţele judecăto- 

veşti nu se puteau amesteca în atribuţiunile puterii executive, de a 

supune judecății lor actele ori dispoziţiile făcute de organele puterii 

executive. Potrivit „regulelor ordinare“ instanţele judecătoreşti pu- 

teau să judece acţiunea în indemnitate (cererea de despăgubire) pen- 

tru prejudiciul rezultat dintrun act administrativ, făcut de organul 

puterii executive, în baza dispoziţiunilor Codului civil art. 998 şi 

1000, sau escepţiunea de ilegalitate, invocată. pe cale de incident. 

Actul administrativ însuşi rămânea neatins prin judecata instanţei 

judecătoreşti, în cazul dacă autorul actului sau statul, judeţul, co- 

1) DI C. G. Dissescu în raportul prezentat la senat cu ocaziunea. discu- 

țiunei legei din 1 lulie 1905 dă următoarea caracterizare: „din punct de 

vedere al „contenciosului“ consiliul de stat avea o organizaţie puţin defi- 

nită, precisă. Era ceva echivoc. El judeca şi nu judeca. Pe când în Franţa 

consiliu] de stat a fost şi este o adevărată jurisdicţiune, căci judecă cu au- 

toritate definitivă, la noi consiliul de stat a fost mai mult un tribunal con- 
sultativ. Judecata consiliului de stat era o introducţie la adevărata, judecată 
rezervată puterei judecătoreşti. Puținele dosare ce găsim în arhivele sta- 
tulbi, dosare în care se găsesc procesele venite la contencios, ne arată mo-, 
dul sumar de judecată, terminat mai totdeauna prin o declarare de incom- 

- Ppetenţă sâu o judecată vremeinică cu rezerva reînceperei judecăţei“ (v. Le- 
gile României 1905 de Bădulescu, Raţiu, Ţunescu, pag. 235).
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muna ca repus erau chemate în judecata pentru repararea pagubei 

cauzate prin act!). i 
Acest contencios însă nu Sa dovedit a fi suficient, de aceea le- 

giuitorul în baza delegaţiei date în art. 131 al Constituţiei din 1866 

a dat unele litigii administrative, — cu scopul de a da o mai bună 

ocrotire cetăţenilor lezaţi, decât se poate da prin acţiunea în. indem- 

nitate, — unor tribunale speciale administrative, d. e. comisiunea 'de 

apel în materie fiscală, Curtea de conturi în litigiile gestionarilor de 

bani publici, sau unor instanţe administrative supuse în apel in- 

stanţelor judecătoreşti, cum. este d. e. comisiunea de pensiuni în li- 

tigii rezultate din aplicarea legii generale de pensiune cu apel la 

Curtea de apel, în materie de contravenţiuni vamale, organele în 

drept stabilind contravenţiunea prin proces-verbal, acesta se con- 

firmă de administraţiunea superioară a vămilor şi apoi este supus 

apelului la tribunal. 

Legea 1 lulie 1905 pentru modificarea unor dispoziţiuni din le- 

gea Curţii de casaţie înfiinţează secţia a; III-a acestei instanţe şi îi 
dă în atribuţiuni litigii de contencios administrativ. Competinţa ra- 

tione materiae se determină pe baza principiului enumeraţiunei. 

Sunt date în judecata instanţei: de contencios vătămările rezultate 

din actele administrative de autoritate enumerate?), cum şi din ţi- 
4 

1) cf. An, Teodorescu, Tratat de drept adim,., ediţia III, pag. 389, 

2) In art. 5: Tot ea (secţiunea III) va judeca recursurile a) în contră, 

deciziunilor Curţii de conturi; b) în contra deciziunilor date în materie de 

expropriere pentru causă de utilitate publică; c) în contra deciziunilor date 

în materie de pensiune; d) în contra deciziunilor comisiunilor de apel şi în 

contra hotăririlor judecătoreşti în materie administrativă sau fiscală, pre- 

cum şi în materie de contravenţiuni la legile fiscale, la legile monopolurilor 

statului şi legea de urmărire, ori de câte ori prin legi speciale este deschisă, 

calea recursului; e) în contra hotărîrilor date de consiliile judeţene sau 

comunale în cazul când se cere înscrierea în buget a unei valori certe, 

lichide şi -exigibile, recunoscută în mod legal sau recunoscută prin titlu 

executoriu; î) în contra deciziunilor Curţilor de apel în cazurile art. 6 din 

legea pentru org. teatrelor; g) în contra deciziunilor Curţilor de apel în. 

cazurile art. 10 din legea numelui; h) în contra regulamentelor şi ordonan- 

țelor făcute cu călcarea legei de puterea executivă (centrală, judeţeană, co- 

munală; sau alte autorităţi publice), în afară de actele de guvernământ; 

î) recursurile funcţionarilor inamovibili numiţi în mod legal, care ar îi 
înlocuiţi, mutaţi sau puşi în retragere în contra legei; j) în contra deciziu- 
nilor şi ordonanţelor prefecţilor, primarilor şi altor autorităţi publice, 
prin cari sar viola un drept patrimonial, precum şi în contra refuzului 

V. ONIŞOR: Drept administrativ 18



— 24 — 

nuta pasivă a autorităţii. de a nu rezolvi o cerere. Vătămarea trebue 

să atingă drepturi, nu numai “interese?). Contenciosul este limitat 

ia examinarea legalităţii, pronunţând anularea actultăi atacăt, dăcă 

se constată ilegalitatea lui2). Motivele ilegalităţii sunt determinate 

în lege?). Cererea de indemnitate se judecă de instanţele ordinare Pe 

baza. deciziunei de constatare a “ilegalităţii actului, care deciziune 

formează „res judicata'“, instanța ordinară având. a fixa numai 

cuantumul daunei. - 

Nu pot fi atacate actele de guvernământ. 

La discuţiunea în corpurile legiuitoare a acestei logit) s sa tăcut 

critica, că contenciosul administrativ aşezat în cadrele puterii jude: 

cătoreşti este neconstituţional, din cauza că prin judecarea actelor 

puterii executive de către puterea judecătorească aceasta -exereită 

o innuixtiune în atribuţiunile puterii executive şi prin aceasta se 

viclează principiul separaţiunei puterilor, principiu de bază al Con- 

stituţiunei. Un al doilea motiv de neconstituţionalitate era întemeiaţ 

pe art. 130 al Constituţiunei revizuit la 1884, eare prevede că, Con- 

siliul de stat cu atribuţiuni de contencios administrativ nu se poate 

reînfiinţa“ (al. 1). Cei ce combăteau legea susțineau, că reînfiinţarea 

contenciosului administrativ afost prohibită atât la 1866, cât şi la 

1$84. Legea a fost votată, dar opoziţia -a declarat, că va desfiinţa 

contenciosul administrativ astfel organizat, ca aşezământ neconsti- 

tuțional al ţării. 

L. 25 Martie: 1910 pentru modificarea - unor dispoziţiuni a L: 

curţii de casaţie a desfiinţat contenciosului administrativ” aşezat la 

acestor autorităţi de a rezolva o cerere relativă la un asemenea, ărept: 

Acesi recurs este deschis numai în contra următoarelor acte arătate (U-—VI). 

1) Cererile enumerate în art. 5 vor fi primite numai în. cazul când 

pr unul din actele enumerate sar viola un drept al recurentului * (art; 

„7. 
"2 Curtea de casaţiune nu juăecă pricina în fond, ci cassează hotărtrile 

date cu violare de legi şi proceduri viţioase, în cari au fost călcate forme 

esenţiale cerute pentru validitatea lor şi anulează actele făcute fără com- 

petinţă. In cazurile art, 5, lit. j) hotăreşte ca autoritatea, competintă să sa- 

tisfacă, cererea (art. 38, al. IL—II). 

*) Cererile nu vor fi primite decât pe motivul de: exces de putere, in- 

competinţă, denaturare a actelor, violare a legei sau a unui regulament, 

la cazul lit. i) şi pe greşite apreciare a faptelor (art. 37, al. final). 

1) Proictul reînfiinţării contenciosului adm. a fost discutat începând 

dela 1899 de o comisiune. A fost prezentat la 27 Apr. 1905 la cameră fiind, 

ministru al justiţiei A. A, Bădărău, raportorul legei la cameră a fost dl 

Paui Neg sulescu, la senat d] C G. Dissescu. 

A
I
:
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secția III a Curţii de casaţie, modificând art. 5, din care a omis 

textele cari enumerau chestiunile date în competinţa contenciosului!). 

S'a desființat contenciosul de anulare şi sa revenit la contencio- 

sul de indemnitate. La dispoziţiunile transitorii legiuitorul a pre- 

văzut, că pricinile dintre particulari şi autorităţi (stat, judeţ, co- 

mună, ete.) pentru vătămarea drepturilor particularilor prin. acte 

administrative de autoritate, venind înaintea instanţelor judecăto- 

reşti, conform principiilor generale ale dreptului, se vor judeca de 

urgenţă şi cu precădere. (art. 74). 

IL. 17 Pebr. 1912 tot pentru modificarea unor dispoziţiuni din L. 

Curţii de casaţie reînființează contenciosul administrativ, dar pen- 

iu a da satisfacţiune eriţicei de neconstituţionalitate întemeiate 

pe inmixtiunea puterii judecătoreşti în atribuţiunile puterii execu- 

tive, nu-l mai organizează ca contencios de anulare, ci cu o formulă 

de deghizare ca contencios cu atribuţiunile de a da o declaraţiune 

asupra actului atacat din punet de vedere a legalităţii. 

Contenciosul se aşează tot în cadrele puterii judecătoreşti, cu o 

unică instanţă, secţia III a Curţii de casaţie. Atribuţiunile (ecompe- 

tinţa ratione materiae) se determină pe baza principiului regulei 

principiare, complectată cu enumeraţia?). Regula principiară 

prevede, că contenciosul va, judeca „recursurile acelor cari sar pre- 

iinde vătămaţi în drepturile lor printrun act administrativ de au- 

toritate, făcut cu călcarea legii, precum şi recursurile în contra re- 

fuzului autorităților administrative de a rezolva o cerere relativă la, 
„un asemenea drept (art. 5, $ III, lit. î). Se exceptă actele de guver- 
nământ, cărora legiuitorul le dă o definiţiune, cum şi actele de tu- 

telă administrativă şi control ierarhic. - 

Acţiunea în indemnitate, întemeiată pe prejudiciul isvorît din- 

run act administrativ de autoritate declarat ilegal, se va valorifica 

la Curtea de apel, în circumscripţia căreia sa îndeplinit actul ad- 

1) In textul modificat al art. 5 au rămas numai chestiunile-de sub 

ii. a-—d, iar cele de sub lit. e—j au fost omise. Asemenea. au fost omise şi 

„dispoziţiile din art. 36—38 relativ la. contencios, 

2) Art. 5 modificat menţine la-$ III cazurile din L. 1 Iulie 1905, lit. 
a—d, dar sub lit. b—e, sub lit. f e regulaj principiară arătată în text, iar 

sub Ji. g-pune recursurile militarilor împotriva, actelor” autorităţilor mili- 

tare superioare, însă numai în privinţa decretelor de punere în retragere 

şi numai pentru cuantumul pensiunii; h) recursul în contra, refuzului jude- 

ţelor. comunelor, etc de a înscrie în buget o datorie constatată prin titlu 

executoriu; î) deciziunile Curţii de apel de sub f) şi g). L. 1 Lul. 1905. 

18*
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ministrativ atacat, oricare ar fi valoarea daunei. Astfel de acţiuni 

se judecă de urgenţă. In contra deciziunei pârtea nemulțumită are 

recurs în casaţiune în termenul şi formele ordinare (art. 33, al. ult.), 

Motivele de ilegalitate sunt aceleaşi ca şi în L. 1 Iulie 1905 

adică: exces de putere, incompetenţa, denaturare a actelor, violare 

- a legii sau a unui regulament şi greşita apreciaţiune a faptelor (art. 

32, 7). Vătămarea trebue să atingă un drept şi nu interese. 

Contenciosul admițând recursul în contra actului administrativ 

de autoritate, nu anulează acest act, ci arată numai, că actul este 

ilegal faţă de recurent (contencios cu efect declarati») şi invită, au- 

toritatea să satisfacă cererea, să desființeze sau să modifice actul 

(art. 63, al. V). Deciziunile în materie administrativă au efect numai 

între părţi (art. 63, al, ulţ.). 

Rezumând această evoluţiune a contenciosului administrativ ro- 

mân constatăm, că el a fost înfiinţat la 1864 ca o încercare timidă 

de recurs pentru exces de putere sau de contencios în anulare, forme 

- nedeplin eristalizate, după 1866 el este trecut la instanţele judecăto- 

reşti ea contencios de indemnitate, dar legiuitorul dă atribuţiuni de 

contencios în legi speciale, şi unor instanţe administrative sau cu. 

un sistem mixt; unor organe administrative cu apel la instanţele ju- 

decătoreşti. La 1905 se înfiinţează contenciosul de anulare, e desfiin- 

“at la 1910 pe moţive de neconstituţionalitate, dar este reînfiinţat la 

1912 ca contencios deghizat de anulare cu dreptul de a declara; ile- 

galitatea actului administrativ. In evoluţiunea contenciosului, la; 

1864 găsim contenciosul aşezat în cadrele puterii executive (tipul 

franco-german), dela 1866 până la 1905 conteneiosul este trecut în 

căderea instanţelor judecătoreşti ca contencios, de despăgubire după 

regulele de drept comun (tipul belgian), iar la 1905 este dat în că- 

derea puterii judecătoreşti ca contencios special de anulare, iar con- 

tenciosul de despăgubire râmâne a se > judeca după regulele de drept 

comua (tipul anglo-american). , 

In afară de contenciosul limitat la examinarea chestiunei logali- 

tăţii mai avem. contenciosul din. legile speciale, organizat fie ca con- 

tencios de legalitate, fie ca contencios de plină jurisdicţiune. 

" Cea mai nouă reformă a contenciosului sa făcut prin L. 23 Dee, 
1925 în baza principiilor aşezate în Constituţiunea din 1923.  
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$ 5. Conţinutul contenciosului administrativ român. 
Cele trei ramuri ale contenciosului, 

Am văzut cari sunt tipurile de contencios desvoltate în organi- 

zaţiunea franceză. Am văzut evoluţiunea contenciosului administra- 

tiv în cele 3 legi de formaţiune a contenciosului, din 1864, 1905 şi 
1912. Am constatat, că în epoca dintre 1864 şi 1905 contenciosul de 

indemnitate dat în competinţa instanţelor judecătoreşti după regu- 

lele de drept comun nu a satisfăcut necesitatea de a înfrâna arbitra- 

rul şi abuzurile, cari rezultă pentru cetăţenii administraţi 

din aplicarea legilor şi din funcţionarea serviciilor publice. Pentru 

a satisface nevoile administraţilor legiuitorul a creat prin legi di- 

verse pentru organizarea de servicii publice şi căi de apărare faţă de 

nedreptăţile ce se pot face. 

Dăm câteva exemple: L. 2 Apr. 1864 pentru consiliile le judeţene 

art. 74 instituie recurs pentru a ataca încheierile consiliului Jude- 

ţean când contravin legilor şi regulamentelor. Drept de recurs au 

cei interesaţi şi prefectul. Dreptul de anulare îl are şi guvernul din 

oficiu. Căi de atac similare cunoaşte şi Legea comunală din 1864. 

L. 6 Apr, 1877 pt. org. teatrelor în art. 6 dă drept de apel în contra 

hotărirei direoţiunei generale a teatrelor prin care refuză autoriza- 

rea unui spectacol. L. 24 Apr. 1877 asupra rechiziţiilor art. 35. Codul 

silvic 24 Iunie 1881 art. 16, Legea saniţară 22 Iunie 1893 art. 111, 115, 
121, Legea asupra numelui 18 Martie 1895 art. 10. Unele dintre aceste 

mijloace de apărare “întră în categoria, recursului ierarhic, altele 

însă dau apel la instanţe speciale sau la instanţele judecătoreşti. Le- 

gea contenciosului din 1905 şi 1912 determinând competinţa ratione 

materiae pe baza principiului enumeraţiunei a trebuit să ţină seamă 

de căile de atac instituite în legile anterioare şi să le enumere ca. 

având recurs în contencios. 

In L. 23 Dee. 1925, după principiile din art. 107 al Constituţiei, 

a fost determinată competinţa contenciosului pe baza regulei princi- 

piare, trecând în căderea instanţei numai vătămările rezultate din 

actul administrativ de autoritate şi din reavoinţa autorităţii de a 

rezolvi o cerere relativă la un drept (ipoteza 1 şi III), a rămas fă- 

când. contenciosul de drept comun grupa vătămărilor rezultate din 

actele de gestiune (ipoteza II). Dar în categoria, vătămărilor rezul- 

tate din actul de autoritate, legiuitorul a definit numai. cele făcute 

cu călcarea legilor şi a regulamentelor, adică contenciosul de legali- 

tate, în care se examinează numai chestiunea de drept. In afară de
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acest contencios în multe legi ale noastre se găseşte organizată calea, 

de atac, prin care cel interesat poate ajunge la examinarea tuturor 

chestiunilor, în baza cărora se soluţionează o chestiune administra- 

tivă, adică atât a chestiunilor de fapt, cât şi de drept. In aceste legi 

avem dar contencios de plină jurisdieţiune. Astfel de legi sunt: L. 

contribuţiunilor directe 23 Febr. 1923, în care sunt determinate or- 

ganele pentru așezarea impozitelor directe, comisiunea de impunere 

a recensământului, delegatul fiscului (L. 25 Dec. 1929) în instanţa I 

(organ administrativ), comisiunea de apel în instanţa II (organ 

mixt), tribunalul sau curtea de apel în instanța III (organ judecă- 

toresc). Legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice 

1 Mai 1927 pentru constatarea şi impunerea succesiunilor instituie 

aceleaşi instanţe. Legile de reformă agrară au instituit instanţe de 

expropriere şi împroprietărire comisiunea de ocol, comisiunea jude- 
teană (organe administrative) şi comitetul agrar (organ mixt), iar 
în chestiunea 'stabilirei preţului de expropriere Curtea de apel. Le- 
gea generală a vămilor din 1 Iulie 1905 în materii de contravenţii 
vamale a instituit în contra procesului verbal de constatare apelul 

la tribuna]. 

Prin urmare contenciosul administrativ român are 3 ramuri: 
a) Contenciosul de legalitate sau de anulare, pentru controlui 

actelor administrative de autoritate şi pentru înfrânarea relei voințe 
a autorităţilor de a soluţiona o cerere relativă la un drept. (regle- 
mentat în art. 107 al Constituţiei şi în L. 23 Dee. 1925 asupra conten- 
ciosului administrativ); - 

b) Contenciosul actelor de gestiune, rămas în caâxele determi- 
nate în art. 107 al Constituţiunei de a putea; cere recunoaşterea drep- 
tului la instanţele judecătoreşti. Prin contenciosul actelor de gestiu- 
ne înțelegem cel al actelor emanate dela organele administrative pri-. 
vind administrarea patrimoniului reglementat prin regulele drep- 
tului comun; 

e) Contenciosul de plină jurisdicțiune reglenientat cu organele 
„şi procedura fixată în legi speciale. Fiecare lege reglementează pen- 
tru sine acest contencios, 

$ 6. Contenciosul administrativ în constituţia din 1923, 
Interpretarea textelor Constituţionale. 

Înstituţiunea contenciosului administrativ n'a fost reglementată + 
prin Constituţia din 1866. Consiliul de stat, în atribuţiunile căruia
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au fost date „materiile contencioase“ potrivit Legei din 11 Febr. 

1864,-a fost desfiinţat de. către legiuitorul constituţional din 1866. 

Art. 131 al Constituţiunei a dispus: „Consiliul de stat va încta de 

a exista îndată ce se va vota. legea menită a prevede autoritatea, 

chemată a-l înlocui în atribuţiunile sale“ (al. 1). Acest text a: fost 

înlocuit prin legiuitorul revizionist dela 1884 cu: -următorul, devenit 

la noua numerotare a articolelor, art. 130: „Consiliul de stat cu atri- 

puţiuni de contencios administrativ nu se poate reînfiinţa“ (art. 

130, al. I). Ă 

In afară de această dispoziţiune vechea constituţiune nu con- 

ține altă prevedere în chestiunea contenciosului. La 1864 contenciosul 

a fost înfiinţat „lângă puterea ex6cutivă“, având de model consi- 

liul de stat francez. Legiuitorul constităţional dela 1866 a respins 

instituțiunea: consiliului de stat cu orice fel de atribuţiuni ar ti 

avut, decretând distribuirea atribuţiunilor lui între alte autorităţi, 

iar legiuitorul revizionist dela 1884 a precizat dispoziţiunea această 

prin înterdictul de a nu se putea înfiinţa consiliul de stat cu atri- 

buţiuni de contencios administrativ. Prin urmare legiuitorul consti- 

tuţional a condamnat definitiv tipul de contencios aşezat, în cadrele 

puterii executive, aeaflând admisibil, ca actele puterii executive să 

fie supuse judecății unei instanţe constituite tot în cadrele puterii 

executive (tipult franco-german). Nu se poate interpreta textul mo- 

dificat dela 1884, că legiuitorul ar îi interzis în general reînfiinţa- 

rea contenciosul administraţiv. Ce a probhibit legiuitorul dela 1884, 

este reînfiinţarea instituţiunei la un consiliu de stat similar celui 

dela, 1864, adică în cadrele unei instituţiuni care stă la ordinul sau 

sub influenţa puterii executive. | 

Cu ocaziunea discuţiunei Legei din 1 Iulie 1905, care a în- 

ființat la noi oentenciosul de legalitate, sa formulat în parlament 

argumentul de neconstituţionalitate al proiectului de lege. Acest 

argument era întemeiat pe textul art. 130 din Constituţia modifi- 

-cată la 1884, susţinându-se, că legiuitorul constituţional a prohibit 

în genera] reînfiinţarea contenciosului administrativ, nu numai în 

cadrele unui consiliu de stat, ci chiar şi în cadrele celei mai înalte 
instanţe judecătoreşti, cum este Curtea de casaţie, în ale cărei cadre 

s'a înfiinţat la 1905 secţiunea III, dându-i-se atribuţiunile de conten- 

cios. Se argumenta, că consiliul de stat sau secţia III a Curţii. de 

casaţie, având atribuţiuni de contencios este tot aceeași instituţiune, 
e numai un schimb de nume; instituţiunea € viciată de neconstitu- 
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ționalitate!). Al doilea argument formulat era întemeiat pe violarea, 

principiului separaţiunei puterilor. Partidul polific susţinător al 

acestor argumente, consecvent declaraţiunei făcute în discuţiunea 

dela 1905, prin L. 25 Martie 1910 a desfiinţat insțituţiunea. 

Prin urmare la noi contenciosul administrativ a fost supus fluc- 

tuaţiunei convingerilor partidelor politice asupra îinstituţiunei. Pen- 

tru a curma astfel de controverse principiale, dar cari sunt în stare 

să distrugă instituţiuni utile, legiuitorul constituţional dela 1923 a 

ținut necesar să fixeze principiile fundamentale de organizaţie a 

contenciosului administrativ întrun text constituţional, ca astfel 

instituţiunea să nu mai poată fi supusă schimbărei întemeiate pe 

principiile partidelor politice. | ANN, 
Principiile contenciosului sunt depuse'în art. 107 al Constitu- 

țiunei. 

Legiuitorul a ţinut să soluţioneze înainte de toate controversa 

ridicată în discuțiunea Legei din 1 Lul. 1905. 

Legiuitorul constituţional menţine tipul de organizaţie a con- 

tenciosului administrativ împământenit la 1905, desvolțat şi eris- 

talizat deplin prin legile 1 Iul. 1905, 25 Martie 1910 şi 17 Febr. 1912, 
în cadrele puterii judecătoreşti. Plecând din acest punct, de vedere, 

legiuitorul aşează principiile constituţionale ale contenciosului în 

capitolul despre puterea judecătorească.  Dupăce rezolvă în art. 

101—106 toate chestiunile de organizare judecătorească, la finea ca- 

pitolului în art. 107 (ultimul articol din acest capitol) cuprinde prin- 

cipiile contenciosului. 

Principiul conducător al organizaţiunei puterii judecătoreşti 

este unitatea. „Pentru întregul stat român este o singură Curte 

"de casaţie şi justiţie (ar. 102); numai Curtea de casaţie în secţiuni 

“unite are dreptul de a judeca, constituţionalitatea legilor (art. 103); 

nici o jurisdicţiune nu se poate înfiinţa decât numai în puterea unti 

anumite legi (art. 101). Constituţia interzice escepţiunile la princi- 

piul de unitate. „Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot 

crea“ (art. 101, al. 11). „Justiţia militară se organizează prin osebită 

lege“ (art. 106). Juriul este statornicit în materiile criminale și pen- 

tru delictele politice şi de presă (art. 105). Drept consecinţă din re- 

glementarea principiului unităţii şi din interdieţiunea escepţiunilor 

legiuitorul trecând la materia contenciosului fixează şi la acest loe 
j . 

1) A se vedea discuţiunea, publicată în Legile României pe 1905 de Bă- 
dulescu, Raţiu şi 'Țunescu, pag. 231—266, 
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în alin. I prohibiţiunea de a se înfiinţa autorităţi speciale cu atri- 

buţiuni de contencios. („Autorităţi speciale de ori ce fel, cu atribu- 

țiuni de contencios administrativ, nu se pot înfiinţa“). — După 

această dispoziţiune de conţinut negativ urmează în alin. II, dispo- 

ziţiunea pozitivă, prin care Constituţiunea, consacră aşezarea conten- 

ciosului în cadrele puterii judecătoreşti. („Contenciosul adminisira- 

tiv este în căderea puterii judecătoreşti, potrivit legii speciale“). 

Prin aceste dispoziţiuni legiuitorul a rezolvit controversa de 

neconstitnţionalitate. Argumentul întemeiat p6 violarea principiu- 

lui separaţiunei puterilor subsistă şi pe lângă această reglementare, 

dar la 1923 principiul separaţiunei puterilor nu se mai interpretează 

atât de rigid, se admite o colaborare şi interpendenţă între cele 3 

puteri, de altă parte principiul aşezării contenciosului. fiind trecuţ 

în text. constituţional, argumentul constituţionalităţii nu mai poate 

fi susținul. In actuala, concepţiune asupra funcţiunii puterilor din 

stat se admite că puterea judecătorească se poate pronunţa în jude- 

căţile sale asupra legalităţii chiar şi a textelor formulate de legiui- 

tor, nu numai asupra formelor prevăzute în legi pentru exerciţiul 

puterii executive. In contenciosul nostru de legalitate judecătorul 

nu se amestecă în acţul administrativ, nu-l refacă, ci declară numai 

dacă întruneşte criteriile legalităţii, trăgând din constatarea făcută 

consecinţele la cari îl îndritueşte legea. 
' In alin. I cu interdicţiunea de a nu se putea înființa autori- 

tăţi speciale de contencios putem să vedem şi o reminiscență a art. 

130 al Constituţiunei dela 1884 şi a probibiţiunei din art. 131 dela. 

1866, cu. toate evenimentele politice dintre 11 Febr. 1864 şi 11 Febr. 

1866, drept reacțiune la reformele sociale legate de numele Domnu- 

lui Alexandru Ion Cuza). 

- 

1) Cităm părerea dlui C. G, Digsescu din raportul prezentat la senat 

în discuţiunea legei din 1 Julie A905: „,... Pentru a' putea răspunde la 

aceste întrebări, trebue să 'ne dăm seamă de ideile dominante la 1866 şi 

1884, de spiritul politic al Constituantei, de starea lucrurilor dela acele 

epoci. Centralizarea şi omnipotenţa administrativă, organizată în Franţa 

de Napoleon Î, a produs o reacțiune încă sub prima, restauraţiune. Totuși 

spirite puternice au continuat de a-o apăra. Cel mai puternic apărător al 
sistemului Napoleonian a fost Adolphe Chauveau. Cel mai puternic dân. 
adversarii săi a fost de Broglie care, într'un studiu publicat în. revista de 
legislaţie, a desvoltat o doctrină cu totul opusă, -combătând teoria, justiţiei 
administrative. Această justiţie, zice de Broglie, este competentă când sunt 
în joc simple interese, când însă este vorba de violarea unui drept formal, 
singur, dar care se contestă, atunci justiţia tribunalelor ordinare singură
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In alineatele următoare legiuitorul constituant fixează liniile 

de organizaţie în amănunte a contenciosului administrativ. Am vă- 

zut din studiul evoluţiunei acestei instituţiuni, că L. 1 Iul. 1905 a 

întrodus contenciosul. pentru controlul legalităţei actelor administra- 

tive, adică contenciosul de anulare. L. 17 Febr. 1912 în esenţă a men- 

_ ţinut acelaş tip, dar cu titlul de a declara numai legalitatea sau 

ilegalitatea, fără a anula actul. Contenciosul de anulare, care ca 

rezultat al evoluţiunei juridice este mijlocul e6l mai desăvârşit, de 

înfrânarea arbitrarului administrativ, a fost menţinut şi în princi- 

piile Constituţiei. De astă dată legiuitorul fixând competinţa ratione 

'materiae a instanţei de contencios se abate dela metoda dela 1905 

este competentă... Ideile lui de Broglie au avut un mare răsunet nu numai 

în Franţa, Ele au influinţat congresul naţional belgian dela 1830. Consti- 

tuţia belgiană din 1831, desfiinţează, consiliul de stat şi proclamă compe- 

tenţa tribunalelor ordinare pentru judecata conflictelor de drepturi civile 

şi chiar politice (art. 92—93). 

Mai târziu şi alte state s'au influințat de această doctrină binefăcă- 

toare, Astfel Italia la 1865 a suprimat contenciosul administrativ cu juris- 

dicţie specială. Tot asemenea şi Spania la 1868 a suprimat tribunalele ad- 

ministrative. Dar tot Italia şi Spania au restabilit aceste tribunale: -Italia 

prin legile din 1884, 1889 şi 1890, Spania prin legile dela 1875 şi 1888. 

„Era natural, ca ia 1866 redactorii constituţiunii, putem zice toată 

constituanta să fie teoreticeşte iniluințată de curentul acestor idei. Ex- 

periența faptelor a determinat şi dânsa curentul de reacțiune puternică 

contra. consiliului de stât. Consiliul de stat, aşa cum a îost înfiinţat în 

anul al VIII în Franţa, era un mijloc-de dominaţiune în mâinile primului 

consul. Ca organ de putere legiuitoare anihila parlamentul. Ca, organ ad- 

„ministrativ întărea guvernul napoleonian, prin acţiunea sa deliberantă şi 

jurișdicţionălă. Cam în acelaş scop a fost înfiinţat şi în România prin 

legea din 13 Februarie 1864. Investit cu atribuţiuni de ordine legislativă, 

. administrativă şi contencioasă, consiliul de stat a fost un mijloc de ac- 

ţiune puternică în mâinile fostului Domn . Cuza care avea chiar și. prezi- 

denţia formală, 

„Cu ocazia revizuirii din 1884 sa dorit desfiinţarea contenciosului ad- 

ministrativ. Dar aceasta, cum a spus-o foarte bine în camera deputaţilor 

d. Petre Grădişteanu, şi în senat d. Sturdza, nu se putea. Sa voit reînfiin- 

prea consiliului de stat cu atribuţii de putere legislativă (prepararea 

proiectelor). Această idee sa prinbit, însă din cauza reminiscențelor consi- 

liului de stat, -sa zis că „cu atribuţiuni de contencios administrativ nu se 

poate reînfiinţa“. Voit-a Constituantul din 1884 să prohibe reînfiinţarea 

unui consiliu de stat aşa cum a fost cel in 186, sau voitu-s'a condam- 

narea, oricărui fel de tribunal administrativ? Cred, că legea constituţională 

a voit să împiedice crearea oricărui tribunal, care ar funcţiona în afară 

do puterea judiciară constituită“ (păg. 234—235), 

.      
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şi 1912 şi adoptă metoda regulti principiare, ca cea mai desăvârșită 

pentru a determina atribuţiunile contenciosului. 

Baza acţiunei de contencios este, ca şi în legile anterioare, vă- 
lămarea 'drepturilor reclamantului. Isvoarele vătămărei sunt trei:: 

actul administrativ de autoritate, actul de gestiune şi reavoința auto- 

rității administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept. 

Oricine este vătămat în drepturile sale prin o măsură, dispoziţiune, 

act emanat dela o autoritate administraivă, sau priv. ţinuta pasivă 

a autorității de a nu rezolva cererea înaintată şi privind un drept 

poale face cerere pentru recunoaşterea dreptului său. Cererea se 

poate face la instanțele judecătoreşti. Legiuitorul n'a determinat cari 

sunt aceste instanţe judecăoreşi, lăsând ca determinarea instanţe- 

lor să o facă legiuitorul ordinar în legea specială menţionată la alin. 

I]., în care s'a fixat, că contenciosul este în căderea puterii jude- 

cătoreşti. 

Caracteristica contenciosul o dă .chestiunea de examinat în pro- 

ces. Aceasta este chestiunea legalității actelor administrative (de au- 

toritate, de -gestiune, reavoința autorităţii). Ca actele administrative 

să producă . vătămare în drepturile cuiva trebuie să fie făcute cu 

călcarea legilor şi a regulamentelor. Ele trebuie să fie viţiate de 

ilegalitate, rezultată din călearea regulelor de drept. + 

In rezumat alin. III conţine: condiţiunile acţiunei de anulare. 

„Cei vătămat (reclamantul) în drepturile sale (obiectul vătămării 
sunt drepturile reclamantului, nu interesele), fie printrun act ad- 
ministrativ de autoritate (|. ipoteză ca izvor al vătămărti), fie prin- 
truw act de gestiune (II. ipoteză) făcut cu călearea legilor şi a re- 
gulamentelor (cauza juridică a vătămărei, se referă la ipoteza I. şi 
II), fie prin reavoinţă a autorităților administrative de a rezolva ce- 
recrea privitoare la un drept, (III. ipoteză, la care nu se cere călcarea 
legilor şi a regulamentelor, ci exclusiv ţinuta pasivă de a nu rezolvi 
cererea înaintată), poate face cerere la instanțele judecătoreşti, pen- 
tru recunoaşterea dreptului, său (reclamantul întrunind condiţiunile 
înşirate este îndrituit a cere, ea dreptul vătămat:să fie refăcut prin 
o recunoaștere având caracterul de veritate legală). 

In alin. IV legiuitorul determină conţinutul judecății ce pot 
aduce instanțele judecătoreşti pentru a repara dreptul, despre care 
au constatat, că a fost vățămat, prin ilegalitate. Instanţele au drep- 
tul de a anula actul ilegal, adică de a-l declara nul, prin ce îl înlătură 
in existenţa sa şi nu mai poate produce nici un efect, dând satis- 
facțiune reclamantului vătămat prin acel act. Nu orice vătămare
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poate fi reparată prin. anularea actului, câteodată va fi necesar 

pentru a da satisfacţiune reclamantului care a suferit vătămarea, 

ca să i se restitue din partea autorului vătămărei dauna suferită 

până la data când va fi refăcut dreptul vătămat. De aceea instanţele 
au dreptul în a doua alternativă de a pronunța daune civile. Atât anu- 

larea, cât şi pronunţarea daunelor civile sunt obiectivul acţiunei de 

anulare. | 
Legiuitorul nostru pentru a da o ocrotire și mai eficace în con- 

tra abuzurilor rezultate din activitatea administratorilor a dublat 

arma de apărare pusă la îndemâna administratului, dându-i totodată 

pe lângă acţiunea de anulare şi acțiunea în indemnitate (de despă- 

gubire), investind instanţele judecătoreşti, în judecata asupra ilega- 

lităţii actului, cu căderea de a judeca şi cererea de despăgubire. 

Pentru a întări şi mai mult ocrotirea administratului și a des- 
volta simţul de răspundere al administratorului, pentru a da sigu- 

„ranţă că despăgubirea judecată de instanţe va fi şi realizată, cererea 

poate fi judecată fie în contra autorităţii dela care emană actul, fie 

contra funcţionarului autor responsabil pentru actul atacat, 

Conţinutul judecății şi răspunderea celor aflaţi vinovaţi este 
fixată în acest text. „Organele puterii judiciare (rămâne de pre- 

"cizat cari organe după natura juridică a isvorului acţiunei) judecă 
dacă actul este ilegal (condiţiunea fundamentală a acţiunei în anu- 
lare), îl pot anula (L. alternativă) sau pot pronunța daune civile până, 
la data restabilirii dreptului vătămat (Ul. alternativă în dispozitivul 
deciziunei de anulare),având şi, căderea de a judeca şi cererea de des- 
păgubire (acţiunea în indemnitate, întemeiată pe dispoziţiunea de 
constatare a ilegalităţii din acţiunea de anulare, având a fixa cuan- 
tumul pagubei), fie contra autorităţii adminstrative chemate în ju- 
decată (|. pârit), fie contra funcţionarului vinovat“ (IL. pârât). 

Alin. V conţine excepţiunile actelor administrative,. cari nu 
sunt supuse controlului de contencios. Aceste sunt, ca şi în legile din 
1905 şi 1912, actele de guvernământ. („Puterea judecătorească nu are 

"cădere de a judeca. actele de guvernământ, precum şi acâle de co- 
mandament cu caracter militar“). 

Aceste sunt principiile fundamentale ale contenciosului fixate 
în Constituţie. Chestiunile de amănunt au fost soluționate prin legea 
specială adusă după 2% ani, (L. 23 Dec. 1925), intrată în vigoare la 
1 lan 1926, până când contenciosul a funcţionat potrivit _legei 
din 1912. 

In L. 23 Dec, 1995 legiuitorul a reglementat numai contenciosul 
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de legalitate şi acţiunea în indemnitate întemeiată pe ilegalitatea 

constatată în acelaş proect, n'a reglementat contenciosul actelor pa- 

trimoniale sau de gestiune. - 

$ 7. Contenciosul administrativ în Legea din 23 Dec. 1925. 

- Chestiunile legiterate. 

“Potrivit alin. II al art. 107 .din Constituţia dela, 1923 chestiunea 

contenciosului administrativ trebuia, soluţionată prin, o lege specială. 

In legile anterioare organizaţiunea contenciosului administrativ era, 

dată prin legea pentru organizaţia Curţii de casaţie. La 1925 potrivit, 

textului constituţional legiuitorul a alcătuit legea specială „pentru 

contenciosul administrativ“, L. 23 Dee. 1925. Legea are 15 articole, 

ea a fost elaborată în acelaşi timp cu noua lege pentru organizarea 

Curţii de casaţie (L. 20 Dec. 1925), legiuitorul dar a, trebuit să separe 

regulele instituţiunii contenciosului de regulele Curţii de casaţie, 

cari în legile din 1905, 1910 şi 1912 eraui la un loc. . 

In legea contenciosului legiuitorul a trecut numai textele cele mai 

însemnate de organizaţiunea instituţiuei, nu a reglementat întreg 

complexul de chestiuni ce se ivesc în jurul contenciosului, de aceea 

când nn găsim texte în această lege, le vom căuta în L. 1 Iulie 1905, 

în L. 17 Febr. 1912, sau în L. 20 Dee. 1925 pentru organizarea Curţii 

de .casație. 

In L. 23 Dee. 1925 se rezolvă următoarele chestiuni de organi- 

zație: - 

I. atribuţiunile contenciosului administrativ, stabilind compe- 

tinţa ratione materiae (art. 1); 

TI. actele de guvernământ şi alte escepţiuni de acte, cari nu 

intră în competinţa stabilită (art. 2—3); 
TII. instanţele de judecată a acţiunilor de contencios cu com- 

petinţa ratione loci (art. 4, al. | şi art. 1); | 

IV. termenul în care se pot înainta acţiunile (art. 4, al. II); 

V. cerinţele procedurale ale acţiunei (art. 5 şi 4); 

VI conţinutul judecăţei aduse de instanţa 1 şi II (art. 6 şi 19); 

VII. măsuri pentru, executarea judecății aduse (art. 7—8); 
VIII. /dispozițiuni procedurale pentiru judecarea, cauzelor la 

instanţa I și II. (art. 9, 10, 12 şi 15); 
LX. dispoziţiuni. pentru. realizarea, creanţelor în contra organelor 

administrative (judeţ, comună, ete.) (art. 13).
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$ 8. Atribuţiunile contenciosului administrativ. 
Actul de autoritate şi reaua voință a autorităţii. 

Actul de gestiune la instanţele judecătorești. 

Chestiunea determinărei atribuţiunilor, adică a cauzelor, aface- 
rilor sau actelor administrative supuse judecății instanţelor de con- 
tencios este una dintre chestiunile dificile de organizare ale insti- 
tuțiunei. Am văzut, că pentru soluţionarea determinărei atribuţiu- 
nilor în cvoluţiunea contenriosului şi în doctrină s'au întrebuințat 
2 metode: a enumeraţiunei şi a regulei principiare. In IL. 1 Iul. 
1905 găsim metoda primă, de-asemenea, şi în legea în vigoare în 
Ardeal la 1918 (cum se vede din Decretul No. VI al Consiliului di- 
rizent, menţinând L. XXXVI din 18961), în L. 17 Febr. 1912 este apli- 
cată în parte metoda enumeraţiunei, dar se aplică şi regula princi- 
piară. Intrebuinţareai metodei regulei principiare înseamnă un Dro- 
gres în organizarta instituţiunei, pentrucă nu există o enumeraţiune, 
care .să reziste celei dintâi eritici?). In actuala lege legiuitorul a 
adoptat exclusiv metoda regulei principiare, care a fost fixată şi 
în art 107 al Constituţiunei, ca cea mai desăvârşită pentru a puţea 
determina în mod precis causele ce intră în atribuţiunile conten- 

  

1) In motivarea Legei din 1 lulie se constată întrebuinţarea metode 
enumeraţiunei în legislaţia în vigoare în Ungaria şi Bavaria (v. Legile 
României din 1905, ediţia 'Țunescu, pag. 245), | 

2) Metoda enumeraţiunei a fost studiată şi în Franţa. In anul 1845 
discutându-se chestiunea contenciosului administrativ, sa propus ca me- 
todă, speciticarea, cazurilor, Parlamentarii colaboratori ai reformei au pri- 

- mit principiul cu însufleţire şi au enumerat în 200 articole toate cazurile 
ce credeau că pot fi supuse controlului în contencios, Specificaţia însă 
n'a rezistat nici un minut criticei, s'a dovedit că este incomplectă, şi im- 
posibilă de făcut, In consecinţă principiul enumerărei a fost abandonat. 
In expunerea de motive dela 1905 s'a constatat, că sistemu] specificaţiei 
este realizat în legislaţia din Bavaria, şi în cea din Ungaria (v. Legile Ro- 
mâniei pe 1905, ediţia Bădulescu, Raţiu, Țunescu, pag. 245—246). 

„Sistemul ungar l-am cunoscut în causele de contencios din teriţoriile 
ardelene din epoca 1 Dec. 19194 Ian. 1926, când pentru aceste teritorii 
“a aplicat L. XXVI din 1896, modificată, prin Decretul Nr, VI al Consi- 
liului dirigent despre contenciosul administrativ, potrivit dispoziţiilor din DL. 6 Mai 1920 pentru trecerea, contenciosului la Curtea de casaţie (v. ediţia I a acestui Tratat, pag. 285 şi urm.). Corectivul legei ungare era, că admi- tea, ca la enuwmeraţiunea fixată prin lege să se adauge noui cazuri pre- văzuie prin izvoare de drept posterioare (legi, regulamente, ordonanţe, ho- tărîri de ale consiliilor judeţene, comunale, etc.). Astfel enumeraţiunea pu- tea să ţină pas cu n&voile vieţii juridice. 
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ciosului, metodă adoptată. în general în legiuirile moderne în mate- 

vie de contencios. 

Regula din L. 23 Dec. 1925 (ati 1) este: Oricine se pretinde vă- 

tămat în drepturile sale printr'un act administrativ de autoritate, 

făcut cu călearea legilor şi a regulamenelor, sau prin reaua voinţă 

a autorităţilor administrative de a. rezolva cererea privitoare la un 

drept, poate face cerere, pentu recunoaşterea dreptului său la instan- 

ţele judecătoreşti competente arătate mai jos. 

Tegula este fixată aproape cu aceleaşi cuvinte şi în al. III 

al art. 107 din Constituţie. Ca nuanţă juridică observăm, că subiectui 

vătămărei (reclamantul) în art. 107 este definit cu cuvintele: „cel 

vătămat“, în art. 1 al legei: „ori cine se pretinde vătămati“. — Este 

însă o deosebire în înşirarea ipotezelor formând isvorul vătămării 

între textul Constituţiei şi al legei. La 1923 legiuitorul constituțio- 

nal nu a soluţionat chestiunea instanţelor judecătoreşti de conten- 

cios, el a determinat liniile mari de aşezare a contenciosului în or- 

ganizaţia constituţională a statului, fixând cadrul puterii judecăto- 

reşti, prin ce a soluţionat controversa inconstituţionalităţii dela 1905. 

Pie că la 1923 legiuitorul nu era încă fixat asupra instanţei, 

care să fie investită cu dreptul de a judeca litigiile de contencios, 

fiindcă. se 'suleva idea de a descentraliza instanţa, aducând-o mai 

aproape de cetăţeanul lezat în drepturile sale, şi trecând-o la tribu- 

nal, ca instanța I din organizaţia judecătorească, fie că legiuitorul 

constituţional a lăsat să fie soluţionată în legea, specială. Astfel nu 

era deplin fixat nici asupra materiilor de contencios, de trecut 

în judecarea instanţei, întru cât Ja alin. II al art. 107 al Constituţiu- 

nei legiuitorul, determinând atribuţiunile, trece 3 ipotezee, ca i8- 

voare producătoare a vătămării de drept: actul administrativ de 

autoritate, actul de gestiune şi reaua voinţă a autorităţii de a re- 

zolvi o cerere privitoare la un drept. 

La 1925 legiuitorul fixându-se asupra conţinutului contenciosului 

administrativ din legea specială, sa oprit la tipul contenciosului 

de anulare pentru materiile isvorite. din actul administrativ de au- 

toritate. A mai adaus însă acestui contencios ipoteza de reavoinţă 

a autorităţilor de a nu soluţiona a cerere relativă la un drept al 

administratului, abuz tradiţional în funcţionarea serviciilor noastre 

administrative, de a cărui înfrânare s'a ţinut seamă şi în legile din 

1905. și 1912, 

| In eoneluziune contenciosul reglementat prin legea noastră spe- 

" cială din 1925 este contenciosul de anulare a actelor administrative de



autoritate, având anexă: cererea pentru constrângerea autorităţilor 

administrative de a soluţiona cererile privitoare la drepturi. Cum 

am văzut din studiul tipurilor de -contencios şi din evoluţiunea, lor, 

mai este şi tipul contenciosului de plină jurisdieţiune, care trece 

peste limitele strâmte ale contenciosului de anulare, în care sc 

judecă chestiunea ilegalităţii, şi supune examinărti sale atât ches- 

tiunile de fapt, cât şi chestiunile de drept. In organizaţiunea noastră 

acest contencios se află în legile speciale, ca L. Curţii de oenturi, L. 

contribuţiunilor directe, L. vămilor. L. reformei agrare, L. recru- 

tărei ete. | 
Dintre cele 3 ipoteze trecute în al. III, art. 107 al Constituţiunei, 

trecând două în legea specială a contenciosului, cărora li s'a dat 

instanţe de judecată, a rămas a treia cea a actelor de gestiune, 

căreia legiuitorul nu i-a determinat instanţe speciale. Prin urmare 

neintervenind legiuitorul nici ulterior pentru a complecta lacuna, a 

rămas să se aplice, regula fixată în general la al. II, art. 107, ca cel 

vătămat în drepturile sale printr'un act de gestiune, făcut cu căl- 

carea, legilor şi a regulamentelor, poate face cerere la instanţele ju- 

decătoreşti pentru recunoașterea dreptului său. Această regulă co- 

răspunde regulelor noastre de drept generale, ca liţigiile rezultate din 

acte de gestiune ale autorităţilor administrative să fie judecate de 

instanţele ordinare, potrivit dreptului comun. 

Rezumând. chestiunea atribuţiunilor contenciosului nostru admi- 

nistrativ în cadrele trasate. de art. 107 al Constituţiunei, rămâne 
fixat, că în L. 23 Dec. 1925 legiuitorul a soluţionat reglementarea 

contenciosului propriu administrativ, trecând în el contenciosul în. 

anulare pentru ilegalitate, dublat de cererea de despăgubire şi având 

anexă cererea pentru înfrânarea abuzului autoriţăţilor administra- 
tive, de a nu rezolvi cererile părţilor; contenciosul actelor de gestiune 
a rămas instanţelor judecătoreşti, iar contenciosul de plină jurisdie- 
țiune a rămas astfel cum e reglementat î în. diverse legi, organelor 

speciale din acele legi. 

$ 9. Acte administrative de autoritate şi acte de gestiune. 

Am văzut în studiul atribuţiunilor contenciosului administrativ, 
că vătămarea de drepturi pentru care se poate cere reparare în pro- 
cesul de contencios are ca isvor în rândul întâiu actul administrativ 
de autoritate. Este necesar la acest loe pentru a putea “înțelege 
teoria căilor de atac în contencios, să dăm noţiunea actelor adminis- 
trative de autoritate şi acelor de gestiune. Contenciosul nostru orga-    
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nizat prin: legile din 1905 şi 1912, prin Constitiiţia 'din 1923, art. 107 
şi prin legea din 1925 este întemeiat pe această distineţiune funda- 
mentală. 

Actele săvârşite de organele statului, în scopul îndeplinirii pro- 
blemelor luate în atribuţiunile statului, sunt grupate în 2 categorii: 
acte de autoritate, sau acte de comandament sau de putere publică 
şi acte de gestiune, , ” 

Statul, întocmai ca şi orieare alt organism. social, pentru a pu- 
tea îndeplini anumite funcțiuni, are nevoe de anume organe. Pentru 
îndeplinirea funeţiunei date organului, statul are nevoe să apeleze 
la serviciile persoanelor fizice, cari singure pot să exercite funeţiuni. 
Serviciile persoanelor fizice statul trebue să 16 retribuiască. In afară, 
de servicii, statul ae nevoe şi de mijloace materiale, d. e. de case 
în care să aşeze persoanele fizice, care îi fac servicii, de birouri, 
luminat, încălzit, materiul de seris, ete. Din acest aspect statul nu se 
deosebeşte întru nimie „de. persoana fizică. Funcţionând în lumea 
materială, stâtul are nevoe de bunuri materiale, patrimoniu. In. 
această calitate el intră în raporturi de contract cu celelalte subiecte 
de drept, persoane fizice sau juridice. Pentruea statul să poată intra 
în raporturi de contract cu alte persoane, şi-a dat şi şieşi calitatea 
de persoană juridică. Actele prin care statul ca, persoană juridică își 
soluţionează, chestiunile patiiimoniale, intrând în xaporturi de drept. 
eu alte persoane, sunt «cetele de gestiune. Prin ele statul exercită o 
gestiune, ca şi oricare altă persoană. In. privinţa actelor de gestiune 
statul este supus aceloraşi regule de drept ca şi oricare altă per- 
soană, normnelor dreptului privat, 

In afară de această categorie de acte, care servese numai ea 
mijloe pentru realizarea scopurilor proprii ale statului, statul mai 
săvârşeşte și alte acte, cu scop direct pentru. rezolvirea problemelor 
'sale, de a garanta liniştea, şi ordinea, în interiorul teritoriului său, 
de a apăra fiinţa sa faţă de atacurile din afară, de a da ocrotirea şi 
sprijinul necesar pentru cetăţenii săi, ete. Statul are pentru realiza- 
rea acestor probleme puterea supremă, în baza căreia ordonă (impe- 
trium, camandament) membrilor săi: de a face ceva ce este în inte- 
resul scopurilor sale, sau de a nu face anume fapte, care pot să fie 
nepotrivite pentru interesele statului. Actele, prin care organele sta- 
tului ordonă îndeplinirea unor anume fapte, sau întrelăsarea altora, 
sunt acte de autoritate. Se numesc astfel fiindcă prin. ele se mani- 
festă autoritatea statului. La aceste acte cetățeanul nu colaborează 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. IE Ă 19 
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cu nimic, ele sunt o emanaţiune unilaterală a „voinţei statului. Cetă- 

ţeanul în faţa lor este dator să se supună. / 

Prin actele de autoritate cetăţeanul poate fi vătămat. In stat 

sfera de drepturi ale membrului populaţiunei este determinată în 

axiume norme. de drept. Astfel se ştie apriori ce drepturi are statul 

faţă da cetăţenii săi, ce le poate ordona, să facă, sau să nu facă, de 

altă parte se ştie care sunt drepturile cetăţeanului, ce-i poate ordona 

statul şi ce nu. In cursul ev oluţiei statului, cu cât instituţiunile sale 

progrestază din forma, statului polițial, care se întemeiază numai pe 

ordine, în faţa cărora cetăţeanul n'are nici un drept, către statul de 

drept, în care atât situaţia de drept a statului- putere cât şi a cetă- 

țeanului este deplin: reglementată, bine precizată, cu atât libertăţile şi 

drepturile cetăţenilor sunt mai bine îngrădite în contra arbitrarului 

sau abuzului de care se pot face vinovate organele statului, aflân- 

du-se în posesiunea puterii. Vătămările ce se pot aduce cetăţenilor 

prin actele de autoritate ale organelor statului, se înlătură prin, 

căile da atac organizate în contenciosul administrativ. 

| Distincţiunea actelor administrative de autoritate şi de gestiune 

_au fost îăcută în Franţa de fostul vicepreşedinte al consiliului de 

stat E. Laterridrei!). După dânsul a fost întrebuințată de profesorul 

H. Berthâlemy2) dela facultatea de drept din Paris. 

| Distincţiunea se întemeiază pe cele 2 'aspecte, în care este văzut 

statyl, âvând dubla, personalitate: de putere superioară şi de gestio- 

mar al patrimoniului necesar pentru îndeplinirea funcţiunilor sale. 

1) In opera sa devenită clasică în materia Contenciosului administrativ: 
Traită âe la Jurisdiction administrative et des recours contentieuz, ediţia I, 
publicată la 1888, a. II. da 1896. E. Laferritre arătând îelurile de acte ce 

face statul spune: „Une double mission incombe ă Vautorit6 administrative. 

D'une parte elle est chargâe de veiller ă la gestion de la fortune publique, 

et'ă son emploi,. d'assurer lă perception des revenus “de toute nature desti- 

n6s 4 pourvoir aux eharges conimunes, et leur aifectation aux services 

publics. Les actes quelle accomplit pour remplir cette mission sorit ceux 

qu'on apelle acles de gestion. - 
| D'un autre câte administration est d&positaire- d'une part d'autorit6, 

de puissance qui est: un des attributs, du pouvoir exâcutif... L'administra- 

tion agit-alors comme autorit6, comme puissance et ses actes sont dits actes 
de „commandemeni ou. de puissance publique“. (pag: '5). 

- 2) In Trăâită €lem. de droit adm. ediţia XII 1930 Berth6lemy :în” aceeaşi 

chestiune spune: „L'6tat, le d6partement, la. commune, ies &tablissements 

publics, dous de Ta. personnalitâ morale peuvent tre propriâtaires, crtan- 

ciers, d6biteurs. Ils peuvent accomplir par reprâsentants les actes ordinaires 

de la vie. civile; iis, les. accomplissent comme un particulier. pourrait les 

faire dans Vadministratian de son patrimoine; ces actes ainsi accomplis sont 

„des "aces de gestion (pag, 48). ie o 

.”    
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Această dublă personalitâte a statului este contestată de unii autori, 
astfel este combătută şi distincţitnea actelor înțemeiată pe dânsa. 

Dintre autorii români cel dintâi care o întrebuinţează, este dl 
"profesor Paul Negulescu, în ediţia din 1903 a Tratatului său de drept 
administrativ. Distincţiunea. trece în L. 1 Iulie 1905, al „cărei ra- 
portor la senat a fost dl profesor Negulescu, cum şi în legile poste- | rioare. În Constituţia din 1923 ia art. 107 ea, este trecută pentru a | 
determina materiile contenciosului. Distineţiunea e acceptată şi de d proteso+ An. Teodoreseu!), e combătută de dl profesor Rarincescu ca ne mai fiind utilă pentru actuala fază de evoluţiune a conten- 
ciosului administrativ2). ȘI a 

De oarece Constituţia din 1923, în art. 107 înțereiază distincţia 
între cele 2 ramuri ale contenciosului pe clasificarea a actelor admi- 
nistrative de autoritate şi acte de gestiune (contenciosul propriu ad- ministrativ şi contenciosul la instanţele judecătoreşti), în actuala: dază a, organizaţiunei noastre de contencios administrativ avem ne- voe de această distincţiune fundamentală, pentru a putea determina instanţa, la care va fi să se înceapă. procesul şi regulele după eare să se soluţioneze, Actele administrațive de autoritate intră în căde- rea contenciosului propriu administrativ, fie potrivit Legei din :23 Dee. 1925, fie potriviţ legilor speciale, actele de gestiune intră, în 

| 
4) Tratat de drept adm,, ediţia III, pag. 394398, - 2) Contenciosul adm. 70m., pag. 9 şi urm, Dsa arată, că în Franţa . distincţiunea a servit să s ustragă un număr. de acte administrative din competinţa tribunalelor administrative în epoca când lumea avea. mai multă încredere în tribunalele judecătoreşti. Mai târziu câştigână, şi tribu- nalele administrative prestigiul necesar, justiţiabilii nu au mai apelat -la, “disțincţiune, astfel că, azi tribunalele administrative se socotesc. compe- tente a judeca orice det săvârşit în funcţionarea serviciilor publice, în afară de litigiile relative la domeniul privat al statului cum şi „cele re- zultând din contractele încheiate de administraţie în condiţiunile sspeciale ale dreptului civil. o | - Un fenomen analog s'a întâmplat şi în 
rincescu, Arată mai departe. cum la, 1866 re 
fiinţatului “consiliu de 'stat, tribun 

țara noastră, rie spune di Ra- 
părtizându-se: atribuţiunile des- 

alele âu ajuns competente a judeca li-- tigiile dintre stai şi particulari, potrivit dreptului comun. Practica, instan- țelor a adus, cu sine, ca să distingă o serie de acte ale autorităţii, în cari nu se cuprindea un exerciţiu al puterii publice, şi cari prin: urmare erau socotite de competinţa lor, putând chiar să le antleze, Aceste acte erau acelea cari doctrina le-a numit. mai târziu acte de gestiune. Această, di-! stincţiune â jucat mare rol în jurisprudenţa română, acest rol azi însă e ter- minat, deoarece toate actele administrative, prin o procedură su alta, sunţ: supuse posibilităţii de anulare, spune dl -Rarincescu (pag. 99). 

19*.
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căderea contenciosului de diept comun, fiind de atribuţiunile instan- 

ţelor judecătoreşti după regulele dreptului civil, sau în general ale 

drevtului comun:). 
| 

Stabilirea criteriilor şi distineţiunea între cele 2 feluri de acte 

a fost lăsată doctrinei și jurisprudenţei, cari au un trecut de 2 de 

cenii şi jumătate?). 

Urmărind jurisprudenţa actuală, abia se mai găseşte în discu- 

țiune chestiunea actului de autoritate şi a celui de gestiune. O do- 

vadă, că lumea juridică se orientează deplin în aprecierea speţelor 

deduse în instanţă. Dl profesor Rarinceseu3) constată, că distineţiu- 

nea, clasică a lui Laferritre nu corespunde realităţii, întru cât nu 

există clase de acte administrative „distinete prin. natura lor, prin 

care sar exercita numai o funcţiune şi nu sar transmite şi alta; 

realiţatea ne arată că în toate domeniile vieţii juridice administra- 

" tive, actele prin care autoritățile publice asigură funcţionarea regu- 

lată şi continuă a serviciilor publice împlică sau pot să împlice tot- 

deauna un caracter de putere publică; acest caracter nu-l pot avea 

actele îndeplinite de particulari“. 

Curtea de casaţie clasifică actele după un criteriu de formă, în- 

țelegând prin acte de autoritate toate declaraţiunile unilaterale de 

voinţă conţinând deciziuni juridice ale organelor administrative, 

iar prin acte de gestiune declaraţiunile de voinţă ale acelorași organe 

subordonate unei alte manifestări de voinţă în forma de acord. 

Cum vom vedea şi în cartea VII a studiului nostru privind ac- 

tele administrative, actul adriinistrativ trebue să fie o declaraţiune . 

de voinţă conţinând o deciziune juridică, care crează, modilică sau 

_suprimă situaţiunea juridică actuală, aducând o situaţiune juridică 

nouă: (în general la deciziunile regulamentare, pentru un subiect 

de drept la deciziunile îndividuale): această deciziune să îie execu- 

torie de către însuşi organul care o dă. Numai întrunind aceste con- 

dițiuni actul administrațiv va pntea eventual produce o vătămare 

priv efecțele sale în drepturile cuiva, ca astfel să fie isvor pentru o 

acţiune în contenciosul administrativ . 

1) ct, An. Teodorescu, op. cit. pag. 3%. _ 

2) Dl prof. Rarincescu arată op. cit. evoluţiunea jurisprudenţei române 

pag. 100—104. Chestiunea s'a tratat şi într'un ciclu de conferinţe la Institu- 

tul administrativ român în iarna 1928. 

3) Op. cit. pag. 104—111.  
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$ 10. Actele de guvernământ şi celelalte escepțiuni ale 

contenciosului administrativ. 

Din regula generală a competinţei ratione materiae a conten- 

ciosului, după care supune căii de atace în contencios toate actele de 

autoritate ale autorităţilor administrative, legiuitorul din interes 

superior al statului face şi oarecari escepţiuni. Oricât de frumos ar 

fi în -teorie, de a da ocrotire cetăţeanului faţă de abuzurile şi încăl- 

cările de drept ale autorităţilor, dar această ocrotire este posibilă 

numai câţă vreme ea nu vine în conflict cu interese mai înalte ale 

statului, ca organismul social menit pentru ocrotirea tuturor şi su- 

perior tuturor cetăţenilor administraţi. Când se iveşte acest conflict 

de interese, interesul superior al totalităţii primează interesul parti- 

cularului. Astfel şi în reglementarea atribuţiunilor contenciosului 

pe baza regulei principiare, cu toate că se trece în competinţa con- 

tenciosul tot tărâmul activităţii autorităţilor administrative cu toate 

actele de autoritate, totuşi se fac escepţiuni, dintre cari primul loe 

îl ocupă o specie a acestor acte, denumită acte guvernământ. 

In legislaţiunea noastră găsim această escepţiune a actelor de 

guvernămât în L. 1 Iulie 1905 (art. 5, lit. h) „în afară de actele de 

guvernământ”), dar fără a se da definiţiunea lor. În L. 17 Febr. 1912 

se exceptă dela regula principiară actele de guvernământ, cărora li 

se dă şi o defiriiţiune (ast. 5, $ III, lit. £ 1). Constituţia din 1923, 

în art. 107, al. ultim fixează principiul: „Puterea judecătorească nu 

are cădere de a judeca actele de guvernământ, precum şi actele de. 

comandament cu caracţer militar“. L. 23 Dec. 1995, în art. 2, cuprinde 

la 'alin. | acelaşi principiu constituţional, iar la alin. Il dă de ase- 

menea, o definiţiune actelor de guvernământ în următoarele: 

In actele de guvernământ se cuprind toate măsurile luate: pen- 

tru ocrotirea unui interes general privitor la ordinea publică, la 

siguranţa statului internă sau externă sau la alte cerinţi de ordine 

superioare, cum ar fi: declararea stării de asediu, faptele de răsboi 

cari ar rezulta dintr'o forţă majoră sau din necesităţile imediate ale 

luptei toate actele de comandament cu caracter militar, executarea şi 

interpretarea tractatelor şi convenţiunilor diplomatice cu statele 

străine, măsurile împotriva epidemiilor, epizootilor, inundaţiilor, 

foametei, turburărilor interne, naturalizarea, actele prin cari se di- 

solvă, persoanele juridice sau li se interzice funeţionarea conform 

legii speciale, extrădarea străinilor şi altele de aceeaş natură.



.— 994 
+ 

Deciziunile de expulzare a străinilor vor “putea fi atacate în 
„ justiţie numai pentru eroare asupra calităţii de străin1). 

„în cazurile trecute la alin. ul. a 
„tul să mai adauge'la explicaţ 

- administrativ de autoritate este 
» judecătoreşti. Mă unesc dar cu 

” înconstituţionale, ca unelt care 
; văzute de el“ (pag, 121—129), 

Escepţiunea actelor de guvernământ şi a celor de comandament 
cu earacter militar este conformă cu textul constituţiei (art. 107, a]. 
ultim). a ” 

| Legiuitorul ordinar dela 1925 însă a mai stabilit escepţiuni în 
plus: 

In afară de actele de guvernământ şi de cele de comandament - 
cu caracter militar, el a mai escepţionat de a putea fi atacate pe cale judecătorească următoarele: _ e 

a) actele privitoare la exerciţiul tutelei administrative?) şi con- trolul. tierarhic; . 
K p | 

| 
po 

PNI 
1) Detiniţiunea este egală cu cea din L. 17 Febr,. "1912, cuprinzând în plus „toate actele de comandament cu caracter militar“, potrivit art. 107.din Constituţie și „Naturalizarea, actele prin cari se dizolvă persoanele juridica sau ii se interzice îuncţionârea,- conform legii speciale“, 

„ 2) Actele privitoare la exerciţiul tutelei administrative şi la controlul ierarhic era excepţionate dela controlul prin, contencios şi în L., 17 Febr. 1912 (art. 5, $ 111, lit. £ 2.) Constituţia din 1923 însă n'a mai trecut aceste excepţiuni în textul constituţiona. 
n'a aflat necesar să restrângă censura contenciosului administrativ decât 

1 art. 107. Legiuitorul ordinar n'are. drep- 
unile fixate de legiuitorul . constituţional. 
rpretare, Regula generală este că orice act 
supus controlului de contencios al puterii 
concluziunea. dlui profesor Rarincescu din 

administrativ român: „Prin urmare conelu- 
mod imperios şi fără posibilitate: de -contro- 

art. 3 din legea contenciosului din 1925 sunt 
adaugă la dispoziţia art.. 107 câzuri nepre- 

Excepţiunile sunt de strictă inte 

studiul asupra contencidsului 
ziunea, câre se degajează în 
versă este că. dispoziţiunile 

Curtea de casaţie s'a pronunţat asupra. excepţiunei art. 3, lit. b) deci- ziunile consiliilor de disciplină la 26 Apr. 1928 în secțiuni unite în sensul că aceste sunt acte preparatorii,. atacabile pe calea, contenciosului admini: strativ odată cu actul ce le perfectează, In atari împrejurări art. 3 al. b. din legea cont. adtiv este constituţional. (Gh. Holban cu Ministerul comuni: caţiilor). Pandectele române 1929, 1, 35: cu adnotare de ai C. G. Rarincescu. Privitor la art. 3, lit. e. actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale: preşedinielui senatului şi ale preşedintelui adunării depu- taţilor Curtea de Casaţie s'a. pronunţat în secţii unite la 6. Iunie - 4929 enunţând, că “dispoziţia din ari. 3. ult. alin. legea conţ. adtiv, constituind o restricţie la exerciţiul acţiunei în contencios peste prevederile art. 107 din Constituţie este neconstituţională | acest text, (M. Totirescu cu Preş, adunării deputaţilor) Pandectele Române 1929, 1. 161. | . - ! 4 

x 

l. “Interpretărea nu poate fi alta, decât că 

» întrucât, violează pyincipiul "pus :în . 
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») deciziunile date de consiliile disciplinare ŞI declarate de. sta- 

tutul funcţionarilor sau alte legi definitive şi executorii; . 

ec) actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale 

preşedintelui senatului și ale preşedintelui adunării deputaţilor 

(art. 3). : 

Să ne ocupăm cu aceste escepţiuni în special cu fiecare. 

In controversa ce se desvoltă în procesul de contencios, stând în 

faţa instanţei autoritatea administrativă, chemată în judecată de 

către reclamant pentru a răspunde de un act al său, despre care se 

afirmă că este făcut cu călearea legilor şi că vatămă drepturile ve- 

clamantului, autoritatea în calitate de pârită îşi apără actul. Acea- 

stă apărare o face cu mijloacele procedurale organizate în procesul 

de contencios administrativ. - 

Cum în general în proces, apărarbă se face prin contestarea afir- 

maţiunilor reclamantului şi prin incidente de neadmisibilitate a 

cererei reclamantului, aceste incidente sau escepţiuni pot fi scoase 

din escepţiunile de competinţă ratione materiae, prevăzute la art. 2 

şi 3 al legei. 

I. Cea dintâi escepţiune ce se face la, competinţa generală, este, 

că actul administrativ de autoritate dedus în judecată nu are acea- 

stă calitate juridică, ci el este un act de guvernământ. 

Chestiunea de a şti, dacă un act emanat dela o autoritate ad- 

ministrativă intră în categoria actului administrativ de autoritate, 

sau în: subcategoria actului de guvernământ, nu este atât de simplă. 

In patria de origine a instituţiunei contenciosului administrativ, în 
Franţa, se discută această chestiune de peste o sută de ani!) şi nici 

„doctrina, nici jurisprudența n'a găsit încă formula exactă, care să 

dea o definiţiune fără greş. 

Legiuitorul n'a încercat să dea o definiţiune a actului de guver- 

nământ, lăsând soluţiunea conţinutului acestei noţiuni doctrinei şi 

jurisprudenţei. In” legislaţiunea noâstră noţiunea actului de. guver- 

nământ se găseşte pentru întâia oară în L. 1 Iulie 1905, care a or- 

ganizat contenciosul de anulare. Legiuitorul nostru, cum am văzut, 

a făcut escepţiune cu actele de guvernământ dela controlul în con- 

tencios al puterii judecătoreşti. 

In, dootrina şi jurisprudența franceză în diseuţiunea noţiunei 

2 Ta dreptul administrativ trancez se citează pentru prima oară, refu- 

zul consiliului de stat de a cenzura un act politic făcut de guvern în cazul 

judecat la 1 Mai 1822 cererea casei Lafiite, cesionara drepturilor princi- 

pesei Borghese Repertoir. du aroit adm. VIII, pag. 934%, de Beguet, citat la - 

dl A. Teodorescu, op. cit.. pag. 40%, nota 3.
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actului de guvernământ sau construit diverse teorii, pentru a fixa 

criteriile noţiunei. Astfel de teorii sunt: a) teoria scopului actelor; 

b) a formei actelor; e) a naturii actelor; d) a. „constituționalităţii 

actelor; e) a forței majore; î) teorii negative. 

1, Teoria scopului sau a mobilului politie, sau a rațiunei poli- 

tice (se numesc şi acte politice, sau acte de politică înaltă în Italia). 

Potrivit acestei teorii „actul care are de scop apărarea societăţii, 

luată în ea însăşi sau personificată în guvern, în potriva inamicilor 

săi dinăuntru sau din afară, pe faţă sau în ascuns, prezenţi sau 

viitori, iată actul de guvernământ“ (Dufour)!). Această teorie sa 

menţinut în Franţa până la 1874. 

2. Teoria formei actelor. După aceasta actele hotărâte în consi- 

liul de miniştri, sau pentru cari parlamentul a dat un voi de încre- 

dere, ar fi acte de guvernământ. Teoria n'a fost primită de instan- 

ţele franceze. 

3. Teoria naturei actelor. Se întemeiază pe distincţiunea între 

funcțiunea .de guvernare şi administrare. Actele făcute în funeţiunea 

de guvernare sunt de guvernământ. 

4. Teoria constituționalității actelor susţine că actele de guver- 

nare sunt date în baza unui text constituţional, actele de administra- 

ţie sunt date în baza textului altor legi în afară de constituțiune. 

Actele de guvernare întemeiate în Constituţiune sunt sustrase con- 

trolului de contencios, căci legea prevede acest control numai pen- 

tru materiile administrative. , 

5. Teoria forței majore. Cum în dregtul penal legitima apărare, 

iar în dreptul civil cazurile fortuite legitimează anumite acte şi 

scutese de responsabilitate, astfel şi în funcțiunea guvernamentală 

_peniru anumite acte puterea executivă nu poate fi chemată la răs- 

pundere. | 

6. Teorii negative. Berthâlemy nu recunoaşte o categorie de acte 

sub denumirea acte de guvernământ, ci numai acte administrative, 

fiindcă nu recunoaşte o autoritate guvernamentală, deosebită de cea 

administrativă. Duguit de asemenea nu recunoaşte existenta actelor 

de guvernământ. ) 
In dreptul român sunt 2 teorii pentru precizarea actelor de gu- 

vernământ, teoria legalității a dlui profesor Anibal Teodorescu și 

teoria, ilegalităţii a dlui profesor Paul Negulescu. 

DI An. Teodorescu a cercetat chestiunea în lucrarea apărută la 

'2) Duiour, Traii6 gen. de droit adm. pag. 128. 

a
e
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1910 (O nouă concepţiune a actelor de guvernământ,teoria legali- 

tăţii). Dsa a fixat punctul său de vedere în următoarele: „Oricât de 

grave şi de escepţionale ar fi fost împrejurările, în care au fost fă- 

cute, actele de guvernământ nu pot rămâne dincolo de legalitate, ci 

trehuese să fie tot atât de legale ca şi restul actelor administrative 

din care fac parte. Dacă ele nu pot fi anulate sau reformate de nici 

un organ. judecătoresc sau administrativ şi dacă pe de altă parte nu 

pot conduce la o acţiune în despăgubiri pentru particularul dăunat 

trebue ca această virtute specială a lor să rezulte, nu din mobilul 

care a prezidat la facerea lon nu din scopul ce s'a urmărit, sau din 

împrejurări deosebite de fapt, ci din însuşi textul legii. Ori, întrun 

singur caz legea este generatoare de asemenea acte; atunci când ea 

lasă la aprecierea necondiționată a administrațiunii de a le face 

sau a nu le face. Dreptul administraţiunii este un drept suveran, 

discreţionar. Asemenea acte nu pot fi atacate în anulare, nici atunci 

când ele vatămă nu numai simple interese, ci chiar adevărate drep- 

turi, pentrucă legea, însăşi dă putere autorităţii de a le face; în 

acelaş timp şi pentru acelaş cuvânt, ele nu pot motiva nici o acţiune 

în despăgubire, căci „nemo male facit qui suo jure utitur“l). 

Dl P. Negulescu (fost raportor al legii contenciosului administra- 

tiv la cameră în 1905 şi autorul proiectului legii din 1912) susţine că 

actul de guvernământ prin însaşi natura lui este un act înafară de 

lege. Plenitudinea puterilor în stat o are puterea legiuitoare, care: 

are o activitate intermitenţă. O activitate continuă, de tot momen- 

tul, are guvernul, In caz de pericol pentru stat (răsboiu, tulburări 

interioare, foamete, etc.) e datoria guvernului, care are la îndemână 

toată puterea statului, să ia măsurile de apărarea, statului, cerute de 

împrejurări. Aceste măsuri sunt actele de guvernământ. „Printrun 

asemenea, act guvernul poate să depăşească. puterile lui constituţio- 

nale, cu toate aceste actul nu poate fi declarat ilegal şi ca consecinţă 

nu poate da loc la despăgubiri în profitul celor păgubiţi printr'un. 

asemenea act şi aceasta pentru motivul că măsura a fost luată în- 

trun interes general pentru apărarea statului, pentru apărarea co- 

lectivițăţii şi, în asemenea condițiuni, interesul general trebue să 

domine interesele şi drepturile particularilor: salus reipublicae su 

Drema, lex, colectivitatea, are interesul şi dreptul să se menţie, chiar 

cu sacrificarea unora din membrii săi“2), 

„Această teorie a ilegalităţii derivă din dreptul statului de a se 

3) An. Teodorescu, Tratat de drept adm., ed. III, 1929, pag. 416—417. 
) P. Negulescu, Tratat de drept adm., ed. III, 1925, pag. 441,
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conserva. Guvernul are datoria de a face tot posibilul pentru con- 

servarea statului şi, în caz de necesitate, după cum un individ, care 

pentru a-şi apăra viaţa, omoară pe acel care îl atacă, şi este scuzat: 

conform art.. 58 e. pen. tot asemenea şi guvernul este scuzat de 

ilegalitatea comisă, fiind socotită ca o legitimă apărare a statului“). 

După doctrina dlui profesor Negulescu actul de guvernământ, 

a ma sa——aşa cun a fost, definit exempli gratia la 1912 şi la 1925, pentru apă- 

Pui area statului de pericole, trebuie să aibă următoarele caraetere: 

1. 1. actul este făcut pentru salvgardarea statului de pericole ce-l 

amenință; E Su | | : 

_9/actul prin natura lui trebue să aibă un caracter eniinamente 

politie (starea de asediu, instituind un nou regim juridio de. rapor- 

turi între. guvernanţi şi guvernaţi); 
| 

:3. asemenea act nu poate interveni decât existând un pericol 

care turbură viaţa normală a statului, aducând cu sine necesitatea 

de a se salva de pericol; | 

4. măsura, de apărare să fie în raport cu pericolul pentru stat; 

5. pericolul. să fie iminent, încât măsurile ce trebuesc luate să 

fie aplicate fără întârziere; 

G.. măsurile luate sunt provizorii, cât ce ordinea anterioara, se 

restabileşte se va reveni asupra lor; 

7. actul de guvernământ, are un caracter de generalitate, ca si . 

legea2): i A Di Ş 

, „Curtea de casaţie s.-III a admis. concepţiunea dlui profesor. Ne-. 

gulescu, expusă pe larg şi documentat în ediţia III a Tratatului său 

- dela.1925, asupra actului de guvernământ, pronunţându-se la, 18 Ort. 

1926 prin deciziunea Nr: 872: „Un act, făcut în vederea:unui interes 

general privitor. la ordinea publică şi' siguranţa statului înternă sau 

externă, sau la alte cerinţe de: ordine superioare şi să fie reclamat | 

de existenţa unui pericol iminent în care sar afla statul ... prezen- - 

tând eăracter de gravitatea pericolului în. care se află statul. 3), 

Analidând definiţiunea din art. 2 al legii, constatăm, că în afară 

de principiul general, care dă noţiunea, actului de guvernământ: 

măsurile luate pentru ocrotirea unui interes general privitor la or- 

dinea. publică, la siguranţa statului) internă sau externă sau la alte. 

cerinţe de ordine superioare, cum ar fi: declararea stării de 'asediu, 

Pp. Negulescu, op. cit., pag. 450. . | 

2) P. Negulescu, op. cit, pag. 459-456. ... - îi 

3) Pand.. Săpt. 196 pag. 830, Rarincescu, op. cit. pag. 1%, Revista, de 

drept public, an: 1 1926, pag. 3%. . E e | 

4  
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faptele de răsboiu cari ar rezulta dintro forță majoră sau din nece- 

sităţile imediate ale luptei, mai departe măsuri împotriva inundaţii- 
lor, foametei, turbuxărilor interne, mai conţine şi astfel de exemple, 

cari sunt măsuri legale luate în baza unor legi speciale. Astfel sunt: 

măsurile împotriva epidemiilor şi epizotiilor, caii sunt prevăzute în 

legea sanitară şi în legile de organizaţia, comunelor: naturalizarea 

prevăzută în legea pentru dobândirea naţionalităţii, actele prin cari 

se disolvă persoanele juridice prevăzute în. legea persoanelor Juridice, 

extradarea străinilor prevăzută în legile de procedură. penală şi în 

convenţiuni cu unele.state. Măsurile luate: în baza acestor legi sunt 

măsuri legale. Ele nu pot forma bază pentru atac în contencios, | 

“Mai este interealat între exemple: cazul de executarea şi inter- 

pretarea; tratatelor și convenţiunilor diplomatice cu statele străine. 

Tratatele şi convenţiunile nu pot fi executate decât după textul lar, 

ca şi orice text de lege, de asemenea interpretarea lor nu poate ieşi 

în afară de text și de spiritul regulei cuprinse în text. Nu vedem, 

cum ar putea fi executarea sau. interpretarea. tratatelor un act abu-: 

ziv sau arbitrar, prin care cineva să se poată "pretinde: vătămat în 

drepturile sale. Dacă se admite o interpretare în afară de text, este 

u nact abuziv, care nu poate fi acoperit sub titlul de act de guver- 

nământ, întomai cum nu poate fi acoperită o interpretare abuzivă 

a oricărei legi. | | : 

Mai pune legiuitorul la art. 2 al legii, la finea exemplelor: „și 

actele de aceeaşi natură“. Ori câte exemple ar fi, -ele nu pot trece 
peste cadrul priâcipiului general: interes general privitor la ordinea, 
publică sau alte cerinţi de ordine superioare. . ! 

TI. Actele de comandament cu caracter militar sunt a doua ex- 

ceptiune admisă de art. 107'al Constituţiunei. Ce a. înţeles legiuito- 

rul prin această nouă noţiune, întrodusă în instituţiunea contencio- 

sului administrativ? Dl C.. G. Dissescu, raportorul comisiunei mixte, 

a dat explicaţiuni!). - N 

————czeee 
y 

t) Comandamentul este o totalitate de trupe, sau o circumscripție ie- 
ritoriălă, câte odată unite, puse sub autoritatea, unui şef determinat. Acest 

şef e comandantul, iar actele'lui sunt acte de comandameni.. Puteriile unui 

comandant, mai cu seamă în timp de: războiu suni nemărginite; ele pot A 

întrece pe ale capului statului după cuvântul împăratului Napoleon I... 

- Puterile. comandantului sunt. civile, politice, militare. Toate sunt în 

afară de competința. contenciosului administrativ? Cred, că numai cele - 

„militare, iar:celelalte numai întrucât sunt accesoriul actului militar. In toţ 
cazul particularul vătămat în drepturile patrimoniale sau cu caracter -ex- 
clusiv personal are arept la: daune interese“. (după An. Teodorescu, 0p. - 
cit., pag 431, nota 3).
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Pe când legiuitorul a operat cu noţiunea acte administrative 

la determinarea atribuţiunilor, a înţeles acte emanate dela o autori- 

tate administrativă, sau dela un organ administrativ. Noţiunea act 

de comandament nu poate să însemne altceva decât un act emanat 

dela un organ cu denumirea de comandament. Aceste organe, care 

exerciţă dreptul de a comanda, le găsim. în organizaţiunea armatei. 

Legiuitorul mai precizează aceste acte cu atributul de: cu caracter 

militar. Ordinul ce se dă de comandament trebue să privească o ma- 

terie militară propriu zisă, adică în vederea soluționării unei pro- 

bleme date în atribuţiunea armatei. Această problemă este apărarea 

statului. 
” 

Organele militare mai fac însă o mulţime de acte privitoare la 

organizarea interioară, la funcţionarea ei, la persoanele făcând parte 

din armate, la raporturile cu populaţiunea civilă; Situaţiunea acesto- 

ra este prevăzută în legile speciale, ca legea. recrutărei, legea pozi- 

ţiei ofițerilor, legea gradelor inferioare, legea ofiţerilor de rezervă, 

legea înainţării în armată, legea rechiziţiilor. În executarea acestor 

legi organele militare fac acte. Aceste sunt acte administrative, cari 

legiuitorul n'a putut avea intenţiunea de a le sustrage controlului în 

conteneios!). 

Legiuitorul precizează, că actele autorităţii militare nu vor putea 

fi atacate decât în privinţa decretelor de punere în retragere şi pen- 

tra cuantumul pensiunei (art. 3, al. IV). Această excepţiune priveşte 

însă numai o neînsemnată categorie de acte administrative. 

III. Actele privitoare la exerciţiul tutelei  admimistrative şi la 

controlul ierarhic. Cunoaştem aceste îinstituţiuni din Cartea II şi 

III. Organele centralizate adică cari fac parte din organizaţiunea 

departamentelor, fie aşezate la centru, fie în teritoriu, sunt cuprinse 

în ierarhie. Nu se poate concepe un drept. al organelor inferioare din 

ierarhie, ca să-şi apere dispoziţiunile, actele lor, prin calea, de atac 

în contencios. Prin urmare excepțiunea din art. 3, punct 1 al legei 

se referă la aceşti funcţionari inferiori din ierarhie faţă de supe- 

riorii lor. i 

Organele descentralizate, judeţele şi comunele, cu funcţionarii 

lor se bucură de autonomie. Ele sunt supuse supraveghierii şi con- 

trolului organelor centrale sau reprezentanţilor lor din teritoriu, 

pentru actele executorii, iar pentru cele supuse aprobării stau sub 

tutela administrativă. L. 3 Aug. pentru org. administraţiunii lo- 

1) Cî. Rarincescu, op. cit., pag. 129—131, An. Teodorescu, op. cit. pag. 

499—434, 

  

 



  

— 30L —: 

cale a întins ocrotirea organelor locale faţă de arbitrarul sau abu- 

zul autorităţilor centrale organizând instanţe de apel şi recurs la 

comitetele de revizuire. Prin urmare legiuitorul a organizati căi de 

atace special în cadrele tutelei, admițând totodată şi atacul în con- 

ţencios. Prin urmare ocrotirea pentru abuzurile în exerciţiul tutelei 

administrative este organizată prin lege specială, cu instanţe spe- 

ciale. 
- 

Particularii faţă de actele organelor administrative centralizate, 

fie emanate dela organul inferior, fie dela cel superior în. ierarhie, 

au drept de atac. Pentru particular actul făcut, fie sau nu aprobat 

de şeful superior, este un act administrativ de autoritate, în faţa 

căruia are drepturile date de legea contenciosului. Particularul nu 

este subordonat în ierarhie. Pentru orice vătămări în drepturile sale 

se poate apăra în condiţiunile legei. 

Paţă de actul de exerciţiu al tutelei, care este sau un act de 

aprobare, sau de refuz a aprobării, particularii nu pot avea, drept de 

atac în contencios. Actul făcut de organul tutelat nu este executoriu, 

acest act nu este desăvârşit, decât dacă obţine aprobarea organu- 

lui de tutelă. Prin urmare actul autorităţii inferioare şi a celei su- 

perioare constitue un act juridie unic. Dacă el produce vătămări în 

drepturile cuiva, poate fi atacat numai după aprobare ea actul or- 

ganului tutelat. Deciziunea organului de tutelă în sine, prin care 

aprobă, sau refuză aprobarea, nu este un act juridic, ci cel mult o 

declaraţiune complimentară la actul organului tutelat, prin care îi 

acordă posibilitatea de â fi executat. Această deciziune neformând 

în sine un act administrativ de autoritate, nu poate fi atacată de 

particular. , 

Dacă organul de tutelă are dreptul de a anula actul organului 

tutelat, atunci actul făcut nu mai este executoriu, ru mai produce 

efecte. Prin urmare actul organului superior nu poate îi baza unui 

contencios de anulare, fiind un act discreţionar, iar actul organului 

inferior în lipsă de aprobare este nevalabil!). 

IV. Deciziunile date de consiliile disciplinare şi declarate de sta- 

tutul funcţionarilor sau de alte legi definitive şi executorii. 

L. 19 Iunie 1923 asupra statutului funcţionarilor, în art. 55 pre- 

vede, că deciziunile consiliilor de disciplină prevăzute în această 

lege pentru funcţionarii administrativi (art. 59 pentru administra- 

ţiile centrale, art. 60 pentru funcţionarii judeţeni, comunali și ai | 

_2) Cf. Rarincescu, op. cit. pag. 192—134,
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celorlalte autorităţi cu caracter local) sunţ definitive şi executorii. 
Dispuziţiuni similare se cuprind şi în legile categoriilor de funcţio- 
nari cărora: nu se" aplică statuțul în partea II (magistrați, membrii 
corpului diplomatie şi consular, didactic, eclesiastie, corpurile teh- 
nice şi de specialitate). 

La desbaterea legei statutului în pârlament raportorul legei a 
făcut declaraţia, că funcţionarul are dreptul de a se plânge la con- 

„ tenciosul administrativ!). Ministrul care a susţinut legea a făcut 
de asemenea declaraţia, că funcţionarul care se găseşte nedreptăţit 

- prin hotărîrea -comisiunei disciplinare are tot dreptul să facă re- 
curs?). Cu toate aceste în lege nu s'a trecut nimic, pe cuvânt, că 
dreptul de recurs este de ordin constituţional. A urmat 2% ani mai 
târziu legea contenciosului administrativ cuprinzând la art. 3 ca 
excepţiune: deciziunile date de consiliile disciplinare şi declarate de : 
statut san de alte legi definitive şi executorii. 
_ Jurisprudenţa a rămas. desorientată. Faţă .de tăcerea art, 55 din 
statut. şi faţă de excepţiunea din art. 2 a legei contenciosului n'a 
admis nici o cale de atac. Pentru a soluţiona. chestiunea dacă se pot 
sau nu ataca hotăririle consiliilor de disciplină numite „deciziuni“ 
(art: 55 al legei) s'a: pus întrebarea, că ce caracter Juridic au aceste 
deciziuni? . Sunt ele întradevăr hotărîri definitive şi executorii cu 

"caracter jurisdieţional şi de veritate legală, sau pot fi şi altceva? In 
art. 106 al Regulamentului (23 Nov. 1923) privitor la cuprinsul deci- 
ziunei sc precizează, că în ea se va arăta precis, dacă funcţionarul e 
vinovat sau nu şi, în primul caz ce pedeapsă trebue să i se aplice. 
La art. 110 se spune, că deciziunile se execută de către “autoritatea 

din care face „parte funcţionarul. Pentru a interpreta aceste texte, 
se constată, că totuşi deciziunea definitivă ca să fie executorie tre- 
bue să intervină autoritatea și să aplice pedeapsa. Prin urmare este 
nevoie de dispoziţiunea şefului autorităţii, care decide aplicarea pe- 
depsei. In ipoteza, aceasta decizitinea consiliului de disciplină are 
caracterul de aviz?). In cadrele dispoziţiunilor din L. 19 Iunie 1923 

  

2 v, Desbaterile senatului 1923 pag. 1190-1491, 
2) v, Desbaterile adunării deputaţilor 1923, pag. 2743. 
3) DI profesor -G. Alezianu în studiul publicat în Revsta, de drept. pu- 

blic, anul. I, Nr. 4 (Oct.—Dec.) din: 1996 „Statutul “funcţionarilor publici“ 
pag. 551 arată: „Legiuitorul nu este complet edificat asupra. caracterului 
comisiilor de judecată și a jurisdicției lor. Astfel în art. 52 din statut, vor- 

” beşte de avizul comisiei :de disciplină, pe când în art. 55 întrebuinţează de  
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deciziunea este definitivă, întru cât nu sa organizat o instanţă su- 

perioară, care să o censureze. Acest caracter de definitivat sa men- 

ținut şi în legea contenciosului art, 3. Actul administrativ de auto- 

vitate al şefului autorităţii care trebue să aplice pedeapsa (identic cu 

cel ce a numit pe funeţionar).nu este excepţionat. Prin deciziunea 

din 7 Dec. 1927 a Curţii de casaţie S. III. adusă în complect de di- 

vergenţă %a acceptat punctul de vedere susţinut în presa de spe- 

cialitate pronunţându-se în. următoarele: „Că, de altfel, însăşi 

această lege, care institue şi reglementează competinţa, şi modul de 

funcţionare a comisiunei de disciplină, nu atribuie dâtiziunilor ei 

caracterul şi efectul unor hotăriri judecătoreşti propriu zise, ci le 

consideră ca simple avize, dându-le chiar această, denumunire“1). 

“ Prin urmare poate fi atacat actul admintrativ” de. autoritate 

prin care se aplică pedeapsa potrivit statutului şi de-odată se pot in- 

voea şi toate cauzele de ilegalitate ivite la aducerea deciziunei consi- 

liului de disciplină. e : | 

V. Actele administrative de autoritate şi de gestiune ale preşe- 

dintelui senatului şi ale “preşedintelui adunării deputaţilor. Aceste 

acte diformează sistemul admis de legiuitorul din 1995, întru cât se 

trece în contenciosul de anulare şi litigii rezultate din acte de ge- 

  

apuă ori cuvântul deciziile comisiei. In afară de aceasta, adaugă că deci- 

ziile comisiei sunt definitive şi ezecutorii. Ă ” 

DI, profesor C. G. Rarincescu în studiul publicat în Hevista de: drept 

public an. II, Nr. 3, lul.—Sept. 1927 Recursul în contra deciziunilor tribu- 

nalelor discijlinare, pag. 39: ,„ Dar dispoziţiunea art. 3 al. b. din. legea 

contenciosului administrativ, . nesprijinită de dici un fundament. raţional, 

nu este numai în vădită contradicţiune cu prinepiile. generale, dar  con- 

stitue. în acelaş timp şi o vădită încălcare a -constituţiunei noastre“, mai 

departe la pag. 39: „Pe de altă parte Inalta, Curte de 'casaţiune română 

prin o deciziune cu totul remarcabilă şi recentă (Dec. Nr. 554, Secţia III 

din 6 Iunie 1927), - pronunţându-se pentru prima oară în mod fățiș în 

această materie, declară în mod direc şi fără înconjur că, hotărîrile acestor 

comisiuni sunt susceptibile de. recurs. în gasaţiune, conform art. 103 din 

Constituţiune“, iar în' motivele deciziunei: „întru cât în speţă actul co- 

„isiunei de disciplină atacat cu recurs nu este un “aviz, ci':este O notă- 

rîre dată, de comisiunea de disciplină, ca .o instanţă de judecată însti- 

tuită conform art. 60 din lege..." Ă 

Dl profesor G. Alezianu' mai studiază chestiunea şi în art. Observaţii 

asupra statutului funcționarilor publici publ. în Rev. de drept publ. an. III, 

Nr. 1 (lan —Mart.) 1928 şi Recursul în, casare publ. în Rev. de drept publ. 

an. III, Nr. 2 (Apr.—lun.) 1928. In acest ultim articol subliniază punctul de 

vedere definitiv al Curţii de casaţie. Sa 

1) v. Pandectele săpt. 1928, p. 276.
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stiune. Aceste nu pot fi soluționate întrun contencios limitat, ci 
numaj în contenciosul de plină jurisdicţiune. Această, dispoziţiune 

contravine şi dispoziţiilor art. 107 din Constituţie, încât anume li- 
tigii au fost date spre judecată Corpurilor legiuitoare, ce formează 

o violare a principiului separaţiunii puterilor. Prin urmare această 

organizare a acestui contencios este de ? ori lovită de inconștituţio- 

nalitate. 

"Actele preşedinţilor celor 2 corpuri legiuitoare, fie de autori- 

tate, fie de gestiune, sunt supuse exclusiv controlului adunării ple- 
nare a corpului ce prezidează. 

Ş 11. Instanţele de contencios administrativ. Acţiunile, condiţiunile 

lor de formă şi de fond. Causele de anulare. 

Legiuitorul dela 1925 soluţionează şi chestiunea lăsată nerezol- 
vită la decretarea Constituţiunei din 1923 a instanţelor de judecată 

„pentru litigiile de contencios. E] abandonează soluţiunea. legilor 
anterioare de a da o instanţă unică de judecată la Curtea; de casaţie 
secţia III, şi descentralizează instanţa. Cum în legea din 1912 le- 
giuitorul a menţinut instanţa unică pentru judecarea litigiului de 
legalitate şi a dat drept fiecărei Curți de apel de a judeca cererea 
de despăgubire, cu recurs de Casaţie, de astă dată dă fiecărei Curți 
de apel dreptul de a judeca şi litigiul legalităţii şi cel al despăgu- 
birei în instanța I, iar recursul la Curtea de casaţie în instanţa II. 

L. 23 Dec. 1925 prevede în art. 4, că cererile întemeiate pe art. 

99 şi 107 din Constituţie, adică litigiile în contra statului pentru 

despăgubirile băneşti! cerute pentru prejudiciul causat de un mini- 

stra prin decret sau dispoziţiune violând un text al Constituţiunei 

sau al unei legi (art. 99 alin. 1.) şi litigiile în contra autoriţăţii ad- 

ministrative şi în contra funcţionarului vinovat pentru vătămările 

şi prejudiciul cauzat printrun act administrativ de autoritate sau 

prin reavoință (art. 107 alin. III şi IV), vor fi înţroduse 

înaintea Curţii de apel, în circumscripția căreia reclamantul își are 

domiciliul, 

» Instanţa II. şi ultimă a litigiilor de contencios smănieteativ” 

este Curtea de casație. Art. 11 prevede, că deciziunea Curţii de 

apel este supusă recursului la Curtea de casaţie. 

Acțiunea teredem că aceasta este denumirea potrivită, începând 

procesul la Curtea de apel, şi nu recursul, care este denumirea, con- 

sacrată pentru ultimul mijloc de atac în procedură) se face prin 

cerere de întroducerea procedurej cu timbru şi taxele cerute, de 

lege pentru acţiunile de drept comun. 

Ca condiţiune de formă art. 5 al legei prevede, că la cerere 

w
w
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se va anexa actul administrativ atacat, în cazul când reclamantul 

cere recunoaşterea dreptului său vătămat printr'un act de autori- 

tate, ori copia de pe cererea adresată de reclamant autorităţii admi- 
nistrative, în cazul când reclamă pentru reaua voinţă a autorităţii 

de a rezolvi o cerere privitoare la un drept. Copia cererei va fi cer- 

tificată de reclamant ca fiind conformă cu originalul. 
Părţile în litigiu sunt: oricine se pretinde vătămat în dreptu- 

rile sale, ca reclamant, autoritatea administrativă, care a făcut 

actul atacat, sau care a dovedit reavoinţa de a nu rezolvi cererea, 

ca pâritul 1, iar funcţionarul vinovat autor al actului sau al relei 

voințe ca pâritul al Il. Reclamantul poate chema în proces şi numai 

un pârit, autoritatea administrativă. Aceasta va trebui să stea tot- | 

deauna în proces. Reclamantul are facultatea de a chema în proces 

şi pe funcţionarul vinovat. | 

Reclamantul poate fi oricine, persoană fizică sau persoană juri- 

dică, având capacitatea de a sta în proces după regulele dreptului 

comun. Pâritul este autoritatea administrativă a cărei deciziune se 

atacă, reprezentată prin şeful ierarhic, ministru, prefect, ete. In 

cazul dacă autoritatea este un consiliu judeţean sau o delegaţiune 

judeţeană, se citează reprezentantul legal, prefectul în L. 14 Iun. 

1925, preşedintele delegaţiunei judeţene în L. 3 Aug. 1929. In cazul 

dacă autoritatea este un consiliu comunal urban sau rural, se ci- 

tează în persoana primarului (arţ. 5), 

Cari sunt condițiunile materiale ale acțiunei? 

In procesul de contencios în prima ipoteză se discută şi se exa- 

minează legalitatea actului administrativ de autoritate. Un act le- 

gal nu poate forma temeiu pentru acţiune. Reclamantul are dar 

datoria să arate, care sunt defectele de ilegalitate ale actiului ata 

cat. Mai departe are datoria să arate, că actul ilegal l-a vătămat 

în drepturile sale, prin urmare e necesar un nex causal între act şi 

între vătămarea suferită de reclamant, iar vătămarea să fie sufe- 

rită de reclamant în drepturi. Prin drepturi înţelegem acele cari 

sunt garantate prin normele de drept în vigoare. Dacă ele nu intră 

în această categorie rămân simple interese'). 

1) cf. Rarincescu, op. cit. pag. 73. „Interesele unei persoans sunt multiple 

şi variate dar numai o partie din ele sunt ocrotite şi garantate de legiuitor 

şi pot forma obiectul unei acţiuni în justiţie; în cât se poate spune că în 

măsura, în care aceste interese sunt ocrotite juridiceşte, elt constituesc şi 

devin drepturi. - 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. ! 20
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Vătămarea trebuie să fie dovedită la întroducerea acţiune:?. 

Legea, cere ca reclamantul să se pretindă numai vătămat în dreptu- 

rile sale (art. 1). Va fi de căderea instanţei, când va judeca akţiu- 

nea, ca; să stabilească, dacă cel ce reclamă e vătămat de fapt. 

In ipoteza a doua, a cazului de .reaua voinţă a, autorităţii de a 

rezolvi cererea privitore la un drept, situaţia reclamantului este 

mai uşoară. El trebuie să arate numai că a înaintat cererea, la au- 

toritate, care însă nu i-a rezolvit-o în termen de 30 de zile. Dar nu 

orică cerere nerezolvită de autoritate poate îi temeiu pentru acţiune 

în contencios, ci numai o cerere privitoare la 'un' drept al solicitan- 

tului. Prin urmare, ca o astfel de cerere să aibă izbândă şi în con- 

1encios, ea trebuie să se întemeieze - de asemenea pe un drept al 

reclamantului. , , - 

Caractristica contenciosului nostru de anulare este, că în orice 

caz oeroteşte numai drepturi. - 

In arătarea ilegalităţi actului atacat reclamantul sa va înte=: 

meia pe anumite motive. Acţiunea pentru ilegalitate, ca şi recursul, 

este un mijloc de atac formalist. Motivele” acţiunei. pentru: ilegali- 

tăte, care trebuiese șă aibă. drept rezultaţ anularea actului, nu 

sunt indicate în L. 23 Dec. 1925, deşi aceste motive erau precizate 

încă în L. 1 Iulie 1905. Aceasta la art. 37, alin. 7, de unde le-a re- 

produs L. 17 Febr. 1912 la art. 39 al. 7 în următorul text aproape 

egal cu cel anterior: cererea. în casaţie în cazurile enumerate (în 

art. 5 $ III, lit. î., g. şi h. şi date în competinţa secţiei III.) vor 

fi “rinite pentru motivul de exces de putere, incompetenţă, dena-" 

turare a actelor, violarea legii sau a unui regulament şi greşită 

apreciaţiune a faptelor. | - , „i N 

Dupăce legiuitorul la 1925 n'a mai reprodus aceste motive, sau 

n'a arătat motivele pentru care se poate primi “cererea de anulare, 

în noua organizare a contenciosului, se pune întrebarea, că pe ce mo: 

tive se va întembia cererea de anulare potrivit L. 23 Dee. 1925? 

“A vrui legiuitorul să lase deschisă chestiunea, ca ea să île soluţio- 

“mată de jurisprudenţă, sau netrecând la sfârşitul legei clausa de 

abrogaire a dispoziţiilor din legile anterioare, ceeac6 n'a reglemen- 

tat legiuitorul în noua lege a rămas îni picioare din legile vechi? 

Sunt admisibile amândouă ipotezele. ” 

Motivele reproduse în art. 37 al. 1 al L. n Iul. 1905, şi art. 32 al. 
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“7 al L. 17 Febr. 1912 nu sunt opera legiuitorului român. Aceste mo- 

„tăve sunt rezultatul evoluţiunei contenciosului administrativ fran- 

cez, de unde legiuitorul român le-a împrumutat. In Franţa ele sau 

precizat într'o epocă mai lungă de un secol prin jurisprudenţa, con-. 
siliului de stat. | : 

- Dacă legiuitorul român la 1925 n'a mai reprodus textul art. 33 

„din 'legea dela 1912, nu înseamnă, că el le-a abandonat cu desăvâr- 

şire, ci credem, că a lăsat teren liber ca să fixeze jurisprudenţa . 

aceste motive. Bine înţeles jurisprudenţa noastră nu' va putea, forma 

alte -motive decât cea franceză în curs de un vear, dar legiuitorul 

n'a vrut să restrângă motivele în anume cadre. 

Este necesar dar să precizăm conţinutul motivelor din legea 

dela 1905 şi 1912 în legătură cu cele gin evoluţiunea franceză. 

- In limitele legei noastre chestiunea, de susținut în acţiune şi în 

desbaterea procesului este de a arăta: ilegalitatea actului, cu indi- 

carea, textelor de legi, regulamente, deciziuni, instrucţiuni de execu- 

"- tare a legii şi regulamentelor, cari au fost călcate în actul atacaţ 

(act juridic, producând efect juridic pentru reclamant), cum şi nexul 

dintre ilegalitatea săvârşită şi dintre vătămarea, suferită de recla- 

„„mant în un drept al său. In baza acestor- susţineri reclamantul va 

pune conclusiuni pentru înlăturarea actului, : prin anularea lui (. 

obiectiv al procesului). Dacă actul: a fost generator” de daune, se vor 

susținea faptele şi se vor da, probele din care se poate constata. 

dauna suferită de reclamant, punând eonelusiuni pentru înlătura- 

rea în mod provizoriu “a efectelor dăunătoare ale actului până la 

restabilirea dreptului vătămat (11. obiectiv al procesului). Iar dacă 
actul atacat a produs pagube mai mari decât, ca ele să fi putut fi 

înlăturate prin măsurile provizorii până la restabilirea, dreptului 

“vătămat, reclamantul va. susţine faptele şi va da probele din care 

se constată aceste pagube, cum şi cauntumul lor, (chestiuni de fapt), 

arătând regula de drept ce trebuie să se aplice la. faptele dovedite 

“şi punând coneluziuni pentru repararea pagubelor" suferite (al II]. 

obiectiv). - . 

In vederea reaiizărei: obiectivului 1. se va motiva în drept, în 

vederea obiectivului Il şi III. se va motiva în fapt şi în drept. Ce- 

rerea pentru ajungerea obiectivului I. este limitată la chestiunea 
ilegalităţii, cea pentru ajungerea obiectivelor II: .şi III. presupune , 

pe, lângă izbânda întru, ajungerea obiectivului 1» fapte şi probe 
z: 
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pentru stabilirea celor cerute ca daune civile în mod provizoriu și 

ca, despăgubire în mod definitiv. 

'-Legile noastre spun, că cererea de anulare va fi primită pentru 

motivele, sau viţiile: exces_de_ putere, incompeţenţă, denaturare a 

actelor, violarea legii (sau a unui regulament), greşita apreciaţiune 

a faptelor. LL 

In doctrina şi jurisprudenţa franceză se vorbeşte de: „viţiile 

constitutive ale excesului de putere“, sau de „causele de anulaţiune“ 

sau de „uverturile recursului“). Aceste viţii sau la noi motive sunt 

în număr de patru: incompetenţa, violarea. formelor, violarea legii, 

deturnarea de putere. Ele s'au format înţz'o epocă mai lungă, nu 

de-o dată, ci astfel cum le-a produs viaţa juridică. Cum rezultă din 

“ înşirarea de sus, excesul de putere însuşi nu este viţiu în sine, ci el 

“trebuie să aibă un conţinut cu alt viţiu. Dacă viţile din doctrina 

franceză le comparăm cu cele indicate de legile noastre, vedem că 

nu se acopăr, decât incompetenţa, şi violarea legei. Denaturarea ac- 

telor şi; greşita apreciaţiune a faptelor din legile noastre nu-şi gă- 

sese similarul în doctrina franceză. Violarea, formelor şi deturnarea 

de putere din doctrina franceză deşi nu sunt arătate în legile noa- 

stre, jurisprudenţa însă le recunoaşte. Văzând această diferenţă 

legiuitorul nostru: din 1925, va fi wrezut-că e mai bine să nu preci- 

zeze motivele în textul legei, ci să lase chestiunea deschisă, ca să 

le precizeze jurisprudenţa. | 

Dl profesor Appleton spune: „Se ştie, că violarea legii este, istori- 

ceşte, ultima cauză de anulaţiune care a găsit loc în. teoria; generală 

a recursului pentru exces de putere. Pentru aceasta a fost numită 

vreme îndelungată „la quatri&me ouverture“. Unii autorii pentru 

moţive teoretice destul de interesante, vreau încă să distingă alte 

„cauze de anulaţiune (Hauriou, Precis, ediţia 10 p. 448). Contrar opi- 

niunei lor, noi credem că orice exces de putere se rezumă înţ”o vio- 

lare a, legii. Deciziunea lovită de incompetenţă violează legile de 

competenţă fixând atribuţiunile administratorilor; cea cate nu Tes- 

pectă formele violează legile de procedură; cea care e viciată prin 

deturnare de putere violează spiritul legei. In rezumat, se poate 

' spune, că, în orice act lovit de exces de putere, se găseşte, fie o necu- 

noastere evidentă a textului legei, fie o aplicaţiune falsă a legei, 

  

1) Jean Appleton, prof. de drept adm. la univ. din Lyon Trait€ 616 

mentaire de contentieuz administratif, Paris 1927, pag. 591 şi urm. 

x    
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fie un defecţ, de temeiu legal, fie un refuz de a observa spiritul 

lege. ” 

Existența unuia sau a mai multor viţii întrun act administrativ 

îi potenţează nulitatea; viţiul însă trebuie să se găsească în însuşi 

actul şi nu în execuţiunea sa (Cons. de stat 6 Iul. 1906). 

Aceste patru cause de anulaţiune .sunt singurele ce le recu- 

* noaşte jurisprudenţa. Recursul 'pentru exces de putere nu va îi 

deschis pentru violarea unui contract. In acest caz are să joace rol 

contenciosul de plină jurisdicţiune“ (pag. 592). 

In ce stă fiecare din causele sau motivele de anulare? 

]. Incompetenţa după Laferritre!) „poate îi definită ca inaptitu- 

dinea legală a unei autorităţi de a lua o deciziune, de a face un act 

necuprins în atribuţiunile sale“. Incompetenţa, atât ratione materiae, 

cât şi personae sau. loci în dreptul public este de ordine publică. Ea 

nu se poate acoperi prin voinţa părţilor, ca în procedura, civilă. Re- 

gulele de competinţă se întemeiază pe un sistem de repartizare a 

atribuţiunilor statului, care interesează ordinea din stat. 

II. Violarea formelor. Formele prevăzute în legi pentru felul în 

care au să lucreze organele administative, au raţiunea de a ceroti 

cetăţenii în contra arbitrarului?) şi a apăra pe funcţionari în con- 

tva ispitei de a abuza de putere. Formele sunt condiţiunile ordinei 

şi: ale moderaţiunei în exerciţiul puterei executive. Prin violarea 

formelor organul trece peste competinţa sa, exercitând atribuţiunile 

în afară de formele legale, prin ce violează legile cari prescriu for- 

Excesul de violare a formelor constă, fie în omisiunea formelor pre- 

văzute în legi, fie în îndeplinirea lor necomplectă sau neregulată. 

III. Violarea legei. Legile noastre vorbese de violarea legilor 

şi regulamentelor, ca isvor al vătămării drepturilor reclamantului. 

Prin lege se înţelege orice dispoziţiune cu, caracter general, emanată 

dela. un organ în drept. Violarea legei cuprinde cazurile: 1. violarea 

legei propriu zise, adică contradicţiunea între ipotezele pe care se 

întemeiază regula şi între prescripţiunea pentru viitor în baza fapte- 

lor cuprinse în ipoteză, sau necunoștinţa directă a legei; 2. falsa, 

aplicare sau falsa interpretare a legei, adică eroarea, de drept sau 

1) Op, cit. vol. 2, pag. 459. 

2 In constituţiune şi în procedura penală se prevede ca deciziunea 

de arestare să fie dată în scris şi înmânată celui arestat în momentul 

arestării sau cel mai târziu în 24 ore; ordin verbal de a consfisca, ziarele, 

far când se caută, responsabilul nu se găseşte etc. 

3) Appleton, op. cit. pag. 607—608.
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n&cunoştinţa | textelor, sau cunoaşterea nesuficientă şi din această 

cauză aplicaţiunea falsă; 3. defectul bazei legale adică faptul de a 

fi întemeiat deciziunea fie pe nişte fapte stabilite ca corăspunzând 

realităţii, când înţadevăr ele nu sunt dovedite ca adevărate, fie în- 

temeind deciziunea pe motive false şi cari juridiceşte nu pot fi sus- 

ţinute. - 

IV. Deturnarea de putere. Peoria acestui motiv este întemeiată 

-pe ideia, că funcţionarii au primit puterile lor dela lege numai pen- 

tru binele serviciului. Puterea dată organului instituit este legată 

de scopul instituţiunei. Prin urmare funcţionarul este dator să ser- 

vească acel scop. Dacă prin deciziunea luată funcţionarul serveşte 

un alt scop, el iese din competinţa lui, sau se poate zice că el vio- 

lează legea, făcând dovada, că nu-i cunoaşte scopul sau spiritul. Prin: 

urmare se iveşte viţiul' detumărei de putere, dacă funcţionarul între- 

buinţează: puterea în alt scop decât cel pentru -care i-a fost dată 

dela lege. 

In celelalte motive de anulaţiune se controlează competinţa, res- 

pectul formelor legale, al literei legii, în -cazul deturmărei de putere 

“se controlează dacă organul a urmărit scopul instituţiunei şi idea 

unei bune administraţiuni, prin urmare se: scrutează chiar mobilul 

activităţii administrative. Prin acest mijloc se pot controla chiar şi 

actele discreţionare. De aceea i se constată superioritatea faţă de 

celelalte motive. Se zice, că teoria deturnărei de putere obligă la mo- 

ralitatea administrativă). , 

Ce este denaturarea actelor şi greşita apreciaţiuge a faptelor, 

„de cari vorbesc legile noastre din. 1905 şi 19120 

” Administratorul, ca şi judecătorul, înainte de ase pronunţa, 

“trebue să stabilească o stare faptică, la care va face aplicaţiunea, 

regulei de drept şi va da deciziunea. În operaţiunea de stabilire a 

faptelor se întemeiază pe fapte materiale, cari în caz de contradic- 

țţiune între părţi sau în “procedură cu caracter contradictoriu, vor fi 

dovedite prin „probe, acte scrise; martori, expertiză, cercetare la 

faţa locului, ete. Administratorul, ca să-şi facă.o convingere asupra 

adevărului de fapte, va trebui să aprecieze actele şi faptele dovedite 

în probele produse. In această apeciare a actelor şi a faptelor ad- 

ministratorul poate să greşească, sau poate denatura şi aprecia în - 
mod falș. In procedura civilă este datoria judecătorului de a aprecia 
probele şi a stabili faptele, iar această, stabilire este supusă contro- 

2) v. Appleton, op. cit. pag. 692—623. 
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lului în apel. In apel se invocă acest viţiu de falsă sau greşită apre- 

“ciaţiune a probelor, cari nu sunt decât tot fapte materiale, fixate 

fie prin act scris, fie prin alt mijloc de probă. j 

Iată cari sunt cele 2 viţii de anulare în legile noastre. 

“In cauza de anulare întemeiată pe violarea legii am văzut că 

se cuprind 3 ipoteze: violarea textului, falsa aplicare sau interpre- 

tare a textului și lipsa. bazei legale adică întemeiarea deciziunei 

pe fapte 'neexistente. Ultima ipoteză se mai numește şi eroarea de 

fapt. Chestiunea sa "discutat timp îndelungat în, doctrina şi Ju- 

risprudenţa franceză, dacă se poate admite ca bază de anulare 

" eroarea de fapt. La urmă consiliul de stat a ajuns la concluziunea, 

că ecntyolul jurisdicţional asupra- actelor administraţiei ar fi nesu-. 

ficient, dacă nu sar putea anula un act administrativ întemeiat pe 

fapte în mod evident inexacte, deoarece ar fi de ajuns ca un ad- 

ministraţor abil să inventeze fapte ca să 'sprijinească o deciziune 

necorectă şi să'o pună la adăpost de orice control. Consiliul de stat 

admiţe azi eroarea de fapt între cauzele de anulare, dar cu cir- 

__ eumspecţiune, ca să nu ajungă în conflict cu administraţiunea 

acțivă. Consiliul intră în examinarea chestiunei de fapt, dacă pe 

dânsa se întemeiază chestiunea de drept, prin care se motivează de- 

ciziunea. Despre o deciziune recentă dl profesor Appleton ne spune 

că Consiliul de stat şi-a încoronat “prin: ea opera. In chestiunea 

unui prefect revocat (20 Ian. 1922, Trâpont) de către şeful statului 

pe .motiv, că şi-a cerut concedierea, ce nu era adevărat,  Con- 

'siliul sa. pronunţat în termenii următori: „Considerând, că după do- 

cumentele” dela dosar este constatat, că reclamantul, departe de a 

fi solicitat concedierea sa, dimpotrivă şi-a afirmat intenţiunea de 

a rămânea la, postul său; că prezentând deciziunea de concediere” 

ca luată la cererea interesatului, ministrul de interne a fondat-o 

- pe un: fapt materialmente inexact şi î-a dat o cauză juridică ne- 

existentă; prin urmare este cazul de-a se pronunţa anularea pentru 

exces de-putere...“, - | | 

„La care dintre cauzele de anulare trebuie să se grupeze eroarea 

de fapt? Profesorul Hauriou a susținut, că este un caz de detur- 

nare de putere. Dl profesor Appleton e.de părerea, că mai bine este 

a se vedea în eroarea de fapt un caz de violare a legii, ce Curtea | 

de casaţie numeşte lipsa de bază legală. Legea vrea, ca şi admini- 

straţiunea să nu întemeieze deciziunea decât pe motive exacțe. Dacă, 

motivele date ca hotăritoare sunt eronate, deciziunea e lipsită de 

bază juridică. Dacă administraţiunea se înşeală asupra faptelor de- 

7
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cisive şi aplică legea la fapte; la cari nu-şi poate afla aplicaţiunea, 

violează legea prin o âplicaţiune falsă. 

In ce priveşte probele de rsfacere a realităţii faptelor Consi- 

liul de stat se fereşte de a comite vr'o intrare în domeniul atribu- 

ținnilor administraţiunei, ci ca şi în materia, deturnării de putere, 

trebuie să rezulte inexactitatea faptelor invocate în deciziunea ata- 

cată, din piesele dosarului, din explicaţiunile date de administraţie 

şi din documentele produse în cursul instrucțiunei. 

„Cu această rezervă, se poate zice că eroarea de fapt va putea 

îi invocată ca mijloc de anulaţiune de câteori faptele eronate reţi- 

nute în deciziunea atacată constitue cauza juridică a acestei de- 

ciziuni. Această cauză fiind dovedită falsă, deciziunea e lipsită de 

bază şi trebue să dispară“. (Appleton, op. cit, pag. :621)1), 

- Chestiunea, denaturării faptelor s'a invocat şi în jurisprudenţa 

română. în procesele în care sau atacat actele de disolvare a unor 
consilii (comunale, a camerelor de agriculţură, etc.). Curtea de Ca- 
saţie S. III s'a pronunţat în deciziunea Nr. 1061/192982) după cum ur- 

mează: Contenciosul administrativ „are prin aceasta în mod nece.-, 
sar dreptul de a examina nu numai dacă condiţiile de formă ale 

actului atacat au fost îndeplinite, ci şi dacă faptele care au servit 

de bază sunt reale şi au caracterizarea legală ce li s'a dat, pentrucă 

ilegalitatea poate să rezide nu numai în nerespectarea, formelor, ci 

şi îr. alterarea sau denaturarea, acelor fapte“. ( 

Acţiunea de despăgubire în procesul de contencios administra- 

tiv are temeiul juridie în constatarea ilegalității actului atacat. 

Acesta este principalul obiectiv şi dacă reclamantul a putut să 

scoată biruitor punctul său de vedere, el are baza juridică pentru 

a atirma, că pâriţii i-au cauzat pagube. În această parte a acţiu- 

"mei va trebui să facă afirmaţiuni pentru a arăta nexul cauzal din- 

tre pagubele suferite şi actul atacat, faptele din cari rezultă pagu- 

bele, cum şi cuantumul lor. Toate aceste sunt chestiuni de fapt. Pen- 

tru stabilirea faptelor prejudicioase şi a cuantumului pagubei sufe- 

rite reclamantul, în caz de tăgăduire a celor afirmate, va trebui să' 

administreze şi probe. _ ) 

?) Pentru doctrina și jurisprudenţa franceză a chestiunei erorii de 

fapt 'v. Appleton, op. cit, pag. 617—6021. 

>) Citată după Jurispr. gen. la Aronescu, Codul contenciosului adm.: 

pag. 114. : 
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Contenciosul de despăgubire este dar un contencios de plină 
jurisdicţiune, în care se discută şi chestiunea de fapt şi cea de 
drept. Situaţiunea, reclamantului este uşurată prin clarificarea che- 
stiunei principale juridice generatoare de pagube, care este ile- 
gelitatea actului administrativ. Aceasta este aşa zicând o chestiune 
prealabilă pentru procesul de despăgubire. Fiind aceasta dobândită, 
în restul acţiunei şi procedurei se va stărui asupra, faptelor. 

$ 12. Termenul în care se pot intenta acţiunile. - 

Legea 23 Dec. 1925 la art. 4 prevede, ca şi în legile anterioare, 
că cererile sau acţiunile întemeiate pe art. 99 şi 107 din Constituţie 
şi din art. 1. al legei contenciosului se vor putea, face ori când. 
Aceeaşi  dispoziţiune, care am găsit-o şi pentru nulităţile de drept 
din. legile de organizare administrative, cari se pot strecura în ho- 
tăririle consiliilor (L. 14 Iun. 1925 art. 206 şi 207, L. 3 Aug. 1929 art. 
341 şi 342). Legiuitorul aplică vechile axiome juridice ale drep- 
tului roman: „quod ab initio vitiosum estă non potest traetu tem- 
poris convalescere“. sau „quod ab initio vitiosum nullos producit 
eifectust. ” 

Acest termen deschis de oricând este combătut în doctrină. A lăsa la ispoziţia reclamantului (particular sau persoană Juridică) să atace ori când un'anume act, care a creat situaţiuni Juridice, e viciat, ori cât de frumos ar fi în teorie, 
bună soluţiune. Punctul de vedere al legei îl motivează dl profe- sor P. Negulescu cu următoarele: „Legiuitorul voieşte să urmă- rească orice ilegalitate şi :să, restabilească starea de legalitate ori când. El nu admite în dreptul public, ca o ilegalitate să devină o legalitate prin trecerea timpului. Un regulament ilegal rămâne ile- gal cât timp va exista Şi nu se poate concepe, ca el să devie legal prin faptul, că nu a fost atacat întrun anumiţ termen, căci în cazul acesta ar fi ca să admitem că puterea executivă sau chiar organe; administrative locale, având drept de reglementare, să poată modi- fica starea legală, cu alte cuvinte: să creeze legea. Legea admite 

în caz dacă 
în practică nu e cea mai
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piedecat în exercitarea drepturilor sale printrun asemenea xegula- 

ment poale să ceară anularea regulamentului“). 

Dl profesor Rarincescu spune: „In ce priveşte anularea actului, 

anpă părerea mea, nu socotese bună această dispoziţiune de a pu- 

tea intenta recursul ori când. Funcțiunea administrativă nu poate 

fi Jăsată la disereţia particularilor la infinit, fără a produce even- 

tual perturbări sociale. Un act, care ar fi putut da nâştere unor 

însemnate situaţiuni de fapt, să lege şi să cimenteze în jurul lui 

interese şi forţe economice şi sociale importante, nu poate îi anu- 

“dat cu uşurinţă ori când. Mai mult încă interesul legalităţii cere 

chiar ca actul administrativ să fie anulat înainte de a-şi fi produs 

toate efectele; şi punerea unui termen ar putea trezi vigilenţa ce- 

tăţenilor cu o oră mai de vreme în acest scop“. Privitor la acţiunea 

de daune după ce arată, că anterior ea era supusă preseripţiunei 

de 30 de ani, spune: „A o lăsa indefinit la discreţia particularului 

constitue o greşeală, căci. rostul acţiunei hu este arbitrar, ci este 

tras din interesul ordinei sociale, pentru a se curma o cauză de 

„perturbare şi neînţelegere'.2) - 

Noi încă credem, că este greşit a lăsa deschis termenul de atac 

pentru un act administrativ de autoritate, făcut ilegal, deschis 

ori şi când. Contenciosul nostru este întemeiat pe vătămarea unui 

- drept individual al oricui. Actul ilegal crează o situaţiune cu efecte 

dăunătoare pentru un administrat. Credem, că acest administrat nu 

va aştepta cu mânile încrucișate, ca acel act ilegal să producă efec- 

tele un timp mai îndelungat, ci va reacţiona cât mai curând. Con- 

kenciosul din 1. 23 Dec. 1925 şi art. 107 al Constituţiei -nu este o 

actio popularis pentru a ocroti interesul public, pentru a împedeca 

ilegalitatea regulamentelor, impietarea autorităţilor locale asupra 

atribuţiunilor autorităţilor superioare, ci un contencios chemat să 

consolideze situaţiuni individuale în forme legale. Contenciosul che- 

mat, să, ocrotească legalitatea, în domeniul reglementar se află la noi 

în legi speciale, între cari L. 1 Nov. 1892, L. 14 Iun. 1925, L. 3 Aug. 
-1929 pentru organ, administraţiei au astfel de mijloace de ocrotire. 

„„ De altă parte credem, că anularea actelor administrative ca 

“soluţiune pentru realizarea legalităţii nu este un scop, ci este un 

mijloe In concepţiunea legei din 17 Febr. 1912 actul administrativ 

nu se anula, ci se declara ilegal, în seopul, ea autoritatea care a 

DC 

*) P. Negulescu în prefața scrisă la studiul de contencios adm. rom. al 

dlui C. G. Rarincescu, pag. 4. 
2) Rarincestu, op. ciț, pag. '69—70, 5  
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făcut actul să-l refacă în spiritul legalităţii, indicat de înalta Curte 
de casaţie. Credem, că şi în spiritul Constituţiei din 1923 şi al L. 
23 Dec. 1925 nu este ca să se producă perturbări în raporturile. so- 
ciale şi economice deplin conşolidate, din cauza viţiilor de legali- 
tate ale „autorităţilor administrative, ci ca, aceste viţii să fie înlă- 
turate, iar actele lor să fie refăcute în spiritul legalităţii. Această 
vedere am arătat-o şi la teoria nulităţilor de drept din funcțiunea 
organelor corporative ale autorităţilor judeţene şi comunale. Nici . 
pentru interesul acestor administraţiuni nu poate fi o soluţiune opor- 
tună, ca de pildă răsbunare poiitică, un partid să vie prin oamenii 
săi şi să anuleze ce a făcut alt partid politic, producând pertur- 
bare şi pagube materiale pentru instituţiuni. Dacă s'a făcut un act 
ilegal, să fie refăcut, iar viaţa să oerotească lucrarea liniştită şi 
utilă a cetățenilor. Formulele juridice sunt un mijloc şi nu un scop 
pentru viața socială organizată în stat. 

- 

Pentru o categorie de acţiuni legiutorul fixează un termen de - 
30 zile ca ele'să fie făcute. Astfel de acţiune de întrodus în termen 
de 30 zile este a funcționarilor inamovabili legal numiţi pentru a, 
se apăra în caz de înlocuire, mutare sau punere la retragere în 
ontra legei (art. 4 al. II). Al doilea caz cu termen de 30 zile este ce- 
rerea în ipoteză de rea voință a autorităţii de a rezolvi cererea, 
privitoare. la un drept. Pentru rezolvire autoritatea are termen 
de 30 zile. In proximele 30 zile solicitantul poate înainta cerere la 
ecntencios. 

$ 13. Procedura pentru judecarea acţiunilor. 
Conţinutul judecății. Executarea ei. 

Acţiunile de contencios administrativ la Curtea- de apel se 
judecă de urgenţă şi cu precădere asupra tuturor celorlalte afaceri 

- (art. 9. După organizaţiunea actuală a instanțelor judecătoreşti, 
procesele de contencios, ca şi celelalte procese, se repartizează între toate secţiile Curţii, i | | 

Termenele se fixează de urgenţă şi cu precădere. Procedura de 
îrmânare a citaţiilor şi hotărîrilor se îndeplineşte personal de şetui 
Portăreilor sau de acela ce-i ţine locul. (art. 5, al. IV). 

Procesele de contencios administrațiv se judecă în complect, 
de trei. Dacă Curtea are nevoe la judecarea cauzelor de lucrările 
adminisfraţiunii, aceasta e datoare la cererea Curţii a comunica,
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de urgenţă întreg dosarul afacerii cu toate actele şi coresponden- 

ţele în original. Dacă administratorul din cauză refuză comunicarea 

dosarului, instanţa poate pronunţa daune în contra lui pentru fie- 

care zi de întârziere dela data ce se va fixa prin deciziune (art. 10). 

Curtea de apel judecă cauzele de contencios administrativ după 

vegulele procedurei- civile în vigoare. 

“Curtea va examina în judecarea litigiului chestiunea ilegali- 

. tăţii actului. Tlegalitatea va fi apreciată pe baza motivelor invo- 

cate în acţiune. 
. 

Dacă Curtea stabileşte ilegalitatea actului, concluziunea va fi: 

a) anularea lui (1. obiectiv); dacă reclamantul a suferit, daune, fiindcă 

actul administrativ îşi produce efectul, instanţa stabilind ilegali- 

tatea lui îi opreşte în mod provizoriu efectul, în acest scop: b) pro- 

nunţă daune civile (daune cominatorii) până. la data restabilirii 

dreptului vătămat din partea autorităţii administrative (11 obiectiv), 

ca aceasta cu atât mai curând să revie şi să!repare efectele păgubi- 

toare ale actului; €) dacă constată că actul stabilit ca ilegal, în 

trecut din momentul când a fost adus la îndeplinire a produs daune 

pentru. reclamant, va judeca: d) cererea de despăgubiri pe baza fap- 

telor şi probelor date de reclamant, pentru a repara complect daunele 

cauzate prin efectele actului ilegal (111. obiectiv) (art. 7). 

Deciziunea Curţii de apel este supusă recursului de casaţie în 

termer. de 15 zile dela comunicare. | 

Recursul trebue să fie motivat prin însăși petiția de recurs 

sau printr'o petiție deosebită depusă înăuntrul termenului de re- 

curs, socotit numai dela comunicare, 

Recursul în casaţie este de drept suspensiv de executare fără 

nici o cauţiune. 

Curtea, de casaţie judecă de urgenţă şi cu precădere asupra ori- 

cărei alte afaceri. 

Curtea, admițând recursul, judecă afacerea în fond (adică fără 

trimitere) putând statua chiar şi asupra cererii de despăgubiri. 

In caz când Curtea va avea nevoie de proceduri preparatorii 

şi probatorii, ea le va putea face prin comisii. rogatorii către Curtea 

de apel care a judeeat sau prin delegaţiunea unui membru al ei. 

(art. 11-19). | 

Txecutarea deciziunei definitive intră, în. căderea autorităţii 

administrative. Instanţele puterii judecătoreşti ar viola principiul 

separaţiunei puterilor, dacă ar interveni în. executare. Constitu- 

ţiunea în art. 107 al. IV a dat căderee puterii judecătorești numai  
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să judece cauzele de contencios. Pentruca să se asigure eficacita- 

tea judecății pronunţate, legea a mai dat putere instanţei judecă- 
toreşti să condamne autoritatea administrativă, care n'ar da, în 

termen de 15 zile, urmare dispoziţiunei cuprinse în deciziune, la 

plata de daune de întârziere. Aceste daune se stabilesc pentru fie- 

care zi de întârziere în câte 500 lei. Daunele de întârziere. sunt cu 

titlu definitiv, ele nu pot fi reduse. | 
Ori care ar fi cuprinsul deciziunei aduse de Curte (în prin- 

cipiu ea este de anulare în cazul unui act administrativ atacat ca 

ilegal, de a rezolvi cererea în cazul de reavoinţă de. a soluţiona 

cererea relaţivă la un drept, — de a o rezolvi şi nu a o satisface, 

cum se exprimă legiuitorul, pentrucă chestiunea dacă se poate sa- 

tisface, sau nu, îl priveşte pe organul administrativ —; art. 7 mai 

vorbeşte de desființarea sau modificarea actului, noi credem, că 

Curtea în dispozitiv nu poate ordona nici desființare, nici modi- - 

ficare, ea poate cel mult în motive să constate datoria autorităţii ca, 

consecinţă a dispozitivului), ea se comunică autorităţii, prin capul ei, 

sau prin reprezentantul consiliului. Acesta are datoria în baza de- 
ciziunei să dea reparația. 

Dacă în 15 zile nu satisface dispoziţia rezultată din decizia 

Curţii, după o nouă cerere a reclamantului, administraţiunea va fi 

condamnată la plata daunelor de întârziere. Noua cerere de con- 
damnare la daune de întârziere se vezolvă în camera de consiliu, 

fără taxe, citând pe reclamant şi administraţie (art. 7, al. I, 11). 

Administraţiunea .care ar plăti asemenea daune are acţiune 

recursorie pentru întreaga sumă contra administratorului sau con- 

silierilor recalcitranţi. Administratorii cari cad sub legea respon- 

sabilităţii ministeriale nu vor putea fi urmăriţi decât potrivit cu 

art. 99 din Constituţie, adică în urma votului unuia din Corpurile 
legiuitoare. 

Administratorul nu răspunde de daune decât pentru intervalul 

în care a exercitat funcțiunea, 

In. eaz de încetare de funcţiune, deciziunea se va comunica nou- 
lui administrator, care va avea 15 zile pentru a executa deciziu- 

nea. După trecerea acestui termen, capul administraţiunei va ră- 

mânea răspunzător către administraţie (art. 7, al. III-—V). 

“Puneţionarul inamovibil sau stabil numit în mod legal, care 

ar fi înlocuit, mutat sau pus la retragere în contra legii, obţinând 

„admiterea cererii sale, păstrează, până la reintegrarea în funcţiune
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de către autoriţatea competentă, leafa, gradul şi vechimea ce 

avea, înainte de a fi înlocuit, mutat sau pus la retragere. ă 

Daunele curg dela termenul sus menţionat, atât în cazul când 

funcţionarului inamovibil, înlocuit, mutat sau pus la retragere în 

mod ilegal, i se. refuză leafa, cât şi atunci când la prima vacanţă el 

p'ar fi reintegrat în funcțiunea ce a ocupat. In acest din urmă caz, 

daunele vor curge din ziua .când în funcțiunea devenită vacantă 

a fost. numit un altul decât reclamantul. (art. 8). 

Răspunderea între administraţie şi administratorul care a  sem- 

nat actul este solidară pentru plata, despăgubirii şi a daunei pentru 

întârziere. Administratorii chemaţi în judecată. pot chema în. ga- 

ranţie pe. superiorii dela cari au primit ordin seris de a 'semna 

actul. iat. 11.) 

$ 14. Teoria recursului paralel. 

Prin recurs parâlel nu putem înţelege altceva decât un al doilea 

mijloc de ațac care stă la îndemâna cetățăanului pentru apărarea, ' 

dreptului său, alăturea de un prim mijloc. Administratul prin. 

urmare trebue să aleagă între două căi de atac; | 

: Teoria recursului: paralel este tot un produs al jurisprudenţei 

Consiliului de stat francez. In practică contenciosul de anulare, în 

care se examinează chestiunea ilegalităţii, prezintă, chestiuni conexe 

foarte apropiate de fapt, a căror examinare l-ar transforma în con- 

tencios de plină jurisdicţiune. Pentru astfel de cazuri s'a susţinut 

că nu se poate urma drumul. contenciostilui, de anulare, căci în 

acesta rămâne, a se soluţiona . în: mod izolat numai chestiunea de 

drept, prin ce reclamantul n'a putut să-şi ajungă ţinta.!) Sa 

Cântenciosul administrativ român având mai multe ramuri, 

oferind cetățeanului administrat mai multe tipuri de căi de atac, 

acesta va trebui să aleagă între căile de atac pe acele care sunt 

mai eficace întru apărarea situaţiunei lui juridice. Chestiunea . re- 

cursului paralel, deși nu este reglementată de legiuitorul nosiru, 

totuşi prezintă un interes şi în organizaţiunea contenciosului ad- 

ministrativ român. i 

Jurisprudenţa, Curţii de câsâţie are deciziuni, în care se motă- 

vează neadmisibilitatea unor recursuri cu calea de afac rău aleasă 
de către reelamant?). Din aceste deciziuni se degajează principiul, 

  

xy. Appleton, op. cit. pag. 35 şi 589,. 

2) v. Rarincescu, Op. cit., pag. 139.140.    
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toritate este admisă numai dacă legea nu prevede nici o altă cale de 

că calea, de atac în contenciosul administrativ contra actelor de e ) 

atuc. în justiţie!). 

Recursul paralel nu tr ebue să fie confundat cu recursul ierarhic. 

Ca să putem vorbi de un recurs paralel, trebue să fie un pecurs 
jurisdicționalizat, dat prin urmare în competinţa unui organ juris- 

_dicţional, fie tribunal administrativ (comisiunea de apel în materie 
de contribuţiuni directe, comisiunea judeţeană de expropriere şi îm. 

proprietărire în materie de reformă agrară), fie tribunal judecă- 

torese (în materie de taxe la succesiuni, în materie de impozit pro- 

porţional asupra actelor şi faptelor juridice). Recursul ierarbic la 

moi este deschis pasticularilor, atât când e vorba de un drept, cât 

şi de un interes în sens cât mai larg, cum e în materie de impozite 

“comunale şi de buget sau cont de gestiune potrivit legilor de admi- 

nistraţiune locală. Alăturea, de recursul ierarhic, pentru orice vătă- 

mări în drepturi este deschis recursul în contencios administrativ, 

ce se subliniază în L. 14 lun. 1925 şi în L. 3 Aug. 1929. Prin urmare 
privitor lă recursul ierarhie. nu se aplică adagiul electa, „una, via?) 

Alteum principiul a fost formulat pentru prima, oară în L 1 Tul. 

1905 în art. 36, iar mai complect în L. 17 Febr. 1912 după cum ur- 

mează: Partea. vătămată. (printr'un acţ administrativ de autoritate 

sau prin refuzul administrațiunii de a da curs unei cereri legale), 
se va putea adresa autorităţii administrative superioare, potrivit 

legilor speciale ori de. câteori) va avea. interes. Recursul pe cale 

ccntencioasă se "va putea; face fie înainte, fie după cercetarea re- 

cursului ierarhie (art. 31, lit. a. al. II—III). Cum L. 23 Dec. 1925 nu 

conţine clauză de abrogare a legilor anterioare, de alteum materia 

nefiind reglementată în noua lege, este evident că această regulă 
e în vigoare?). 

„Recursul paralel este dar o cale de atac jurisdicţionâlă. Astfel 

de căi desatac sunt cele din legile speciale, d. e. în LL. 23 Febr. 1923 asu- 

pra contribuţiunilor directe apelul în contra procesului verbal de 

u a 

d. et. 

Ura « 

Cam îm & 

oa cae 

impunere; în L. 29 Apr. 1927 asupra impozitului proporțional pe ac . 
tele „şi faptele juridice apelul în contra procesului verbal de con- 

daginare la plata impozitului, în L, 1 Aug. 1921 pentru perceperea, şi! 

urntărirea veniturilor publice; contestaţia, contra procesului verbal 

de urmărire; în L. 20 Apr. 1913 asupra reerutării, apelul « contra hotări- 
7 . 

1) Pandectele rom. 1922, III, 4, şi 1994 ax, 62, 
2) Cf. An. Teodorescu, op..eit., pag. 387: | 

3) Aceasta o constată şi d! prof. An. “Teodorescu, op. cit. pag. 388.
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rei aduse asupra kererei de scutire, ete,; în L. 28 Iulie 1921 asupra 

reformelor agrare apelul în contra hotărirei de expropriere, 

Aceste sunt căi de atac îndreptate în contra unor acte de au- 

toritate emanate dela organe administrative (comisiune de impu- 

nere sau delegatul fiscului în L. 25 Dec. 1929, administratorul finan- 

ciar, consiliul de recrutare, comisiunea de ocol de expropriere etc.), 

cari însă nu pot fi atacate în. contenciosul de legalitate, ci numai 

eu mijloacele de atac organizate în aceste legi speciale, asupra că- 

rora judecă organe în afară de ierarhie, jurisdieţionalizate, prin 

lege (comisiunea de apel, tribunalul şi Curtea de apel la legea urmă- 

rirei veniturilor publice, consiliul de revizuire în materie de reeru- 

tare, comisiunea judeţeană de expropiere, Curtea de apel sau co-. 

mitetul agrar). 

Iată cari sunt recursurile paralele, sau alte „căi de atac în justi- 

ţie“, care se înţeleg prin jurisprudenţa Curţii de casaţie. 

Intru cât potrivit evoluţiunei sale, contenciosul nostru. între 

1866 şi 1905 s'a desvoltat în legi speciale, prin care sau organizat 

instanţe jurisdicţionalizate, natural ca să găsim acest paralelism 

de căi de atac, după ce legiuitorul român nici după 1905 n'a re- 

nunţat la sistemul de a mai organiza instanţe jurisdicţionalizate 

prin legi speciale, şi să constatăm cele 2 ramuri ale contenciosului 

administraţiv român: a) în legile speciale contenciosul de plină ju- 

risdicţiune; şi b) în legea 1 Iul. 1905, 17 Febr. 1912 şi 23 Dec. 1925 

contenciosul de legalitate. 

Cum am văzut întrun alt loc, organizarea instanţelor, ierar- 

hiei şi căilor de atac, este guvernată de înalte interese de stat, aflăm. 

dar o soluţiune juridică în dreptul public, că dacă legiuitorul a or- 

ganizat pentru anume materii instanţe şi căi de atac speciale, cari 

oferă o ocrotire de plină jurisdiețiune, aceste să: primeze pe cele 

din legea contenciosului de legalitate, care oferă o ocrotire limi- 

tată şi numai de drepturi. 

Teoria recursului paralel, care în doctrina franceză e perimată, 

în dreprul nostru administrativ se valorifică deplin. Prin urmare se 

degajează ca principiu din organizarea şi evoluţiunea mijloacelor 

ncastre de atac, că de câteori legiuitorul român a organizat o cale 

de atac sau un recurs paralel, reclamantul va trebui să urmeze 

această cale de atac şi nu cea a contenciosului de legalitate. Con- 

. tenciosul din legile speciale fiind de plină jurisdicţiune, se. poate 

discuta şi starea de fapt şi chestiunea de drept, nu se cere vătă- 

27, 
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marea unui drept în persoana reclamantului, ci un simplu interes. 
E dar cu mult mai lesnicios pentru administrat. i 

Se pune chestiunea, care cste calea de atac, dacă prin prima cale - 
de atac nu se poate găsi reparaţiune deplină? Acţiunea din L. 23 
Dec. 1925 dublată cu acţiunea de despăgubire este un mijloc foarte 
eficace pentru înfrânarea abuzurilor şi pentru obţinerea despăgu- 
birilor. Părerea noastră este că, reclamantul trebuie în rândul prim 
să urmeze calea de atac din legea specială. Intru cât par găsi re- 
parare deplină şi în special pentru despăgubire, dacă poate con- 
strei condiţiunile acţiunei de anulare, pentru ajungerea a ceeace 
n'a putut, obţine cu prima cale de atac, poate urma cu acţiunea în 
contencios.!) , : 

$ 15. Chestiunea urmărirei creanţelor în contra administraţiilor. 

Chestiunea urmărirei creanţelor faţă de stat, judeţ, comună şi 
stabilimente publice aparţine materiei procedurei civile. Totuşi le- 
gile de contencios administrativ se ocupă de această chestiune, 

L. 1 Iul. 1905 dă drept de recurs (alăturea de celelalte che- 
stiuni enumerate pentru, a stabili materiile contenciosului) în con- 
tra deciziunilor date de consiliile judeţene sau comunale, în cazul 
când se cere înscrierea în bugetul comunei sau Judeţului a unei 

- datorii certe, lichide şi exigibile, recunoscută în mod legal sau con- 
statată prir titlu executoriu. Pentru a se obţine modificarea unui bu- 
get comunal san judeţean, pentru exerciţiul anului financiar ime- 
diat următor, cererea de recurs va trebui să fie întrodusă, cel mai 
târziu până la 1 Februarie a anului în curs. Curtea va judeca de ur- 
genţă. Prin efectul deciziunei, creanța. va putea fi urmărită asupra 
tutuzor veniturilor stabilimentului public. (art. 5, lit. e). 

  

1) Un caz de care sa ocupat presa politică, dar care n'a ajuns în 
presa specială juridică. Ministerul instrucţiunei a dat ordin rectorului uni- 
versităţii C. să reţină, din leafa unui profesor univ. o sumă în fiecare lună, fără ca ministerul să aibă titlu executoriu, ci exclusiv în baza ordi- 
nului ministerial. Rectorul a executat ordinul: ministrului şi a reţinut suma fixată de ministru. Protesorul a atacat urmărirea potrivit L. 1 Aug. 1921 
şi a obţinut după 8 luni la tribunal anularea. urmărirei, care a rămas 
definitivă, Organele rectoratului se împotriveau la, înapoierea sumelor re-, 
ținute, din cari o parte au fost făcute venit la stat. La urmă au replătit 
o parte din reţineri. Ministrul şi-a renoit ordinul de reţinere. — In astfel 
de caz nu mai poate ajuta decât acţiunea de anulare, dublată cu daune co- 

- Minatorii şi cu acţiunea de despăgubire, pentru a înfrâna şi sancţiona 
abuzul. | 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. ” 2
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Dispoziţiuni similare se cuprind şi în L. 17 Febr. 1912. Legiui- 

torul din 1995, extrăgând dispoziţii pentru contenciosul administra- 

tiv din legile anterioare, s'a oprit şi la aceasta şi a trecut-o la art. 

13 în următorul text: | 

„Plata creanţelor certe, lichide şi exigibile recunoscute în mod 

legal sau constatate prin titluri executorii, în contra judeţelor, co- 

marelor sau stabilimentelor publice şi neînscrise în bugetul anului 

financiar imediat următor epocii exigibilităţii lor, va putea fi ur- 

mărită asupra tuturor veniturilor judeţului, comunei sau stabili- 

mentului public debitor“. a | 

La, discuţiunea legei în senat un senator a cerut ministrului 

justiţiei lămurire la acest articol spunând: „Încontestabil că acest 

„proiect de lege priveşte şi pe stat, când este dator, şi el poate îi 

chemat înaintea contenciosului administrativ. In acest articol însă 

şi în celelelalte se prevăd numai consiliile comunale şi judeţene, 

nu însă şi consiliul de miniștri. Statul nu intră oare în prevederile 

articolelor acestea?“ Ministrul a răspuns: „Jurisprudenţa, în mod 

constant a asimilat statul judeţelor şi comunelor“.1) 

Legiuitorul în' toate aceste legi a determinat procedura de ur- 

mat la încasarea creanţelor față de judeţ, comună, stabilimente 

publice şi faţă de stat, pentru şicanele sau abuzurile cari se pot să- 

vârşi din partea administraţiilor, de câte ori au în faţa lor creditori 

cari. îşi cer dreptul lor. Cum se ştie, potivit codului de procedură 

civilă din România veche, statul, judeţul, comuna, stabilimentele 

publice ca debitori nu sunt supuşi legilor de urmărire de drept 

comun. Ca servicii publice, deşi fae un mare număr de âcte de 

gestiune în funcţionarea lor şi prin urmare se prezintă ca debitori 

în laturâa de funcţiune economică, statul, judeţul, ete. nu sunt ţinuţi 

să-şi plătească datoriile, nici chiar când sunt condamnaţi definitiv. 

Legiuitorul n'a dat privilegiul de o urmărire în afară de drep- 

tul comun, ca statul ete. să abuzeze cu această situaţiune, ci din 

motivul, ea serviciile publice să nu fie aduse în situaţiuni dificile 

şi să fie împedecate în „funcțiunea lor continuă, şi. nestingherită. 

Funcţionarii cari acţionează însă pot să abuzeze şi să facă şicane 

creditorilor cari îşi urmăresc creanţe. De aceea deodată cu orga- 

  

+ 

Dv. Legea pentru. Contenciosul administrativ însoţită de expunerea 

de motive, rapoartele şi desbaterile adunărilor legiuitoare, ediţia ministe- 

rului justiţiei, București 1927, pag. 15—16. 
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nizarea contenciosului, legiuitorul a luat şi măsuri pentru împiede- 
carea abuzurilor ce pot veni din partea agenţilor. 

Statul, judeţul ete. în funcţionarea gestiunei lor făcând plata 
unei creanţe fac un act de gestiune, care trebuie să-l facă din mij- 
loacele, cu formele, şi actele prevăzute în legile lor de funcţionare. 
Sunt legaţi dar de dispoziţiunile legii contabilităţii publice. Aceasta 
prevede înainte de toate acoperire bugetară, apoi ordonanţarea, su- 
melor datorite în baza de acte legale constatând creanța şi în fine 
plata sumei ordonanţate prin serviciul casieriei. 

Creditorii pentru a-şi încasa creanțele lor, nu pot apela la calea 
constrângerii prin execuţiune silită potrivit codurilor de procedură: 
civilă sau de execuţiune, ci trebue să, procedeze potrivit regulelor 
legii contabilităţii publice. 

Ca o creanţă să poată fi incasată dela, stat, judeţ, comună ete. 
(în afară că trebue să fie certă, lichidă şi exigibilă) ea trebuie să fie 
recunoscută in mod legal sau constatată prin titlu executoriu. Adică 
creanța trebuie să fie recunoscută prin acte valide cerute de legea 
contabilitătii publice, sau să fie constatată pe cale judecătorească 
prin titlu executoriu. Implinită această, primă  condiţiune, care nu 
diferă de condițiunile creanţelor faţă de particulari, urmează a doua, 
condiţiune, ca creanţa să fie înscrisă în buget. Legea din 1905 şi 
1912 acorda recursul în casaţie în contra deciziunilor daţe de con- 
siliile judeţene sau comunale pentru abuzul ce se făcea prin refuzul 
de a trece în buget o datorie recunoscută în mod legal sau execu- 
torie. Ocrotirea, ce se da, ereditorului refuzat era constrângerea prin 
deciziunea Curţii de casaţie, care putea ordona trecerea, creanţei 
în buget, moditicându-se, bugetul. Pentru a se obţine un rezultat 
prin modificarea bugetului pentru exercițiul anului financiar ime- 
diat următor, cererea la Curtea de casaţie trebuia întrodusă cel mait 
tâxziu până la 1 Febr. a anului în curs, Eră dar şi în acest caz un 
termeri de așteptare destul de lung pentru a putea ajunge creanţa 
în buget. Curtea ordona trecerea, creanței în bugetul exerciţiului 
imediat viitor. Dacă administraţia executa, deciziunea Curţii, forma 
acoperirei bugetare era îndeplinită. Creditorul avea să! aştepte până 
lu executarea bugetului. Dacă, administrația refuză trecerea, crean- 
ței în buget potrivit deciziunei date de Curte, i se deschidea drep- 
tul, prin efecţul deciziunii Curţii, de a putea urmări ereanţa asupra 
tuturor veniturilor debitorului. Se înţelege, această urmărire avea 
să se facă prin execuțiunea silită după regulele dreptului comun. 

Legiuitorul din 1925 dându-și seamă, că acest calvar a] credi-
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torilor administraţiilor. publice e prea lung şi că e:cel mai potrivit 

mijloc pentru a distruge orice credit al administraţiilor, a simpli- 

ficat formele urmărirei. Având de a plăti o creanţă certă, lichidă 

şi exigibilă, recunoscută în mod legal sau constatată prin titlu exe- 

eutoriu, administraţia are datoria. de a o înscrie în bugetul anului 

financiar imediat următor exigibilităţii creanţei. Legiutorul nu mai 

pune forme în sarcina creditorului (recurs. la contencios, legat de 

termenul înainte de 1 Pebr.), ci îi impune datoria, de a aştepta în- 

+ocmirea bugetului pentru anul imediat următor epocei exigibilităţii. 

Fiind întoemit în mod defintiv acest buget, dacă ereditorul con-: 

stată, că creanţa sa nu este înscrisă pentru plată, i se deschide drep- 

țul de a urmări toate veniturile administraţiunei prin execuţiune 

silită potrivit dreptului comun. 

Inovația formează un progres faţă de legile anterioare. 

Admiristraţiunile publice pot fi urmărite pentru plata erean- 

ţeloe numai în veniturile lor. Dacă au avere imobiliară, substanța ei 

nu poate fi urmărită, ci numai venitul!). 

Ş 16. Efectul acţiunei de anulare asupra actului atacat. 

Efectul judecății asupra actului. Valoarea juridică a judecății. 

Actele autorităţilor administrative se aduc la îndeplinire de 

către organe e lor, fără nici o intervenţiune a unei puteri din stat 

sau ale unei autorităţi. Actele consiliilor administraţiunilor locale 

sunt supuse fie controlului organelor puterii centrale, fie tutelei ad- 

ministrative. Ele sunt executorii, sau după expirarea termenului 

prevăzut în lege, termen fixat în favoarea organului superior de 

control, sau după obţinerea aprobărei tutelare. In regulă generală 

actele administrative de auțoritate își produc efectul din momentul 

  

1) Curtea de apel Cluj, secţia III prin deciziunea din: 23 Febr. 1929 se 

pronunţă: peste - evident, că: normele generale referitoare la materia de 

execuţie în Ardeal au suferit o modificare îaţă de stat şi instituţiunile sale, 

ceace rezultă în mod mai categoric din dispoziţia art. 13 legea cont. adm.. 

după care orice plată. (se citează textul); 

ae unde rezultă, că chiar execuţiunile definitive nu pot avea loc decât, 

dacă autoritatea respectivă par îi trecut suma datorită în bugetul finan- 

cia» imediat următor epocei exigibilităţii lor; 

cursul contra actelor, administrative este suspensiv de executare, căci alt- 

asigurare contra statului sau instituţiunilor publice în principiu nu sunt 

admise, fiind abrogate dispoziţiile respective ale legii LX din 1881. (v. 

Aronescu, Codul contenciosului adm., Braşov, pag. 98). N 
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când formele legale au fost îndeplinite, prin însaşi acţiunea de exe- 
cutare a autorităţii dela care emană. 

Dacă un act administrativ este atacat de cel ce se pretinde ă- 
tămat în drepturile sale la contencios, se menţine executarea, şi efec- tele actului atacat? L. 1 Iul. 1905 dă drept preşedintelui Curţii de ca- 
saţie în materiile de contencios administrativ de a ordona suspenda- 
rea executărei, fără citarea părţilor şi fără sancţiune (art. 77, al. 
ultim).1). L. 17 Febr. 1912 are următoarea dispoziţie mai restrictivă: 
În materiile date în căderea, secţiei III şi arătate la $ III, li. £. ce: 
rerea de easaţiune suspendă, fără nici o garanție executarea actului 
administrativ privitor la, desfiinţarea de construcţiuni. In toate: 
celelalte cazuri preşedintele Curţii, citând părţile în! camera de con- 
siliu, va putea ordona suspendarea actului atacat, cu sau fără cau- ţiune (art. 68, al, III—IV). 

Nici una dintre aceste dispoziţiuni n'a mai fost trecută în legea, 
din 1925. Ultima nefiind abrogată, trebue să se aplice şi azi?). 
Legile noastre conţin însă dispoziţiuni de oprire a efectelor după ce 
procesul a ajuns să fie judecat prin deciziunea, instanţei. Astfel L. 1 Tul. 1905 prevede, că hotărîrea juecătorească sau actul adminis- trativ casat se socoteşte ca şi cum hu ar fi fost şi nu mai are nici 0 putere; de aceea orice acte de execuțiune se desființează cu totul (art. 72. I-II). L. 17 Febr, 1912. repetă această regulă în art. 63, al. I şi IL. Laal. V legiuitorul dă regule speciale pentru anume cazuri (mâteriile din competinţa contenciosului sunt determinate în legile anterioare prin enumerare, prin urmare legiuitorul ține seamă de 

  

') In expunerea, de motive a. acestui text se spune: cursul contra actelor administrative este suspensiv de 
fel de multe ori recursul nu mai este de nici o utilit executat. Partea, prin suspendarea executărei, poate pr 
tămării şi apoi. dacă actul sar executa, n'ar' mai 
partea vătămată -n'ar putea fi reih 
decât calea de astăzi a daunelor“, ( 
Raţiu, Țunescu, pag. 264). 

2) Domnul profesor Rarincescu, op. cit. pag, 
«dere: „Credem, că este just şi echitabil că în ] 
cise în, legea din 1925 privitoare la această mat 
principiile generale ale dreptului, în: virtutea 
când nu este abrogată în întregime şi în moa 
tinuă să sabsiste în dispoziţiunile ei 
cred că acest articol este încă în v 
se poate obţine suspendarea execută 

„Am admis, că re- 
executare, căci alt- 

ate, dacă actul sa; 
eveni agravarea, vă- 

putea fi stabilit statu-quo, 
tegrată în drepturile sale, n'ar avea 

v. Legile României, 1905 ediţia Badulescu, 

148 reprezintă ve. 
ipsa unei dispoziţiuni pre- 
erie, şi în conformitate cu 
cărora, legea veche atunci 
expres de legea nouă, con- 

» în care nu este contrară, legii noui, 
igoare şi că prin modul arătat de el. 

rei unei deciziuni administrative“, 
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această metodă şi în fixarea efectelor judecății): Curtea admițând 

recursul în contra unui act administrativ de autoritate (nu-l anu- 

lează, ci îl declară ilegal faţă de recurent) invită autoritatea admi- 

nistrativă: a) să desființeze actul; b) să modifice actul; c) să satis- 

facă cererea; în procesul funcţionarului (inamovibil sau stabil) în- 

locuit, mutat, sau pus la retragere în contra legei: d) funcţionarul 

păstrează (până la reîntegrarea în funcţiune de către autoritatea. 

competentă) leafa, gradul şi vechimea ce avea înainte 'de a îi înlo- 

cuit, mutat, sau pus la retragere (această păstrare a situaţiunei şi 

beneficiilor anterioare este efectul judecății de admitere a TreGursu- 

lui). 

Legea 23 Dec. 1925 întroducând 2 instanţe deşi nu dă în mod 

expres instanţei L dreptul de a suspenda efectele actului atacat, de- 

cât prin aplicarea textului din art. 63, al L. 17 Febr. 1912, declară. 

recursul la instanţa II, ca având efectul de drept suspensiv, fără, 

pici o cauţiune (art. 11, al. III). | 

După legile din 1905 şi 1912 contenciosul având o unică instanţă, 

deciziunile aduse erau definitive. In legea din 1925 deciziunea e de- 

finitivă numai după pronunţarea instanţei II, sau dacă nu e ata- 

cată cu recurs. : i 

segiuitorul din 1925, vrând să reglementeze efectele judecății 

definitive, se fixează tot la aceleaşi formule ca şi legiuitorul din 

1912. In art. 7 prevede: Dacă justiţia obligă autoritatea administra- 

tivă: a) să desființeze actul; b) să modifice actul; c) să satisfacă. ce- 

rerea, deciziunea se comunică administraţiei care a făcut actul, să 

se conformeze: iar în cazul funcţionarului înlocuit, mutat, sau. pus 

la retragere în contra legei: d) funcţionatul păstrează leaia, gradul 

şi vechimea (art. 8). | 

Reparaţiunile efectelor unui act administrativ ilegal, chiar şi 

în caz de anulare, nu sunt posibile fără intervenţiunea administra- 

ţiunei, care a făcut actul, sau fără intervenţiunea administraţiunei 

active (în terminologia din Franţa). La noi este şi mai evidentă co- 

laborarea puterii executive la refacerea actului anulat de către pu- 

terea judecătorească, întru cât principiul separaţiunei puterilor nu 

admite o inmixtiune a puterii judecătoreşti în acte de administra- 

țiune activă. | 

In procesul de anulare a actului administrativ pentru motive 

de ilegalitate, pentru părţi care este valoarea deciziunei? Are ea 

valoare înter partes sau are valoare erga omnes? 

N L. 1 ul. 1905 prevede, că; deciziunile Curţii de casaţie date în îma- 

terie de contencios: administraiv (cazurile enumerate la art. 5, al. VY 
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"au efect numai înire prigonitoarele părți (art. 72, al. III). L. 17 
Febr. 1912 conține aceeaşi regulă: „Deciziunile Curţii de casaţiune 
date în materie administrativă au şi dânsele efect numai între pri- 
yonitoarele părți“ (art. 63, al. ultim). L. 23 Dec. 1925 V'a, reprodus 
regula aceasta şi n'are nici o dispoziţiune în această chestiune. 
Prin urmare se. aplică regula anterioară, 

Am pus chestiuneă numai pentru contenciosul de anulare, nu 
şi pentru cel de despăgubire. Cu soluţiunea, ce dăm acestei chestiuni, 
se rezolvă şi chestiunea dacă contenciosul nostru de anulare are ca 
racterele unui contencios obiectiv sau subiectiv. Pentru contenciosul 
de despăgubire chestiunea este limpede. Fiind un contencios, în care 
se discută şi în fapt şi în drept, avem în faţă un contencios subiee- 
tiv, deciziunea, adusă are efect numai înter partes.. . 

Pentru contenciosul de anulare astfel cum este organizat în le- 
gile din 1905, 1912 și 1925 rezolvirea chestiunei este mai dificilă. 
D| profesor. Rarincescu în studiul asupra contenciosului administra. 
tiv român este de părerea, că contenciosul nostru de anulare este 
contencios obiectiv, iar deciziunile lui au valoare erga omnes. (pag. 
151—153). 

- | 
Motivele dlui Rarinceseu sunt în scurt următoarele: 1. Anula- 

rea. unui act administrativ nu se poate. concepe decât ca o nimicire 
a lui în existenţa sa obiectivă, în mod absoluţ Şi erga omnes, de 
aceea legea din 1925 a revenit la termenul anulare, abandonat, în le- 
gea din 1912, unde era înlocuit cu declararea legalităţii; 2. Conten- 
ciosul de anulare aparţine dreptului public, în urmare el este su- 
pus altui regim decât cel de relativitate a; autorităţii lucrului jude- 
cat, care face ca o acţiune judecătorească să fie opozabilă numai 
între aceleaşi părți, privind acelaşi obiect și cauză; 3. Chiar în drep- 
tul privat există un domeniu de jurisdicţiune obiectivă, unde se 
pronunţă hotărîri cu un caracter absoluţ şi valabil erga omnes (sta- 
tus personal, filiaţiune, căsătorie ete.), mai departe condamnațiunile 
penale, deciziunile pronunţând. nulitatea statutelor. unei societăţi etc. 
prodne efect erga omnes; 4. In ordinea juridică a statului modern 
este imposibil de conceput, ca deciziuni intervenind în ordinea drep- 
tului obiectiv, a cărui caracteristică este de a fi constituit din norme 
generale şi impersonale, să nu se aplice tuturor. Un regulament, este 
valabil pentru toţi, un funcţionar public este funcţionar pentru toată 
lumea. | 

_ 
Credinţa . noastră este, că legiuiţorul român a rămas consecvent 

în drumul, pe care a plecat la 1905. Legiuitorul nostru a fixat încă
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la 1905 contenciosului de anulare un criteriu, care îl deosebeşte de 

contenciosul similar francez, acesta este un drept vătămat al recla- 

mantului, în loe de un interes. Contenciosul nostru de anulare nu 

se poate concepe fără existența unui drept al reclamantului, pentru 

care drept se dă lupta între autoritate, care a vătămat dreptul, şi 

între reclamanc care îl apără. Interesul din contenciosul francez este 

socotit numai ca condiţiune de seriozitate a recursului pentru exces 

de putere. Prin contenciosul de anulare la noi se ocroteşte un drept 

în persoana reclamantului (d. e. dreptul de a fi funeţionar în caz 

de înlocuire, mutare etc., dreptul de a fi notar public în caz de anu- 

lare a numirei, dreptul de a fi concesionar al căii ferate particulare 

în caz de anulare a, concesiunei, dreptul de a fi consilier comunal 

în cazul de disolvare a consiliului, dreptul de a construi o casă în. cazi 

de refuz a autorizaţiei, dreptul la diploma de licenţă în caz de anu- 

larea ei ete.1). Contenciosul nostru de anulare nu ocroteşte legali- 

tatea unor norme generale şi impersonale. Prin contenciosul de anw 

lare nu se poate ataca un regulament, o deciziune ministerială cu- 

prinzând norme generale, obiective şi impersonale, pentrucă în acel 

act nu se găseşte vătămarea dreptului unui reclamant. Aceasta se 

va, găsi, când ministrul, prefectul, primarul va aplica regulamentul, 

deciziunea şi în baza lpr va lua o dispoziţiune în concreto relativ 

la o persoană (va pensiona, sau va pune în disponibilitate un func- 

țicnar, va refuza: autorizaţia de construcţie, va refuza permisul de 

deschiderea unui cinematograf). Pentru punerea în aplicare a nor- 

melor generale şi impersonale administraţia va face acte de autori- 

tate, personale privind un subiect. Aceste vor întruni criteriile pentru 

a putea fi atacate prin contenciosul în anulare. 

Noi susţinem, că contenciosul român de anulare, fiind întemeiat 

ps vătămarea drepturilor ' reclamantului, ocroteşte drepturile per- 

sonale şi prin urmare este un contencios subiectiv, iar deciziunile 

aduse de instanţă, „au efect între prigonitoarele părţi“. 

In organizaţiunea noastră administrativă avem, incontestabil, 

şi contenciosul obiectiv, pentru înlăturarea ilegalităţii din normele 

generale, impersonale (regulamente, deciziuni conţinând norme. ge- 

nerale). Acesta este în legile speciale, cari au reglementat dreptul 

N 

  

1) Am luai aceste exemple din jurisprudenţa dlui consilier G. P. Aro- 

nescu, colecţionată în Codul contenciosului adm., publicată la Braşov în 

1929 (fără indicarea anului). unde se află publicate 216 jurisprudente. 
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unor organe (prefect, primar, consilii) de a edicta regulamente. Cele 
miai însemnate sunt legile pentru organizarea Judeţelor şi comune- 
lo; (1864, 1892, 1894, 1908, 1925, 1929), cari dau dreptul de atac al 
actelor ilegale în diverse forme, la început ca recurs ierarhic, iar 
în 1929 ca recurs jurisdicţionalizat la comitetele de revizuire. In 
exerciţiul acestui contencios obiectiv nu se cere lezarea, dreptului 
reclamantului, ci numai un interes de a fi contribuabil în judeţ sau 
comună, sau membru al comunei în legea 3 Aug. 1929. Acest drept 
se apropie de actio popularis a dreptului roman. Controlul legali- 
tăţii în normele generale la noi se face din oficiu de către organele 
superioare ierarhice, cari sunt investite cu drepturile cele mai ex- 
tinse pentru a restabili legalitatea. La acest control colaborează şi 
adninistraţii. în măsura interesului ce-l au. Acestora legiuitorul le 
dă dreptul de atae (reelamaţiune, contestaţie ete.) 

Din această analiză se desprinde principiul, că conţenciosul de 
anulare întemeiat pe vătămarea unui drept al reclamantului oezo- 
teşte legalitatea actelor administrative de autoritate cu caracer iîn- 
dividual, sau în scurt actele individuale, iar contenciosul de anu- 
lare, care mare la bază vătămarea unui drept în persoana reela- 
nantului, ci un interes general în legătură cu reclamantul oero- 
teşte legalitatea actelor regulamentare cu caracter general şi im- 

" persona].!) 
"Revenind la argumentele dlui profesor Rarincescu, facem ur- 

mătoarele observaţiuni: 1. Legiuitorul român a conceput anularea 
actului administrativ individual ca o nimicire relativă, numai faţă 
de reclamaniul care a suferit o leziune şi care reclamă orerotirea, sta- 
tului. Un administrat care, deşi a suferit o leziune, dar nu. se apără, 

  

1) Ara examinat toate jurisprudenţele publicate în Pandectele române 
pe anii 1926—1929, cum şi cele publicate în codul dlui consilier la Curtea, 
de apel din Braşov, Aronescu care conţine tot jurisprudenţe din epoca dela 
1 Ian. 1926 până la 1929, şi nu am găsit nici o speţă, în care ar fi fost 
atacat vr'un regulament pentru ilegalitate, ci din potrivă numai acte indi- 
viduale, 

Privitor la. atacul regulamentelor în contencios Curtea de casaţie sa . 
pronunțat în următoarele: 

„Regulamentele de aâministraţiune publică sunt acte de autoritate 
administrativă, Ele pot ca atare să fie atacate în contencios administrativ, 
cu condiţiunea bine înţeles ca recurenţii să releveze şi să dovedească, 
înaintea instanței de fond atât ilegalitatea regulamentului, cât şi pretinsa 
vătămare a drepturilor lor“ (Casaţia III Nr. 512 din 25 Mai 1927). Pandectele române 1928 III. 4. 

pi



— 330 — 

sufere consecinţele iăcerii sale. Astfel este concepţiunea legiuito- 

rului român şi în cazul Judecăţii asupra inconstituționalităţii unei 

legi potrivit art. 103 din Constituţia. dela 1923. „Judecata asupra in- 

constituţionalităţii legilor se mărgineşte numai la cazul judecat“. 

Se poate, că nu este o soluţiune ideală din punct de vedere juridic, 

dar aceasta este soluţiunea, reală a legiuitorului român. Abandona- 

rea, termenului de anulare în. legea din 1912 şi înlocuirea cu „decla- 

raţiunea ilegalităţii“, îşi are temeiul în cunoscuta controversă asu- 

pra constituţionalităţii contenciosului administrativ, cum ant arătat. 

în alt loe. 2. Contenciosul de anularea actelor eu caracter indivi- 

dual, întemeiate pe leziunea dreptului unui particular, deşi este in- 

stituţiune a dreptului public, dar legiuitorul nostru din 1905 pu- 

nându-i la bază „dreptul lezat“, l-a scos din lumea generalităţii şi 

a impersonalităţii şi l-a trecut în lumea relativităţii, asimilându-l 

cu eontenciosul de drept civil. Organizat cu acest tip contenciosul 

nostru este supus principiilor relativităţii lucrului judecat, supus. 

axiomei: „Res înter alios judicata aliis nec nocet, nec prodest“. 

3. Domeniul din dreptul privat cu procesele de status personal (că- 

sătorie, filiațiune, erede etc.) deşi oferă calităţi cari le recunoaște 

toată lumea, şi sunt opozabile ori cui, totuşi sunt anumite calităţi 

individuule, legate de anume persoane, ca şi calitatea de funcţionar, 

de condamnat în penal. de membru al unei societăţi, cari nu se 

ridică la rangul unor preseripţiuni cu caracter 'absolut şi cu efect. 

erga omnes. — 4. Este adevărat, că în ordinea juridică a statului 

medern este imposibil de conceput, ca deciziuni intervenind în or- 

dinea dreptului obiectiv, generale şi impersonale, să nu se aplice 

tuturor. Dar ce realizează contenciosul nostru de anulare nu este 

o ordine obiectivă, ci o ordine individuală, care trebuie să fie făcută, 

potrivit normelor legalităţii obiective. 

  

   



CARTEA vV. 

Controlul financiar. 

$ 1. Generalităţi. Importanţa controlului financiar în ' 
organizația de stat. a 

In funcţionarea organelor principale de administraţie, organele 
puterii centrale, ale judeţului Şi comunei, au o importanţă, capitală 
organele de control financiar. La rezolvirea problemelor statului se întrebuințează un mare număr de personal şi de materia]. Personalul 
element uman, punându-și toată munca în serviciul organizaţiei de 
staţ, trebue să obţină contravaloarea muncii sale din partea statu- 
lui, De altă parte pe lângă personal statul are nevoe, pentru îndepli.- 
nirea problemelor sale, de material, ca birouri, mobilier, încălzit, 
luminat, cărţi, registre, material de seris ete. Cu un cuvânt func- 
ționarea statului reclamă v imensă sumă de bani pentru satisfa- 
cerea necesităţilor sale materiale. | 

Statul obţine mijloacele materiale dela, populaţiunea, sa, în in- 
teresul căreia el există ca o organizaţiune socială. Statul în evolu- 
țiunea organizaţiunei sale Şi-a întocmit şi o organizaţie financiară, 
cu ajutorul căreia îşi creiază mijloacele penţru satisfacerea nevoilor 
materiale. Studiul mijloacelor financiare îl vom. face în cartea din 
urmă a studiului nostru. La acest loe rămâne să ne ocupăm. cu acea 
parte din structura organelor administrative, care are de problemă 
specială, de a ţinea în socoteală, mijloacele materiale, bani şi materia], 
care se întrebuinţează pentru satisfacerea nevoilor zilnice ale sta- 
tului persoană juridică, ca şi a celorlalte organisme de administraţie 
publică investite cu aceeași calitate, cum şi controlul întrebuințării 
acestora. 

” 
La oricare organ de administraţie este o parte de organizaţie
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pentru ţinere de socoteli și de control a banilor şi materialului între- 

buinţat de stat pentru problemele sale. Aceasta este organizaţia de. 

contabilitate. Ea se găseşte la oricare organism administrativ, atât 

la organele centrale, cât şi la cele teritoriale. Prin contabilitate se 

ţin în evidenţă: banii şi maţerialele, care se pun la dispoziţia fiecă- 

rui organ pentru satisfacerea necesităţilor materiale ale statului. 

In această parte a stadiului nostru ne vom ocupa cu organi- 

zaţia contabilităţii publice, eu controlul ei prin Curtea de conturi, 

cu controlul mijloacelor materiale în prealabil prin buget şi ulterior 

pria conturile de gestiune. | 

“Valorile materiale întrebuințate de stat pentru satisfacerea ne- 

voilor sale sunt foarte mari. Din acest punct de vedere statul este 

societatea cu organizaţia cea mai vastă, cea mai puternică, din punct, 

de vedere economie întreprinderea cea mai mare. De aceea această 

parte a organizaţiei sale încă are o importanţă atât de mare. Func- 

ţionarea serviciului contabilităţii publice face în programul stu- 

diilor juridice o materie deosebită. In cadrele dreptului administra- 

tiv rămâne să ne ocupăm exclusiv cu 'organizaţia contabilităţii pu- 

Dlice în linii generale şi cu controlul ce se face întrebuinţării mij- 

loacelor materiale (bani, valori, materiale) în funcţionarea orga- 

nismului „serviciilor publice, de o parte în organizaţia administra- 

țivă prin organele superioare (control administrativ), de alţă 

parte prin controlul. special de natură judecătorească ce se face 

prin Cutrea de conturi (control judecătoresc) organizat prin Consti- 

tuţiunea, din 1925 ca control preventiv şi de gestiune (art. 115) şi 

în fine prin controlul apriori din partea parlamentului, în buget, 

a posteriori în contul de. gestiune (control parlamentar). 

Isvor de drept, în baza căruia facem acest studiu este Legea 

asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi pa- 

trimoniului publice din 31 lulie 1929.1) 

$ 2. Contabilitatea generală a statului, contabilitățile centrale 

ale ministerelor şi contabilitățile administraţiilor financiare 

din judeţe. 

Principiul contabilităţii publice a statului este, că pentru întreg 

  

1) Isvoarele de drept anterioare: R. relativ la comptabilitatea, publică 

din 29 Nov, 1860, L. organică asupra comptabilităţii generale a statului din 

14 Apr, 1884, £. asupra contab. publ. a statului 21 Martie 1903 (cu multe legi 

moditicătoare).    
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statul există un singur incasator al veniturilor şi un singur plătitor 

al cheituielilor. Acesta este ministrul de finanțe. Organizaţia, prin 

care el ţine în evidenţă şi controlează veniturile şi cheltuielile, con- 

tabilitatea generală a statului şi miscarea fondurilor, se află în mi- 

nisterul de finanţe. 

Contabilitatea generală a statului are următoarele atribuţiuni: 

a) de a înregistra şi centraliza toate faptele de încasări şi plăți 

ale statului, precum şi ale administraţiilor publice autonome, ale 

căror venituri şi cheltuieli se încasează şi se plătesc prin casieria 

administraţiunilor financiare şi prin casieria centrală a tezauru- 

lui public; să înregistreze şi să centralizeze toate faptele relative la 

aplicarea bugetului; b) să privegheze ca contabilităţile ministerelor 

să fie în concordanță cu contabilitatea generală, să exercite control 

continuu asupra casierului central şi asupra administratorilor Ți- 

nanciari de jureţe, pentru ca, scriptele lor să fie ţinute cu exactitate, 

la zi şi în acord cu cele ale contabilităţii generale a statului; e) să în- 

registreze "operaţiunile referitoare la datoria publică, 

Mai intră în însărcinările direcţiunei contabilităţii: de a încheia. 

conțurile gererale ale statului, cum şi conturile lunare, de a pregăti 

şi publica, lunar situaţia tezaurului public, de a stabili regulele de 

contabilitate uniforme pentru toate serviciile, de a pregăti proiec- 

tele de legi şi regulamente în această materie, de a executa opera- 

țiunile privitoare la inventarul general al patrimoniului statu- 

lui ete. | 

Mişcarea fondurilor (a doua secţiune a contabilităţii generale) 

este însărcinată: a) să centralizeze zilnic situaţiile casieriilor, să 

repartizeze zilnic numerarul necesar, să stabilească înainte de stâr- 

şitul fiecărei luni, distribuţia lubară a fondurilor pentru luna vii- 

toare; b să înregistreze şi să pună viza „bun de plată“ pe avizele 

ordonanţelor de plată şi a celor de delegaţie emise de ministere, 

după ce a fost exercitat controlul preventiv prin consilierii-contro- 

lori ai Curţii de conturi de pe lângă ministere. 

la capul contabilităţii generale stă directorul general al conta- 

biiităţii. EL este ajutat de personalul necesar de specialitate. Direc- 
ţia contabilităţii generale exercită controlul tuturor serviciilor de 

contabilitate publică. | 
In fiecare minister este câte o contabilitate centrală pentru în- 

registrarea operaţiunilor privitoare la gexecuţiunea bugetului de 
cheltuieli al departamentului respectiv, iar în teritoriul statului este 
serviciu de contabilitate la administraţiunea financară de județ,
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pentru înregistrarea ineasării veniturilor şi împlinirei cheltuielilor. 

Pe lângă serviciul de contabilitate se află serveiu de casierie şi 

“anume în ministerul finanţelor casieria centrală a tezaurului. pu- 

blic, iar la administraţiile financiare de judeţe casieria administra- 

ţiei financiare. Pe lângă contabilităţile ministerelor de regulă nu este 

casierie, acest serviciu fiind îndeplinit în capitală de către casieria 

centrală a tezaurului publie. 

In general mânuitorii de bani publici trebuie să funcţioneze sau 

să depindă de un oficiu de casierie, recunoscut de ministerul de 

finante. (art. 14). . « 

Pe lângă fiecare minister (administraţie autonomă, sau regie 

publică) funcţionează ca organ de control preventiv un consilier- 

controlor al angajării de cheltuieli, membru al Curţii de conturi. El 

e în legătură directă cu ministerul de finanţe şi e responsabil faţă 

de Curtea de conturi (art. 40—41). 

Organul de control preventiv se pronunţă asupra legalităţii 

angajărilor de cheltuieli şi ordonanţărilor în limitele bugetare, pre- 

cura şi asupra justei împutări. Orice acte prin cari se autoriză chel- 

tuieli, sau din cari ar deriva direct sau indirect angajamente de a 

plăti sume de bani în sarcina statului (cum vânzări, arendări sau 

închirieri de bunuri publice) trebuie să fie comunicate consilierului- 

controlor pentru aplicarea vizei de control pteventiv. Fără viză 

nici un act nu poate fi prezentat ministrului, sau delegatului său 

spe semnare (art. 43—45). Angajamentul contractat fără vizd prea- 

labilă a consilierului-controlor nu obligă statul le executarea lui, 

(art. 46), 

Consilierul-eontrolor, care dă viza de control preventiv pentru 

un angajament ilegal, sau pentru o ordonanţă emisă contrar legii 

contabilităţii, e trimis în judecata Curţii de conturi (art, 52). 

Casieriile sunt însărcinate cu operaţiile de primiri şi 

de plăţi pe seama statului şi a administraţiunilor puplice  auto- 

nome. Mai au în grija lor conservarea diferitelor valori. 

In teritoriul judeţului serviciul de împlinire a veniturilor este 

descentralizat, pe percepții sau. agenți speciali de percepție. Aceste 

organe sunt însărcinate în mod excepțional și cu facerea de plăţi. 

| Incasarea tuturor veniturilor şi plata tuturor cheltuielilor sta- 

tului se face prin casieria centrală. Ea primeşte dela. casieriile ad- 

ministraţiunilor financiare fondurile aflate disponibile şi trimite 

acestora sumele necesare pentru efectuarea plăţilor. Casieriile din 

judeţe încasează sumele adunate de percepțiile din circumscripţia 

lor, de altă parte fac plăţile, pentru cari primesc ordin Ele varsă  
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numerarul de prisos casieriei centrale, dela care primesc şi su- 
mela ce le lipsese pentru facerea plăţilor: 

Oficiile de casierii publice nu vor păstra decât sumele strict 
necesare plăţilor. Fondurile disponibile vor fi vărsate cel mai târziu 
in 10 zile la Banca Naţională (sediul central, sucursale şi agenţii), 
în contul curent al tezaurului. Orice depunere la bănci particulare 
sau la alte case constituie o infracţiune, care se pedepseşte. Aceeaşi 
regulă se aplică şi casieriilor serviciilor autonome. (art. 19).- 

Banii statului se pot percepe numai în baza unui fitţlu legalmente 
stabilit. (impozit, taxe de timbru, vamă ete.) şi în socoteala mini- 
sterlui finanţelor. La orice încasare se liberează o recipisă, tăiată 
dinti'un registru cu matcă, în care se notează în. litere şi cifre 
suma primită. Această recipisă esţe descărcătoare pentru cel care 
a făcut vărsâmântul numai atunci, când a fost vizată conform in- 
strucțiunilor enunțate chiar pe recepisă. Pentru încasarea impozi- 
telor directe, agentul perceptor va nota în carnetul de impozite al 
contribuabilului suma, primită şi va semna de primire, Această în- 
scriere este descărcătoare pentru contribuabil (art.61). 

Cheltuielile statului angajate conform legei, înainte de a fi plă- 
tite, trebuie să fie lichidate şi ordonanţate. Lichidarea nu se poate 
faca decât de către un ministru sau de către şeful administraţiei 
resp. care are dreptul de ordonanţare, sau de către delegatul său. 
Lichidarea trebuie să fie sprijinită pe acte, cari dovedesc drepturile 
dobândite în contra statului. Lichidarea se poate face numai pe nu- 
mele celor în drept. (art. 115). “ 

Miniştrii dispun de creditele ce le set deschise în. buget prin 
ordonanțe ministeriale. Ministrul finanțelor plăteşte cheeltuielile de- 
partamentelor în sarcina statului, numai dacă ele sunt ordonanţate 
direct de ministru sau de un delegat al său. Miniştri pot libera 
direct ordonanţe de plată, sau pot autoriza pe delegaţi ai lor (or- 
donatori secundari) să dispună de credit sau porţiune de credit prin 
mandate de plată. 

Ministrul de finanţe îngrijește prin serviciul de mişcarea fon- 
durilor, ca toate ordonanţele şi mandatele de plată să fie plătite 
de casieriile statului. El nu poate nici chiar sub a sa răspundere să, 
autorize plăţi, cari ar depăşi creditele deschise fiecărui ministru. 
(art. 134, al. 1). 

Ministrul de finanţe repartipează înainte de finele fiecărei 
luni fondurile disponibile şi comunică ministerelor suma, maximă
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până la care pot dispune prin ordonanţări în cursul lunei urmă- 

toare. (art. 134, al. II). 

Casierii publici sunt datori să se asigure, înainte de achitarea or- 

donanţelor şi mandatelor de plată, dacă ele poartă viza controlorului, 

resp. a şefului contabilităţii administraţiunii financiare, dacă sa 

primit avizul de plată, dacă el concordă cu ordonanța sau manda- 

tul şi dacă este vizat, dacă persoana care se prezintă e cea în drept 

a primi suma (art.135). ' 

$ 3. Controlul prin buget. 

Mijloacele materiale ale statului nu pot fi întrebuințate decât, 

după regulele cuprinse în legea contabilităţii publice, care are la 

bază controlul cel mai estins al întrebuinţării banului publice. Insti- 

tiţiunile menite a asigura eficacitatea acestui control, sunt în or- 

ganizaţia finanţelor publice: bugetul şi conturile de gestiune rela- 

tive la regularea definitivă a bugetului. | 

In cele următoare dăm regulele privitoare la prima dintre aceste 

institaţiuni. 

Art.” 114. din Constituţie prevede: „Toate veniturile sau chel- 

uielile statului trebuiesc trecute în buget şi în socoteli“. (al. II). 

Bugetul este actul, prin care sunt prevăzute şi prealabil apro-, 

bate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi ale tuturor ser- 

viciilor publice. (art. 4). 

„In fiecare an adunarea deputaţilor încheie socotelile şi votează . 

bugetul“. 

„Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă 

“va îndestula serviciile publice după bugetul anului precedent, fără 

a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru 

care a fost votat“. (Constituţiunea, art. 114, al I şi 11). 

„Controlul prepentiv şi cel de gestiune al tuturor veniturilor şi 

cheltuielilor statului se va exercita, de Curtea de conturi, care su- 

pune în fiecare an adunării deputaţilor raportul general rezumând 

conturile de gestiune ale bugetului trecut, semnalând totdeodată ne- 

xegulile săvârşite în aplicarea bugetului“. (Constituţia, art. 115, 

alin. 1). | | 
Ministerele şi administraţiile depinzând de stat înainte de a-şi 

întocmi proiectele definitive de buget, sunt obligate să comunice cel 

mni târziu până la 1 Sept. ministrului de finanţe orice propuneri 

noui, ar avea de făcut pentru bugetul anului viitor. Ministrul fi-  
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nanţelor va supune aceste propuneri comisiunei tehnice bugetare spre 

a-şi da avizul. El va comunica ministerelor şi administraţiilor res- 

pective aprobarea sau respingerea propunerilor făcute. Aceste hotăriri 

vor servi de bază la alcătuirea proiectelor de buget. 

Proiectele se depun la ministerul de finanţe cel mai târziu până 

la 1 Oet. a fiecărui an. Ministrul de finanţe examinându-le, cere 

modificăi pentru stabilirea echilibrului bugetar. 

Proiectele definitive de buget se înaintează de ministere până 

la 15 Oet. ministerului de finanţe, care pe baza lor şi pe baza buge- 

tului său propriu întocmeşte bugetul general al statului (art. 33). 

Bugetul general al cheltuelilor şi veniturilor se prezentă consi- 

liului de miniştri. După aprobare se înaintează Regelui, care apro- 

bându-l îl trimite prin mesagiu regal în desbaterile Adunării de- 

putaţilor. | 

Membrii adunării deputaţilor nu au dreptul să propună nici 

credite noui, nici mărirea creditelor propuse de guvern (art. 34). 

Bugetul constă din două părţi: cheltueli şi venituri. 

Ca formă bugetul atât la cheltueli, cât și la venituri, este îm- 

părțit în capitole şi în articole. Mai multe capitole pot fi grupate 

în părți. Nunţerotarea articolelor e continuativă în lăuntrul părţilor 

şi 4 capitolelbr la fiecare departament. Ca anexe la articole sunt 

specificările rumite state. Fiecare capitol nu cuprinde decât serficii 

corulative sau de aceeaşi natură, 
Creltuielile de personal şi material se distng şi se separă în fie- 

care capitol, j 

Sa face distincția în gestiune ordinară şi extraordinară. La 

gestiunea, ordinară aparţin veniturile şi cheltuelile ce se prezentă 

în fiecare an în baza legilor organice în vigoare ale statului. La 

gestiunea extraordinară se trec actele venituri şi cheltuele, care nu 

sunt permanente şi prin urmare se prezintă numai odată, sau şi 

dacă se repetă în bugetul mai multor ani, nu rezultă din economia 

normală a statului. 

In gestiunea extraordinară a chelţuelilor se mai disting chel- 

tuele transitoare şi cheltuele de investire. Cheltuelele transitoare 

extraordinare sunt necesare în economia statului pentru menţinerea 

vieţii de stat, ca d. e. despăgubirile de răsboiu, cheltuelile pentru 

regularea, valutei, cheltuelile împreunate cu emisiunea unei datorii. 

Cheltuelile de investire nu sunt cheltuele reale, ci numai transfor- 

mare de avere a statului, numerarul se plasează d. e. în clădiri, 

V. ONIŞOR : Drept admiristrativ. 22



  

- 

— 338 — 

construcţii de căi ferate. Intreţinerea anuală a acestora însă nu este 

cheltuială de investire, ci ordinară. 

Credit este suma, trecută în bugetul unui departament ministe- 

rial şi pusă la dispoziţia ministrului pentru acoperirea cheltuielilor 

prevăzute în buget. 

Exercitiul cuprinde totalitatea drepturilor - dobândite şi a ser- 

viciilor efectuate asupra bugetului în cursul unui an financiar. Fie- 

care an financiar dă naştere unui exerciţiu. Fiecare exerciţiu for- 

meszză obiectul unui buget. 

Creditele deschise pentru cheltuelile unui. exerciţiu nu pot îi 

întrebuințate la cheltuelile unui alt exerciţiu. Nici cheltuelile încu- 

viirtate unui minister nu pot fi întrebuințate la cheltuelile unui ali 

minister. 

Sumele încuviinţate la cheltuiala unui capitol sau articol nu 

pot îi întrebuințate la cheltuiala unui alt capitol sau articol, Dacă 

legea admite această întrebuințare, operaţiunea se numeşte viriment. 

Credite suplimentare se deschid când creditele deschise de buget 

nu sunt suficiente de a acoperi trebuinţele serviciilor, la care sunt 

încuviințate. Creditele suplimentare se deschid printro lege de îi- 

nanţe deosebită. 

Credite extraordinare se acordă, pentru. servicii, care nu au 

putu* fi prevăzute şi regulate în buget. Aceste încă se desehid prin 

lege deosebită. 

Atât creditele suplimentare, cât şi cele extraordinare îşi află 

acoperirea, într'un fond, prevăzut întrun aiticol special al bugetului 

anuai sub titlul de: fond pentru deschidere de credite suplimentare 

şi extraordinare. | | 

Creditele suplimentare şi extraordinare se încuviinţează de adu- 

narea deputaţilor. In lipsa ei şi pentru trebuinţe, care nu se pot 

amâna, creditele suplimentare şi extraordinare se deschid în mar- 

ginile fondului, prevăzut în buget, pe baza deliberării şi aprobării 

date de consiliul de miniştri, prin decret regal. La întrunirea seșiu- 

nei adunării deputaţilor, aceste credite încuviinţate în lipsa ei, se 

supun întrun singur proect de lege prin ministrul de finanţe spre 

legitimare. 

Prin decret decret. xega] se pot deschide credite suplimentare 

numai pentru un serviciu votat şi cu nomenelatură cuprinsă în: bu- 

getul de cehneltueli. 

Deeretele regale, care încuviinţează deschiderea de credite supli- 

mentare şi extraordinare se publică îndată în „Monitorul Oficial“ 

Orice legi şi decrete referitoare la finanţe se contasemnează de mi- 
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nistul de finanţe, iar cele pentru credite suplimentare şi extraordi- 

nare şi de ministrul care le-a cerut. | 

Anul financiar este de 12 luni. El începe la 1 Llanuarie şi se 

sfârşeşte la: 31 Decemvrie al aceluiaşi an. 

Durata perioadei în care se vor împlini toate organizaţiunile 

de venituri şi cheltueli bugetare este: a) până la 1 Nov. al anului 

financiar în curs pentru toate angajările de lucrări şi furnituri, 

cari trebue executate şi recepționate până cel mai târziu la 15 Dac. 

al aceluiaș an, iar pentru lucrări ce se pot executa şi recepționa ime- 

dia: se pot face angajări până la 15 Dec.; b) până la 1 Dec. pentru 

recepțicnarea lucrărilor şi furniturilor executate în campania buge- 

tului în curs; c) până la: 15 Dec. pentru lichidarea şi ordonanţarea 

cheltuelilor pentru lucrări recepționate; d) până la 31 Dec. pentru 

a ccmplecia loate operaţiunile relative la strângerea veniturilor şi 

plata cheltuelilor. 

La 31 Der. exerciţiul este închis. Creditele bugetare rămase ne- 

întret:uinţate până la, închiderea anului sunt anulate de drept. 

Orice veriit neîncasat, ori şi ce cheltuială neplătită până la 31 

Dec. se va opera în socoteala anului viitor. 

Ordonanţele şi mandatele de plată rămase neachitate la închi- 

derea exerciţiului se anulează şi se înapoiază serviciului respectiv 

pentru reordonanţare (art. 36—39). 

Bugetul, votat ce corpurile legiuitoare şi sancţionat de Rege, 

aprobă pentru fiecare an percepţiunea impozitelor şi veniturilor sta- 

tului, şi deschide creditele necesare pentru cheltuelile fiecărui exer- 

ciţiu. - 
Este oprită împlinirea ori căror contribuţiuni directe sau indi- 

recte. neautorizate prin buget. Astfel de contribuţiuni sunt nelegale. 

Autorităţile, cari ordonă împlinirea lor, cum şi funcţionarii cari 

vonlucră la împlinire vor fi daţi în judecată şi pedepsiţi. Contribua- 

bilii, cari au plătit, îşi pot cere banii înapoi dela funcţionarii, cari 

i-au încassat, în timp de 3 ani, putând exercita şi acţiune înaintea 

tribunalelor la caz de neplată,fără a fi nevoie de autorizaţia gu- 

vernului. | 

Miniştrii nu pot să cheltuiască sau să contracteze îndatoriri de 

cheltueli peste. creditele deschise fiecăruia din ei. Nici o cheltuială 

nu poate fi făcută decât în marginile creditelor admise prin buget. 

In toemai ca bugetul statului, şi bugetele speciale ale. admi- 

nistrațiunilor publice depinzând de stat se stabilesc şi votează de 

adunarea deputaţilor. 
22%
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Ş 4. Legea pentru evaluarea şi perceperea veniturilor şi 

fixarea cheltuielilor statului. 

Bugetul ca operat: de contabilitate este compus din: a) partea 

veniturilor, cuprinzând un tablou general asupra evaluării tuturor 

veniturilor statului, rezultând, ele atât din gestiunea ministerului de 

finanţe, cât şi din întreprinderile statului (soldul activ dela căile 

ferate, poştă, telegraf, telefon, porturi, domenii ete.) şi din veni- 

turile celorlalte departamente ministeriale; b) partea cheltuielilor, 

cuprinzând tablou deosebit de cheltuielile fiecărui departament mi- 

pisterial în parte, cum și din soldul pasiv al întreprinderilor. 

Amândouă sunt precedate de legea pentru evaluarea şi perceperea 

veniturilor şi pentru fixarea cheltuielilor. 

Partea veniturilor este grupată în articole numerotate continua- 

tiv pentru toate veniturile, în partea cheltuelilor, bugetul fiecărui 

depertament alcătuind un operat deosebit, această numerotare este 

deosebită la fiecare departament. Bugetul veniturilor conţine cifre 

de evaluare a priori, cel al cheltuelilor conţine cifre fixate ale cre- 

ditelor acordate fiecărui minister în parte. Bugetul veniturilor se 

execută de către ministerul de finanţe, bugetul cheltuelilor se exe- 

cuţă de fiecare minister în parte sub controlul ministerului de fi- 

nanţe. Ministrul de finanţe poate percepe veniţuri, cari dau sume 

mai mari decât evaluările, ministrii însă nu pot cheltui sau angaja 

îndatoriri peste creditele fixate. 

Partea veniturilor punându-se faţă în faţă cu partea cheltueli- 

lor, se ecmpune bilanțul bugetului. La cheltuele, după cifrele de ere- 

dit ale ministerelor, urmează: fondul pentru deschidere de credite 

suplimentare şi extraordinare. Bugetiul este echilibrat, când cifra 

finală a veniturilor este egală cu cifra finală a cheltuelilor. Se în- 

chee cu cxcedent, când cifra veniturilor este mai mare decât a chel- 

tuelilor, la din contra se încheie cu deficit. 

Faţă de tablourile de contabilitate, care conţin o înşirare de 

venituri şi cheltueli, cu cifre, ce e drept, grupate metodice întrun 

sistem, este nevoie de anume dispoziţii legislative, relative la, aceste 

cifre. Aceste dispoziţii se cuprind în legea pentru evaluarea venitu- 

rilor şi pentru fixarea cheltuelilor. 

Prin această lege adunarea deputaţilor deschide miniştrilor ere- 

ditele specificate în tablouri, dă autorizaţie guvernului de a deschide 

la nevoie credite suplimentare şi extraordinare din fondul destinat: 

spre acest scop după legea contabilităţii, iar ministerului de finanţe 

dă autorizaţia de a percepe impozitele şi celelalte venituri ale sta- 
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tului. Mai conţine dispoziţii pentru perceperea impozitelor adiţionale: 

ale judeţelor, comunelor, camerelor de comerţ, de agricultură, eie., cum 

şi dispoziţii diverse. Intre aceste din urmă, se cuprinde clausa în con- 

formitate cu legea contabilităţii că: este cu desăvârşire oprită împli- 

nirea ori căror contribuţiuni directe, ori căror taxe şi venituri decât 

a celor prevăzute în buget, sub orice titlu şi orice denumire ar îi, 

afară numai dacă ele s'ar ereia prin legi speciale. Pentru autorităţi, ” 

funcţionari, agenţi, cari ar ordona, repartiza .şi împlini asemenea 

dări ilegale este pusă în vedere darea în judecată şi pedeapsa con- 

form legilor în vigoare. 

L«gea de evaluarea veniturilor şi fixarea eheltuelilor se votează 

numai de adunarea deputaţilor şi se sancţionează de Rege. ' 

$ 5. Execuţiunea bugetului. Ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

înregistrarea şi controlul lor la contabilitate. 

Cheltuelile statului, în limitele creditelor acordate fiecărui mi- 

nister, după lichidare în regulă, se ordonanţează sau direct de mi-: 

nistru, sau se mandatează de un ordonator secundar al său în vir- 

tutea delegaţiunei. Actul, prin care ministrul dispune direct, facerea 

unei plăţi, are denumirea de ordonanță de plată, iar prin care dă 

delegaţiune unui organ al său, de a ordonanța plata este ordonanță 

de delegațiune. Orice ordonanţă ministerială ca să poată fi plătită, 

trebue să se rapoarte la un credit deschis în buget şi să se cuprindă 

în marginile distribuţiei lunare a fondurilor, ea trebue să arate 

exerciţiul şi articolul bugetar, asupra căruia se impută cheltuiala. 

O ordonanţă nu poate să cuprindă cheltueli privitoare la mai multe 

articole, nici să fie emisă asupra mai multor administraţiuni finan- 

ciare. Ordonanţele de delegaţiune, care sunt autorizaţii de ordonan- 

ţări din creditul unui serviciu cu o independenţă .oareeare, pot să 

cuprindă cheltueli privitoare la mai, multe articole. Ordonanţele de 

plată nu au efect asupra casselor publice dacă nu sunt vizate de 

consilierul controlor. Mandatele de plată trebue să aibă viza şefului 

serviciului de contabilitate de pe lângă administraţia financiară 

(art. 119). 

Cortabilitatea centrală a ministerului înregistrează ordonanţele 

„de phtă emise de ministru, cum şi ordonanţele de delegaţiune. Ordo 

natorii delegaţi înregistrează şi ei mandatele de plată liberate, iar 

la începutul fiecărei luni trimit ministerului situațiunea operaţiuni- 

lor de ordenanţare făcute în baza delegaţiei.
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Sexviciile centrale de contabilitate de pe lângă fiecare minister 

sunt datoare să ţină o contabilitate centralizatoare pentru înregi- 

strarea şi concentrarea operaţiilor privitoare la execuţiunea buge- 

tului. Contabilitatea e ţinută în aceleaşi, forme la toate ministerele, 

după principiile contabilităţii în partidă dublă. 

In: seriptele contabilităţii centrale se înregistrează: a) creditele 

bugetare, precum şi cele extraordinare şi speciale, după legile sau 

decretele care autoriză deschiderea lor; b) angajările definitive de 

cheltuieli vizate de consilierul controlor; e) drepturile creditorilor 

statului, după actele de lichidare; d) ordonanțele de plată şi de de- 

legaţivne, iar la aceste din urmă şi mandatele de plată emise în 

baza delegaţiunei, după situaţiunile ce delegaţii trimit în fiecare 

lună; e) plățile efectuate asupra ordananţelor şi mandatelor, după 

borderourile trimise lunar de administratorii financiari însărcinaţi 

cu plata, şi casieria centrală. Prin concentrarea datelor financiare 

şeful serviciului contabilităţii centrale controlează mersul întregii 
administrații. EI este principalul auxiliar a] consilierului controlor, 

dându-i toate informaţiunile necesare pentru exercitarea funcţiu- 

nii sale. 

Ordonanţele emise de un ministru se înregistrează nu numai la 

contabilitatea propriului minister, ei ele trebuie să fie trecute şi 

în scriptele contabilităţii generale a statului, cu care ocaziune ele 

sunt supuse controlului ministerului de finanţe. Acest control se 

exercită prin direcţia contabilităţii generale a statului. Dacă se con- 

stată neregule, ele se aduc la cunoştinţa ministerului respectiv, iar 

în caz de călcări de lege se sesizează Curtea de iconturi. 

Pentru exerciţiul controlului cu ocaziunea înregistrării ordo- 

nanţelor la contabilitatea centrală a ministerului li se dă un număr 

de ordine special şi se întocmeşte pentru fiecare ordonanţă de plată 

şi de delegaţie un aviz în dublu exemplar. Un exemplar se remite 

direcţiei mişcării fondurilor, care după înregistrare îl trimite conta- 

biuităţii generale a statului. Din al doilea exemplar contabilitatea 

centrală a ministerului întoemeşte zilnic un borderou recapitulativ 

al tuturor avizelor din aceea zi, care îl trimite împreună cu toate 

actele justificative Curţii de conturi spre verificare. 

Contabilitatea generală înregistrând avizele le vizează şi le re- 

mita administraţiei financiare sau casieriei centrale, după cum. este 

emisă ordonanța, spre a îi înregistrate şi spre a se executa plata. 

(art. 126).    
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La contabilitatea ordonatorului . secundar mandatele de plată 

cu ocaziunea înregistrării de asemenea, primese un număr de or- 

dine special şi se face un aviz în dublu exemplar. Un exemplar se 

trimite administaţiei financiare însărcinate cu plata, din al doilea 

se întocmeşte borderou recapitulativ la ziua a 15 şi ultimă a lunii, 
trimiţându-se împreună cu toate actele justificative Curţii de con- 

turi spre verificare. (art. 127). 

Niei o cheltuială a statului nu. va fi oltită de casieriile tezau- 

rului public fără ordonanţe sau mandate de plată prealabile, emise 

de miniştri sau de ordonatorii secundari.! ) 

In primele zece zile a fiecărei luni ordonatorii secundari ex- 

trag după ecriptele lor de contabilitate situația operațiunilor efec 

tuate în luna precedentă. Situaţia cuprinde: creditele delegate, drep- 

turile constatate în favoarea creditorilor, mandatele de plată emise 

şi mandatele plătite. La încheierea anului ordonatorii secundari în- 

cheie cont anual al tuturor operaţiunilor, care îl înaintează mini- 

strului în cel mult 20 zile dela închiderea anului (art. 147). 

Serviciile centrale de contabilitate încheie situaţii lunare, pe 

cara suni obligate să le remită contabilităţii generale a statului şi 

Curţii de conturi. Situaţiile au ca anexe: situaţiile lunare ale ordona- 

torilor secundari, ale contabilităţilor administraţiunilor financiare şi 

a casieriei centrale (art. 148). 

Contabilitatea generală a statului încheie, pe baza situaţiilor 

lunare ale ministerelor, contul general de execuţie a bugetului pe 

luna precedentă şi-l remite Curţii de conturi, în cel mult 45 zile dela, 

finele lunii la care se referă. El va avea ca anexe situaţiile lunare 

al3 ministerelor. (art. 149). 

Casieria centrală, cum şi casieriile administraţiilor financiare 

suni obligate să comunice în fiecare seară contabilităţii generale si- 

tuațio, casei, arătând soldul numerar precedent, totalul încasărilor 

şi al plăţilor, soldul numerar rămas în casă, cu specificarea sumei 

vărsate la Banca Naţională şi a numerarului rămas în casă. 

Deasemenea casieriile sunt obligate să remită situaţia zilei şi 

serviciului de contabilitate cu ţoate piesele justificative. (art. 155). 

1) Excepţiune îac: anuităţile datoriei publice plătite în ţară! pentru cu- 

poane scăzute sau titluri ieşite la sorţi, sumele cu care se cumpără devize 

dela bănci pentru plata datoriilor publice din străinătate, pensiile. “Ordo- 

nanţarea acestora se face ulterior (art, 133), 
: 

z: o bă
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$ 6. Inchierea conturilor. Regularea definitivă a bugetului. 

Contul anual de execuție a bugetului unui departament sau al 

unei administrații publice se încheie de serviciul central de conta- 

bilitate. Acest cont are ca anexe conturile anuale ale ordonatorilor 

secundari. 

Contul anual trebuie să fie încheiat cel mai târziu în termen 

d» 2 luni, după închiderea anului financiar. EI se trimite contabili- 

taţii generale a statului şi Curţii de conturi. 

Contul anual de execuţie a bugetului cuprinde la venituri: 

evaluările bugetare, drepturile constatate, încasările efectuate, ră- 

măşiţele de încasat; la cheltuieli: creditele acordate prin buget (:or- 

dirare, suplimentare, extraordinare, anulate), creditele definitive, 

angajamentele definitive, lichidările stabilite asupra angajamente- 

lor, ordonanţările făcute asupra lichidărilor, plăţile efectuate, ră- 

măsițele (din: angajamente nelichidate, lichidări neordonanţate, or- 

donanţe şi mandate neplătite), creditele anulate la finea anului ca 

rămase neîntrebuinţate. 

După acelaş model se încheie şi un cont anual asupra credite- 

lor extraordinare ale departamentului sau administraţiei (art. 150). 

Contul general anual de execuție a bugetului se încheie de 
" contabilitatea generală a statului în termen de 3 luni dela închide- 

rea anului. Acest cont are ca anexe conturile anuale a fiecărui mini- 

ster, având aceeaşi împărţire ca și bugetul. 
Prin comparaţia între drepturile constatate la venituri şi an- 

gajamentele definitive la cheltuieli reiese excedentul sau deficitul 

bugetar; prin comparăţia între încasări la venituri şi plăţi la chel- 

tuieli reiese excedentul sau deficitul bănesc al bugetului. 

Cu contul general anual deodată se înaintează Curţii de conturi 

şi conturile anuale ale creditelor extraordinare bugetare. 

Contul general de gestiune anuală a finanţelor statului prezintă 

situaţia centralizată: la începutul anului (sold numerar), încasările 

şi plăţile de tot felul efectuate în cursul anului şi sitaţia la: sfârşi- 

tul anului sold numerar). Va fi sprijinit pe contul veniturilor, chel- 

tuielilor, contul de trezorerie şi contul resurselor speciale. (art. 161). 

Pe lângă contul general se întocmeşte şi un rezumat al conturilor 

diferitelor servicii publice, ale căror bugete se votează de adunarea 

deputaţilor, sau se stabilesc sub controlul unui ministru, sau al unei 

administr ații publice. (art. 161).  
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Datoria publică se va arăta întrun cont general care cuprinde: 

totalul datoriei publice la începutul anului, împrumuturile conso- 

lidate contractate în cursul anului, cu indicaţia legilor cari le-au au- 

torizat, amortizările, răscumpărările şi conversiunile efectuate în 

evrsul anului, totalul datoriei la finea anului. (art. 163). 

Contul general de gestiune se tipăreşte. El se supune adunării 

deputaţilor cel mai târziu la 1 Nov. al anului care urmează după 

încheierea, exerciţiului, împreună cu contul creditelor extraordinare 

speciale. 

In caz de deficit, adunarea examinând contul avizează, după 

propunerea ministrului de finanţe, la acoperirea deficitului şi la mă- 

surile ce trebuiesc luate pentru a preveni repetarea lui în exerciţiul 

următor. În caz de excedent :decide în ce măsură şi în ce scopuri se 

dispune de el. (art. 152). 

Regularea definitivă a bugetului se face prin o lege, care se 
prezintă- adunării deputaţilor cel mai târziu până la 1 Nov. al anu-: 
lui care urmează după încheierea exerciţiulăi bugetar. Această lege 
va fi însoţită de declaraţiunile generale de conformitate pronunţate 
de Curtea de conturi, de memoriul Curţii, cum şi de răspunsurile 
date de diferitele administrații la observaţiunile făcute de Curta cu 
ocazia cercetării conturilor. Legea va fi însoţită de contul general 
anual de execuţie a bugetului (art. 152) şi de contul general de ge- 
stiune a finanţelor statului tipărit (art. 161), de un stat rezumativ 
pe capitole ale ultimelor 2 bugete expirate, indicându-se: cauzele di- 
ferentelor rezultate din această comparaţie. (art. 164—165). 

Intrebuințarea excedentului, exerciţiului închis se face după 
propunerea ministrului de finanţe, prezentând adunării deputaţilor 
şi o situaţie completă cu toate drepturile câştigate în favoarea, şi 
sarcina, tezaurului pe primele 9 luni ale exerciţiului în curs. Dacă 

din această situaţie rezultă un deficit, nu se poate dispune de exce- 
dent decât rezervându-se din' el o sumă egală cu cel puţin odată şi 
jumătate cifra deficitului constataţ pe exerciţiul în curs până la 30 
Sept. Dacă situaţia prezintă un excedent bănesc, guvernul va putea 
dispune de excedentul exerciţiului închis, rezervând însă o cotă 
de 20% asupra întregului excedent pentru crearea unui fond de re- 
zervă al tezaurului (art. 166). - 

Rezerva tezaurului se depune la Banca Naţională în cont sepa- 
rat. Guvernul nu poate dispune de ea, decât în baza unei legi. 
(art. 167).
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$ 7. Curtea de conturi. Organizarea ei. 

Din cele expuse în capitolele precedente am văzut, care sunt or- 

ganele de control financiar, cum funcţionează ele şi care este contro- 

lul pe care ele îl îndeplinesc. Am văzut, că supremul organ de con- 

trol în organizaţia administrativă este ministerul finanţelor, care 

exercită control prin: contabilitatea generală a statului, atât asupra 

lucrării financiare a celorlalte ministere, cât şi asupra ordonatorilor 

lor secundari prin administratorii financiari din judeţe. Am văzut, 

că potrivit art. 115 al Constituţiei din 1923 L. contabilităţii publice 

a întrodus controlul preventiv la ministere şi alte administrații prin 

instituţiunea consilierilor-eontrolori ai Curţii de conturi, funcţio- 

nând pe lângă ministere şi controlând în permanenţă şi sontinuu 

activitatea financiară a acestora, 

Curtea, de conturi este cel mai înalt organ de control Înanciar 

în stat. Ea întruneşte toate condiţiunile pentru a se putea bucura 

de independenţă faţă de organele centrale ale puterii executive şi 

față de puterea legiuitoare. Numai faţă. de puterâa judecătorească 

s+ află în dependenţă pentru funcţiile judecătorești, Curtea de Ca- 

saţie fiind competentă a judeca, recursurile date în contra deciziunilor 

Curţii de conturi. | 

Pentru întreagă ţara, este o singură Curte de conturi. (Constitu- 

ţia art. 116). E organizată mai pe urmă prin L. 31 Lulie 1929. 

Curtea de conturi are acelaşi rang şi se bucură de aceleaşi drep- 

turi ca şi Curtea de casaţie. 

Curtea de conturi se compune: din membrii Curţii, ministerul pu- 

plic, personalul de control şi verificare, secretariatul general cu per- 

sonalul de cancelarie, arhivă şi de serviciu. 

1) Alte isvoare de drept sunt: L. 29 lan. 1895, R. 9 Martie 1895 relativ la 

ţinerea concursului pentru ocuparea funcţiunilor de referendari la Inalta 

„Curte de conturi; BR. 25 Junie 1895 pentru serviciul Înterior al Inaltei Curți 

de conturi; R. 1 Ian. 1930 de funcţionare a oficiului central de licitații; Re- 

gulament 13 Mariie 1930 relativ la ţinerea concursului pentru ocu- 

parea. funcţiunii de referendar stagiar la Inalta Curte de conturi. (D. 13 

Martie 1930). 
Regulament 15 Martie privitor la înventarierea pațrimoniului. statului 

(a art. î din L. asupra contab. publice 31 Iul. 1929 şi art, 53 L. pt. org. 

ministerelor 2 2 Aue. 1929). 
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Membrii Curţii sunt un primpreşedinte, 4 preşedinţi de secţiuni 

şi 8 consilieri. 

Ministerul public este reprezentat prin un procuror general 

şi 3 procurori de secţie. 

Personalul de control şi verificare se compune din consilieri- 

ecntrolori, cari pot fi câte unul de fiecare minister şi administraţie 

publică autonomă, 4 referendari şefi, 24 referendari şi 30 referendari 

stagiari, 

Secretariatul genera! e compus din secretarul general, secretari, 

subsecretari, şefi de birou şi alt personal. 

Curtea de conturi e împărţită în 4 secţiuni, compusă, fiecare din 

ua preşedinte şi 2 consilieri. Primul preşedinte prezidează Curtea, în 

secţiuni. unite şi poate prezida oricare dintre secţiuni. Atribuţiunile 

" secţiunilor sunt identice. 

Membrii Curţii, ai ministerului public, consilierii şi referen- 

darii sunt itamovibili. Sunt numiţi la propunerea ministerului de fi- 

nânţe prin decret regal. Primul preşedinte, procurorul general şi 
procurorii de secţii se numesc fără recomandarea Curţii. Preşedinţii 
de secţii se numesc dintre consilieri după recomandarea Curţii. Con- 
dițiunile de admisibilitate la numirea de consilieri şi consilier-contro- 
lor sunt în afară de cele generale, stagiu de 15 ani la Curte, în fi- 
ranţe, la ministerii, magistratură, titlu academie (doctor sau li- 
cenţiat în drept, în matematici, ştiinţele comerciale, titlu echivalent 
în ştiinţe politice, financiare ete.), în acest timp să fi ocupat cel 
puțin 3 ani serviciu anterior într'o funcţie superioară la finanţe, 
membru la Curtea de apel, referendar clasa I, director de contabili- 
tate la minister. 

Membrii Curţii nu pot fi rude sau afini între dânşii până la a 
4-a spiţă inclusiv. Nu pot fi deputaţi, senatori, nu pot avea nici o 
altă funcţie publică, sau profesiune liberă ete. (art. 13). Nu pot lua 
parte în vr'una din administraţiile publice, sau societăţile ale căror 
luerări sunt 'supuse controlului Curţii. 

Primul preşedinte depune jurământ, înainte de a intra în func- 
ție, înaintea Regelui, ceilalţi magistrați ai Curţii, precum şi ai par- 
chetului înaintea Curţii întrunite în secţiuni unite, toţi ceilalţi fune- 
ționari înaintea primului preşedinte. 

Secţiunile lucrează cu complect de câte 3 membri. Numai cu acest 
număr pot da deciziuni. În lipsa primului preşedinte cel mai vechiu 
după ordinea numirii dintre președinții de secție îl înlocueșşte, In
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lipsa preşedintelui de secţie membrul cel mai vechiu îi. ţine locul. 

Lipsind un consilier, secţiunea se complectează prin un, consilier 

din altă secţiune, delegat de primul preşedinte. Secţiunile se întru- 

nesc în secţiuni unite, ori de câteori trebuinţa, cere, fie la învitarea 

primului preşedinte, fie la cererea procurorului general. Secţiunile 

unite nu pot lucra cu mai puţin de 7 membri. Toate deciziunile, 

declaraţiunile şi încheierile se pronunţă cu majoritatea absolută a 

membrilor prezenţi.: Minoritatea îşi dă părerea motivată. 

Procurorul general supraveghiază exacta împlinire a serviciilor 

Cuţii şi dacă întreg personalul de control, verificare şi al secre- 

tariațului îşi îndeplineşte cu exactitate serviciul. Procurorul gene- 

ral sau procurorul de secţie azistă la şedinţele Curţii şi pune con- 

cluziuni în toate chestiunile ce se desbat înaintea Curţii. 

Luerările secţiunilor se comunică ministerului cu cel puţin o zi 

înainte de ziua fixată pentru judecare. 

„$ 8. Airibuţiunile Curţii de conturi. 

Curtea de conturi exercită controlul preventiv şi cel de gestiune 

asupra tuturor veniturilor și cheltuielilor statului conform art. 115 

din Constituţiune. Ea are atribuţiuni de control şi judecătoreşti. 

Ca organ suprem de control Curtea de conturi: a) controlează 

preventiv prin consilieri-controlori angajările de cheltuieli şi ve- 

nituri, cum şi ordonanţările potrivit prevederilor din legea conta- 

pilităţii publice. 

b) controlează actele justificative ale ordonanţărilor pe măsura 

primirii lor, examinează situaţiunile lunare de ordonaţări şi plăţi, 

încasările şi plăţile efectuate prin casieriile statului, precum şi con- 

turile generale şi anuale de execuţiunea bugetului, după materialul 

ce i se trimite de contabilităţi; 

c) cercetează, constată şi certifică exateitatea, onturilor admi- 

nistratorilor- însărcinaţi cu stabilirea şi centralizarea veniturilor 

publice şi cu adminstrarea banilor publici; 

d) ercetează, constată şi certifică exactitatea conturilor mâni- 

sterelor şi a conturilor generale a finanţelor statului, pe baza sta- 

tuărilor date asupra actelor trimise şi asupra conturilor individuale 

ale administratorilor de venituri şi mânuitorilor de bani; 

e) controlează inventarul general al statului, cum şi emisiunile 

de titluri şi bonuri de tezaur ale Datoriei publice. | 
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Ca organ judecătorese Curtea judecă gestiunile mânuitorilor 

de bani, valori şi materiale: | 

a) în prima şi ultimă instanță judecă conturile mânuitorilor 

de bani publici, materiale şi valori, cari în genere nu sunt date prin 

legi speciale altor. instanţe sau pentru cari Curtea, de conturi este 

competentă ca instanţă de apel.!) 

b) ca instanță de apel judecă apelurile gestionarilor de per- 

cepere de venituri în contra încheierilor serviciilor însărcinate cu 

administrarea, şi centralizarea acelor venituri, cum și apelurile altor 

gestionari de bani publici în contra deciziunilor date în baza legi- 

lor,?) privitor la chestiuni de control, răspundere, verificări de con 

tvri, în materie de pensiuni, apeluri contra deciziunilor comitetelor 

locale, cum şi. apeluri ce s'ar da în competinţa Curţii prin legi spe- 

ciale. (art. 25). 

Curtea mai judecă în prima şi ultima instanţă călcările de lege 

sau contravențiunile funcționarilor publici, precum şi ale mandata- 

rilor administraţiunii, potrivit legii contabilităţii publice, pentru ne- 

justificarea; sumelor primite, pentru întârziere în depunerea con- 

turilor, pentru defecte şi omisiuni în conturi, pagube ete. precum 

%) a) Conturile mânuitorilor de venituri şi cheltuieli; b) conturile de 

materiale şi bani ale formațiunilor armatei etc,, conturile fabricilor, uzi- 

nelor, salinelor etc. în cari se produc: şi se transformă materiale publice; c) 

Conturile depozitglor centrale, în cari se conservă materialelee publice de- 

stinate pentru vânzare, consumaţie, transformare (art. 21). 

2) Art. 95: Apelurile gestionarilor diverselor unităţi ale armatei, jan- 

darmeriei şi grănicerilor, ale serviciilor de navigaţiune Muvială, şi maritimă, 

ale atelierelor, pepinierelor, fermelor, hergheliilor, tamazlâcurilor, închi- 

sorilor centrăle, depozitelor filiale de materiale, administraţiunilor regio- 

nale de moşii etc., ale întendenţilor şi economilor de spitale, în contra în- 

cheierilor respective. (lit. b.); 

apelurile contra deciziunilor miniştrilor sau şefilor administrajiilor pu- 

blice date conform art. 226 al. 3 şi 4 din legea contabiltăţii publice (lit. c); 

apelurile contra deciziunilor ministerului armatei, prin care se ordonă 

reţineri din soldă pentru pierderi de materiale, sume nejustificate şi di- 

ferite alte pagube aduse statului, în conf. cu L. soldelor în 'armată (lit. d), 

| apelurile funcționarilor însărcinaţi direct şi special cu supravegherea 

contabililor şi controlul contabilităţii lor, contra deciziunilor resp. prin cari 

sunt făcuţi responsabili de deficitele acelor contabili (lit. e); 

apeiurile comitetelor şcolare şi epiiropiilor bisericeşti în contra deciziu- 

nilor date de autorităţile însărcinate cu verificarea conturilor lor (if. î); 

apelurile prevăzute la art.37 din L. pensiilor în contra hotăririlor: comi- 

siunilur regionale de pensiuni (lit. g).
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şi pentru orice alte călcări. de legi sau neregularități constatate în 

gestiunile lor. (art. 22—24). 

Curtea mai are în atribuţiuni judecarea cererilor de degajare de 

garanții a mănuitorilor de bani publici justiţiabili în I. instanţă, şi 

a cererilor de preseripţii potrivit legii contabilităţii publice și a le- 

gii de percepere şi urmăriri. 

Curtea dă avizul în secţiuni unite asupra tuturor proiectelor 

de legi şi regulamente privitoare la contabilitatea publică. Ă 

Ş 9. Exerciţiul controlului asupra gestiunei de bani publici prin 

Curtea de conturi. Procedura verificării, procedura judecării. 

Am văzut, că controlul asupra gestiunei banilor publici se face 

in rândul întâi prin buget, aprobându-se în prealabil pentru un an 

suma, veniturilor ce se dau âdministraţiunei publice (stat, judeţ, co- 

mună, administraţie autonomă etc.), cum şi a cheltuielilor pentru 

îndestularea, serviciilor. Al doilea control se face în cursul executării 

bugetului, adică zi de zi, sau la intervale je 1/2 lună, 1 lună, 3 luni 

sau maximum l an, în măsura în care se încasează veniturile şi se 

fac cheltuielile aprobate în buget. Noua lege a contabilităţii publice 

din 31 Iul. 1929 a întrodus potrivit art. 115 din Constituţiune în afară 

d» controlul de gestiune şi controlul preventiv prin consilieri-con- 

trolori. ai Curţii de conturi, funcţionând pe lângă ministere. Ace- 

ştia exercită controlul preventiv zi de zi asupra primelor acte ale 

miniştrilor sau delegaților lor, prin cari statul se constituie debitor 

lcând obligaţiuni de plată. Consilierii-controlori ea organe de con- 

trol preventiv se pronunţă asupra angajărilor de cheltuieli, asupra 

ordonanţărilor în limitele creditelor aprobate prin buget şi asupra 

justei imputări a sumelor ordonanţate. (L. 31 Iul. 1929, art. 43). Ant 

gajările şi ordonanţările sunt controlate din punct de vedere a lega- 

lităţii, cum şi a observării limitelor bugetare şi a justei imputări 

petrivit tehnicei de contabilitate. Chestiunea utilității şi oportuni- 

tății angajărilor de cheltuieli, întru cât depăşeşte limitele legali- 

tăţii, rămâne sub răspunderea ministrului sau altui administrator 

responsabil. La controlul ordonanţărilor consilierul-controlor va exa- 

mina îndeplinirea formelor legale (recepţionarea lucrărilor, lichida- 

rea cheltuielelor, prezenţa pieselor justificative efc.). In urma. con- 

trolului făcut angajarea, ordonanţarea ete. fiind aflată de consilie- 

rul-controlor în regulă, el aplică viza de control preventiv.  
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Se pot ivi însă diferende între ministru şi între organul de con- 
trol al Curţii de conturi. 

In caz când consilierul-controlor găseşte că nu poate da viza de 
control preventiv, va atrage în scris atenţiunea ministrului, ară- 
tându-i motivele refuzului. Dacă ministrul persistă ca angajamentul 
sau ordonanța, să, fie vizate, el se 'va adresa, ministrului de finanţe, 
înaintându-i actele a căror viză a, fost refuzată. Ministrul finanţelor 
examinează cazul, își formulează avizul şi trimite actele cu. avizul 
său Curţii de conturi spre a decide. Curtea statuiază, cel mai târziu 
în 8 zile, Când Curtea decide, că angajmentul sau ordonanța, tre- 
buiese vizate, trimite actele consilerului-controlor. respectiv cu obli- 
gația' de apune viza. In caz contrar Curtea înapoiază actele cu. 
decizia sa motivată prin ministerul de finanţe ministrului respectiv. 
Dacă acesta persistă în -vizarea angajamentului sau a ordonanţei 
sesisează consiliul de miniştri. Dacă consiliul de miniştri hotăreşte 
acordarea, vizei, deciziunea se comunică Curţii de conturi, care or- 
donă imediat. consilierului-controlor să dea viza corform Jurnalului 
consiliului de miniştri. (L. 31 Iul. 1929, art. 47—48). 

Curtea de conturi comunică lunar adunării deputaţi- 
lor toate vizele date conform jurnalului consiliului de miniștri, îmi- 
preună cu copia încheierilor. motivate ale Curţii. | 

„ Asupra ordonatorilor secundari consilierul controlor poate exer- 
cita controlul numai pronunţându-se asupra cuantumului şi speci- 
ficării creditelor prevăzute în ordonanțele de delegaţie, examinând 
cu această ocaziune măsura angajărilor delegatie. La 15 şi la finele 
fiecărei luni ordonatorii secundari sunt obligaţi să comunice consi- 
lierului controlor angajamentele luate pe baza ordonanţei de delega- 
ție. In baza acestei comunicări consilierul controlează dacă n'a fost de 
păşită limita creditului delegat. Dacă ordonatorul secundar anga- 
jează cheltuieli peste limita delegaţiunei,. el rămâne personal răs- 
punzător. (art. 49—51). 

Or donanţele şi mandatele de plată pentru eficacitatea contro- 
lului poartă un număr de ordine. Seria numerelor de ordine este 
unică pe ordonator şi pe anul financiar, atât pentru ordonanţele de 
plată, cât şi pentru cele de delegaţie. 

In afară de controlul preventiv prin consilierul-controlor Curtea 
exercită controlul de gestiune, care asupra. ordonanţelor şi man- 
datelor de plată, se face în măsura, cum piesele sosesc la Curte, zilnice 
sau la 15 zile, iar asuprâ încheierilor lunare, cum şi asupra celor
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anuale când aceste sosese la termenele fixate în legea contabili- 

tăţii. , ” 

Toţi gestionarii, cum şi toate administraţiile publice, obligate 

prin lege a trimite Curţii conturile lor, sunt datori să le depună la 

grefa acesteia în termenele prevăzute de lege. 

r'ermenele sunt ţinute în evidenţă de procurorul general al 

Curţii, care ţine registru de toţi gestionarii obligaţi a prezenta Curţii 

conturile de gestiune!), urmăreşte depunerea în termen a contu- 

rilor şi propune aplicarea sancţiunilor faţă de rei ce sunt în întâr- 

ziere.2) 

Primul preşedinte al Curţii primind actele, conturile, cererile, 

apelurile şi toate lucrările le distribuie secţiilor. Borderourile cu 

“ avizele şi actele justificative ale ordonanţărilor se primesc direct de 

către referendarii însărcinaţi cu verificarea. ! 

Preşedinţii de secţii distribuie împreună cu referendarul-şef în- 

tre referendarii secţiunilor lucrările repartizate. Distribuirea se face 

pe ministere şi admistraţiuni, astfel ca actele din cursul unui an. şi 

privitoare la acelaşi buget să fie examinate de acelaşi birou. 

Referendarii examinând lucrările întoemese raport motivat, 

conținând observaţiunile lor asupra legalităţii operaţiunilor, validi- 

tăţii actelor prezentate, defectelor de contabilitate şi orice alte ob- 

servaţiuni ar crede necesare. Privitor la actele justificative ale or- 

donanţărilor se face raport numai când se constată lipsuri, greşeli, 

sau alte nereguli. In toate celelalte cazuri se vizează bhorderoul pen- 

tiu constatarea verificării. Deasemenea asupra borderourilor lunare 

de încasări şi plăţi se va raporta numai dacă se constată omisiuni 

sau alte nereguli, alteum se certifică pentru verificare. 

Rapoartele referendarilor, examinate de preşedinte sau un con- 

1) Toţi gestionarii justiţiabili de Curte sunt datori, ca în termen de 

30 zile dela numirea lor în funcţiune să înainteze procurorului general: 

copie de pe ordinul de numire şi de pe procesul verbal de luare în primire 

a serviciului. Deasemenea toate administraţiunile publice sunt datoare 

“să comunice imediat procurorului general numirile și orice mutaţiune ar 

face în personalul gestionarilor puși sub judisdicţiunea Curţii, cum şi mă- 

surile luate privitoare la garanţia lor (L. Curţii, art. 63). 

2) In caz de neprezentare la termen a conturilor cei vinovaţi se con- 

damnă la o amendă egală cu retribuţiunea dela 15 zile la 4 luni, fixân- 

du-li-se un ultim termen. Dacă nu înaintează conturile nici în acest ter- 

men se condamnă la dublul amendei prime şi se iau măsuri la autoritatea, 

în drept. (L. Curţii, art. 30).  
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silier se pun în desbaterea seeţiunei, fixându-se,zi de judecată. Se 
citează părţile şi se trimite parchetului spre a lua cunoştinţă. 

La ziua fixată se prezintă raportul, se ascultă părţile şi conelu- 
ziunile parchetului, se ia avizul consilierului raportor, votul fiecărui 
consilier şi preşedintele pronunţă hotâtirea. | 

Asupra lucrărilor date în atribuţiunile judecătoreşti Curtea pro- 
nunţă deciziuni, asupra celor de control pronunță declarațiuni, în 
afară de vizele prevăzute pentru controlul prevenţiv. 

Deciziunile trebuie să constate dacă justiţiabilii sunt lichidaţi 
sau datorese vr'o sumă. In primul caz Curtea pronunţă descărcarea 
definitivă. In al doilea caz îi „condamnă la plata sumei cu dobânda 
legală dela data când o datorese. 

Declaraţiunile stabilesc, dacă conturile. sunt exacte, dacă con- 
țin defecte. nereguli sau călcări de legi, cari sunt administratorii vi- 
ncvaţi şi măsurile ce s'au luat sau trebuie să se ia în contra, lor. 

Descărcare valabilă şi definitivă nu se poate da decât de către 
Curtea de conturi. Orice verificări sau descărcări date de căţre co- 
misiuni administrative instituite în orice mod sunt provizorii şi nu 
dispensează pe gestionari de a, prezenta, Curţii conturile de gestiune. 
(L. Curţii, art, 29—41). 

'$ 10. Controlul conturilor generale. Deciaraţiunile Curţii 
de conturi asupra lor. 

In afară de situaţiunile lunare ce încheie atât ordonatorii prin- 
cipali, cât Şi cei secundari asupra operaţiunilor» efectuate în luna 
precedentă, şi în afară de siiuaţiunea încheiată în fiecare lună de 
către contabilitatea generala a statului, în baza situaţiei lunare a 
contabilităţilor centrale a ministerelor, se încheie cont anual de exe- 
cuție a. bugetului de către contabilitatea centrală a ministerului, 
având anexe conturile anuale ale ordonatorilor secundari, şi se tri- 
mite contabilităţii generale a statului şi Curţii de conturi. 

In baza conturilor anuale ale ministerelor contabilitatea gene- 
rală încheie conul general anual de execuție a bugetului (în ter- 
men de 3 luni. dela închiderea anului) şi-l remite imediaţ Curţii de conturi (L. cont. publ., art. 147—151). | 

Curtea — după judecarea conţurilor de gestiune ale tuturor casie- rilor statului pe -întreg anul financiar, cari îşi află expresiunea, ca, rezultate în conturile generale, procedează la confruntarea rezulta- 
V. ONIŞOR : Drept administrat. i 23 

 



— 354 — 

telor constatate prin deciziunile sale cu cele cuprinse în contul ge- 

neral. Raportul asupra, acestor confruntări este întocmit de o comi- 

siune constând din preşedibţii celor 4 secţiuni, el este pus în desba- 

terea secţiunilor unite. 

După cercetarea tuturor conturilor de. venituri şi a tuturor 

actelor relative la a:gajarea, ordonanţțarea şi plata cheltuelilor sta- 

tului, pe întregul exerciţiu de execuţiune a bugetului şi a creditelor 

extraordinare. speciale, Curtea procedează la adunarea rezultatelor 

constatate şi le confruntă cu conturile ministerelor, pronunţând de- 

clarațiuni speciale de conformitate asupra veniturilor şi eheluelilor 

fiecărui minister. 

După pronunţarea declaraţiunilor asupra, casieriilor, asupra CON- 

turilor de venituri şi actelor de cheltueli, o comisiune constând din 

preşedinţii celor 4 secţiuni procedează la confruntarea tuturor re- 

zultatelor constatate de Curte cu. cele cuprinse în contul general al 

statului, strângând toate observaţiunile făcute de secţiuni în. cursul 

cercetărilor şi cele privind vizele date după hotărîrea, consiliului de 

miniștri. Reteratul privitor la aceste confruntări este desbătut în 

secţiunile unite, iar ca rezultat se pronunţă o declarațiune generală 

de conformitate asupra. contului general de execuţiune a bugsâtului. 

Deodată cu declaraţiunea generală Curtea întoemeşte un memo- 

riu, în care cuprinde observaţiunile sale asupra. defectelor de orice 

natură ale conturilor ministeriale, arată călcările de legi constatate, 

formulează vederile sale asupra reformelor şi îmbunătăţirilor pe cari 

le crede necesare în contabilitatea publică (L. Curţii de conturi, art. 

49-—46) 

Memoriul se comunică ministerelor, ca să-şi formuleze răspunsul 

la observaţiunile Curţii. 

Declaraţiunile generale ale Curţii, date asupra casierilor, cum 

şi asupra contului general al statului se publică în Monitorul Oficial. 

Un exemplar trimite ministrului de finanţe, spre a servi la în- 

toemirea proiectului de lege pentru regularea definitivă a bugetului. 

Memoriul cu observaţiunile Curţii, însoţit de răspunsurile minis- 

terelor şi de lista tuturor vizelor date conform hotăririlor consiliu- 

lui de miniștri se supune adunării deputaţilor şi se publică în M6- 

nitorul Oficial. 
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$ 11. Natura juridică a deciziunilor Curţii de conturi, 
Căile de atac în contra lor. 

Deciziunile Curţii de conturi au autoritatea deciziunilor jude- 
cătorești. Prin urmare ele au caracterul juridice de a constata cele 
cuprinse în dânsele cu puterea, de 'veritate legală. 

Deciziunile Curţii sunţ executorii, 

Toate deciziunile de condamnare se pun în executare direct de 
către procurorul general. El ordonă înscrierea în debitele celor con- 
damnaţi a sumelo» datorate, înştiințând şi administraţiile respec- 
tive. Ă 

Procurorul general ţine un registru de toate deciziunile con- 
damnatorii, urmăreşte aducerea lor la îndeplinire şi comunică: Curţii 
rezultatele la finea fiecărui an. La caz de neexecutare a condam- 
mării arată motivele pentru cari nu s'a executat deciziunea,. 

Curtea în memoriul său anual face menţiune despre rezultatul 
executării deciziunilor sale. 

Deciziunil3 date în prima şi ultima instanţă sunt supuse revi- 
zuirii, precum şi recursului, în casaţie. Deciziunile date în apel sunţ 
supuse numai recursului, în casație (art. 49). 

' Revizuirea se poate cere de părţile interesate (gestionari, ga- 
ranţi, moştenitori) pentru erori de fapt sau acle ce nu s'au avut în 
vedere la judecare. Revizuirea se poate cere de procurorul general 
pentru erori de fapt, omisiuni, duble sau false înscrieri, ori acte ce 
nu Sau avut în vedere la judecare. 

Curtea poate revizui şi din oficiu deciziunile sale pentru aceste 
moţive. 

Termenul de revizuire este de 6 luni pentru părţile interesate 
și pentru procurorul general, socotit dela comunicarea deciziunii. 

Cererea, de revizuire nu se poate face de aceeaşi parte interesată 
decât o singură dată. Deciziunile asupra cererilor de revizuire sunt 
supuse numai recursului în casaţie. 

Când partea a făcut şi recurs şi revizuire, judecarea recursului 
se suspendă până la rezolvirea revizuirei, 

Erorile materiale de redacţiune asupra numelui, ori calităţii 
gestionarului, erorile de serjs, ori de calcul, cari nu schimbă dispo- 
zitivul deciziunei, se îndreaptă de Curte pe marginea sau în josul 
deciziunei, fără a putea, da, loe la revizuire. 

23*
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Recursul în casaţie se dă în termen de 30 zile dela comunicarea 

deciziunei. Recursul nu împiedecă executarea. 

In caz de casare a deciziunii Curtea de casaţie trimite afacerea 

- să se judece din nou de către Curtea de conturi în secţiuni unite. 

Dacă Curtea de conturi în secțiuni unite persistă în deciziunea 

de mai înainte, partea interesată poate face din nou recurs în acelaş 

termen. Acest recurs se judecă de Curtea, de casaţie î în secţiuni unite, 

cari se pronunţă definitiv. 

Curtea. de conturi se va conforma întocmai judecății aduse. 

  
  

   



CARTEA VI. 

Funcţionarii. 

Ş 1. Generalităţi. Importanţa funcţionarilor în organizația 
de stat. Isvoare de drept. 

In studiul nostru de până acum am cunoscut, organizaţia sta- tului, dată prin normele de drept în vigoare, cu organele constituite şi normele, în baza cărora, acele organe sunt chemate să, funcţioneze, în scopul realizărei scopurilor statului. Statul ca fiinţă abstracţă, poate să funcţioneze ea organism viu numai prin persoanele fizice, cari ocupă funcțiunile create în organizaţie şi cari săvârşese în: nu- mele statului acele lucrări funcționale, prin cari se manifestă voinţa statului. Aceste persoane fizice sunt elementul uman, care întregeşte organizația abstractă a statului dată prin norme, făcând-o fiinţă vie, capabilă de voinţă, de manifestare a voinţei prin anume acte şi de executare a. acelora. Elementul uman îl dau funcţionarii. Elementul uman din organizaţia statului este un factor foarte important. EL este factorul de viaţă al organismului de staţ. Exi- stența organizaţiei de stat este legată de elemeneţul funcţionarilor. Fără funcţionari statul nu este o fiinţă vie. 
Ta evoluţiunea organizaţiei de sțat sa ajuns la stadiul, în care funcțiunile statului nu puteau Îi ocupate numai ca o îndeletnicire laterală, ci ceice intră în slujba, statului trebuiesa să-şi dedice toată, munca împlinirei funcţiunilor statului, făcând din aceasta o chemare de viaţă: Funcţionarii statului fac din munca lor în serviciul sta- tului -o carieră. In schimb staţul trebue să îngrijească de traiui material al funcţionarilor săi, dându-le mijloacele materiale de viaţă, ca ei nepreocupaţi de griji materiale să poată da statului toată, pu- terea de muncă. Statul de o parte are serviciile permanente ale fune- jionarilor săi, de altă parte el trebue să dea funcţionarilor întreţi- 
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nerea (în sens larg) permanentă materială. Din această situaţie re- 

zultă între stat şi funcţionarii săi raporturi de diept reciproce, con- 

ţinân'i şi de o parte şi de alta drepturi şi datorii. Situaţia de drept 

a funcţionarilor faţă de stat, cu complexul de drepturi și de datorii, 

ce rezultă din ea, se cunoaşte sub denumirea de statutul funcționa- 

rilor). Acesta face obiectul acestei cărţi a studiului nostru. 

„_ Isvorul de drept al acestei materii este: L. 19 lunie 1923 pentru 

statutul funcţionarilor publici şi R. legii din 23 Now. 1923. 

Pentru economie de spaţiu în textul cărții VI legea 19 Lun. 1923 

vom indica-o cu L. st. (legea statutului) şi R. 23 Nov. 1923 cu A. st. 

(regulamentul statutului). Cifra de alături va arăta numărul arti- 

_ colului din lege sau regulament. Piindcă 'în textul regulamentului 

se repetă în mare parte textul legei, vom invoca, cu text de regula- 

meat numai ceeace este în plus peste textul legei. 

$ 2. Funcţionarii publici. Diviziuni. 

Funeţionari publici sunt persoanele fizice, cari ocupă funcțiuni 

constituite în organizaţia de stat şi îndeplinese lucrări funcţionale 

în numele statului?). Funcţionarii publici sunt delegaţii naţiunei 

organizate în stat. Cum organizaţia de stat din zilele noastre se pre- 

ocupă de piobleme foarte varii, organele cari săvârşese funeţiuni, 

sau îndeplinesc servicii pentru stat sunt diferite. Remânând, ca să 

fixăm mai târziu noţiunea funcţionarului public, dăm câteva elasi- 

ficaţii ale funcţionarilor publici, L 

Puncționarii de stat, judeţeni, comumnali. În cadrele organizaţiei 

de stat am văzut, că îndeplinesc funcțiuni în afară de organele 

proprii ale statului şi alte organizaţii ale populaţiunii, preocupân- 

du-se de interese publice, judeţul şi comuna. Statul recunosecându-le 

o situaţia deosebită, ca organe cu personalitate juridică, judeţul şi 

comuna, îşi constituiese pentru îndeplinirea funcţiunilor organe, ocu- 

pate de funcţionari, întoemai ca şi la stat. Fiindcă patronul acestor 

funcţionari este altul decât statul, adică judeţul, resp. comuna, care 

se îngrijesc de întreţinerea materială a lor, spre deosebire de îune- 

  

a 

3) Se mai înțrebuinţează şi denumirea de pragmatica de serviciu & 

funcţionarilor. 

2) In antiteză cu funcţionarul public este funcţionarul particular, care 

ocupă o îunciiune sau un serviciu la o persoană particulară, (persoană 

fizică sau juridică).  
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ţionarii aplicaţi la stat, ei sunt funcţionari ai judeţului, sau ai *0- 
munei. 

. 1mând de bază problemele ce îndeplinese funcţionarii publici se face distincţia în: 
a) Funcţionari intelectuali, tehnici, manuali. Preocupaţiunea, 

funcţionarilor din prima categorie este de natură intelectuală, într'a 
doua, deşi nu lipseşte o parte intelectuală, dominează, elementul tehnie, 
în categoria a treia este dominanţă munca, fizică cu mâna. 

b: Funcţionari principali, auxiliari, In funcțiunile publice se 
îndeplinese multe servicii având de scop de a ajuta pe organul în 
drept a face acte în numele statului, prin îngrijirea de mijloacele 
materiale, prin ținerea lor în ordine, evidenţă, prin date informaţive, ete. Funcţionarii, cari au putere de a rezolvi o problemă, de a face an act în numele statului, sunt principali, cei cari îi dau ajutor în 
deosebite chipuri sunt auxiliari, 

e) Funcţionari de concept, de contabilitate, de contencios, sani- tari, tehnici. Diviziuni obişnuite în organizaţia, diferitelor departa- 
Mente ministeriale. Are importanţă în afară de punctul de vedere al diviziunei muncii şi din punct de vedere a pregătirei profesionale, 
ca condiţie de admisibilitate, la îndeplinirea serviciului. In fiecare 
din aceste categorii se cere altă pregătire teoretică şi practică, 
„di Funeţionari de conducere .şi execuțiune. Diviziune obişnuită 

la orice organizare a muncii omeneşti. In organizaţia, de stat inţră în categoria primă organele puterii centrale, investite cu dreptul de a da norme de drept, de a îndrepta şi conduce activitatea, organis- 
mului de stat prin instrucţiuni, circulare, ordine, ete. In categoria 
2 doua intră organele subordonate, care au în atribuţiune de a aduce 
la îndeplinire lucrările iniţiate de funcţionarii de conducere. Deţer- 
mioarea limitei stricte între aceste categorii în realitate este dificilă. 

e) Fureţionarii de control şi înspecțiune. In categoria primă 
întră funcționarii însărcinaţi, mai ales în organizaţia, financiară, cu 
"constatarea, dacă anumite operaţiuni, în special de cifre, sunt corecte 
din punct de vedere aritmetie, In acest caz se vorbeşte de control al 
rifrelor. Mai există controlul unei lucrări, mai ales în contabilitatea. 
publică, lucrări de lichidare sau de ordonanţare, din punct de vedere 
al legalităţii. Acesta cuprinde constatarea, dacă lucrările făcute sunt 
în conformitate cu dispoziţiile unei norme legale (contract, buget, 
lege, etc.). Funcţionarii de inspecţiune au problema, de a observa, 
Telul cun anumite organe îşi îndeplinesc îndatoririle. Astfel de fune-
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ţionari de inspecţiune găsim în organizaţia ministerului de interne, 

de finanţe, instrucţiune, justiţie, ete. 

$ 3. Noţiunea funcţionarului public în general. 

Noţiunea statutului. Terenul de aplicare a statutului. 

Funcţionarii sunt delegaţii statului. (Art. 33 al Constituţiunei 

din 1923 prevede, că puterile statului se exercită prin delegaţiune). 

Atât în interesul statului, ea patron, cât şi în interesul membrilor 

statului, este necesar, ca să fie bine 'determinate puterile ce poate. 

exercita fiecare funcţionar. Puterile ce se exercită şi actele ce se 

fac de anume funcţionari în numele statului ca persoană juridică îl 

leagă numai în măsura, în care funcţionarii au avut căderea să facă 

acele actt. De altă parte numai acele acte ale funcţionarilor statului 

ca putere superioară obligă pe membrii statului la supunere, cari 

au fozt făcute de respeetivii funcţionari în limitele puterii lor. Dacă 

funcţionarul a eşit din cadrul puterii sale, lucrând în numele sta- 

tului ca persoană juridică, sau dând ordine, interdicte, pezrmisiuni 

în numele statului ca putere superioară, actele lai nu leagă pe stat, 

sunt nule, în cazul al doilea ele formează abuz de putere, încălcare 

a ordinei de drept, sau acte arbitrare. 

Ca să se încunjure confuziunile de putere, conflictele dintre 

membri: statului. şi organele lui, în organizarea serviciilor publice 

“irebue să fie determinaţi funcţionarii cu drept de a îndeplini fune- 

ţiuni în numele statului, cum şi puterile acordate fecărui funcţionar. 

De aceea. să încercăm a stabili noțiunea funcţionarului public ca, 

organ delegat al statului, pentru a acţiona, în scopul de a rezolvi 

probleme ale statului. 

In înţeles larg funcţionari. publici sunt toate persoanele fizice, 

cari în baza unui act de aplicare sunt investite cu delegaţiunea de 

a îndeplini funcțiuni dintre cele luate între problemele statului. In 

acest sens în şirul funcţionarilor publici intră orice persoane, care 

săvârsese funcțiuni în numele statului şi pentru stat, fără a se ţinea 

seamă: dacă sunt salariaţi, dacă sunt în serviciu permanent, al sta- 

tului, dacă săvârşese funcțiuni împreunate cu exerciţiul unei puteri, 

"ori numai funcțiuni de gestiune, sau de servicii, daică sunt în raport 

de ierarhie cu alţi funcţionari. După această definiţiune întră în 

categoria funcţionarilor publici şi membrii consiliilor judeţene si 

comunale, membrii deosebitelor delegaţiuni şi comisiuni din organi- 

zaţia. puterii centrale, a judeţului şi a comunei.  
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In sens mai strâns intră în categoria funcţionarilor publici nu- 
mai acele persoane, cari sau dedicat funcțiunei publice, făcându-şi 
o profesiune şi chemare de viaţă din aceasta, consacrându-şi toată 
puterea de muncă serviciului statului. Uzul comun încă înţelege în 
acest sens noţiunea de funcţionar public. Prin urmare vom înţelege 
în seus strict în categoria funcţionarilor publici pe acele persoane 
fizice, cari, alegându-şi serviciul public ca chemare de viaţă, intrate 
în serviciul organizaţiei de stat, (judeţ, comună, stabiliment publice, 

ete.) în baza unui act de aplicare (numire, alegere, contract), supuse 
normelor ierarhiei şi disciplinei, având o contravaloare materială, 
lucrează pentru rezolvirea, problemelor statului!). 

L. 19 Iun. 1923 dă următoarea definiţiune: 
Sunt funcţionari publici cetăţenii români, fără, deosebire de sex, 

cari îndeplinese un serviciu public permanent (civil şi eclesiastic) la 
stat, judeţ, comună sau la instituţiunile al căror buget este supus 
aprobă:ii parlamentului, guvernului sau consiliilor judeţene şi co- 
munale (L. st. 1). A 

Criteriile legii sunt: a) a se îndeplini un serviciu public; b) de 
către cetăţeni români, fără deosebire de sex; c) serviciul publice să 
fie permanent; d) patronul să fie statul, judeţul, comuna, sau insti-. 
tuțiuni eu buget supus aprobării organelor reprezentațive a acestora. 

Categoria acestor funcţonari intră în prevederile legii, ei se 
bucură de drepturile şi sunt supuşi obligaţiunilor specificate prin 
statut. 

A 
Pae excepţie şi prin urmare nu intră în prevederile legii 

statutului: 

a) Funcțiunilă politice şi cele elective!); 
b) Mitropoliţii şi episcopii; 

  

1) În literatură definiţiunea! funcţionarului public este una dintre 
chestiunile cele mai controveresate. 

1) Se consideră ca funcțiuni politice sau elective acele funcțiuni pen- 
tru cari legile organice respective nu dau caracter qâ îuncţionar de: ca- 
rieră acelora numiţi în ele. (R, st. 2). 

Funcţionarii de carieră, cari, prin delegaţiuni vremelnice, vor fi însăr- 
cinaţi a îndeplini vruna din funcțiunile politice, la ridicarea, delegaţiunii 
sau însărcinării îşi reiau de drept funcțiunea anterioară cu toate dreptu- 

- vile dt vechime (L. st, 2); socotindu-se la stagiul său şi timpul servit în funcțiunea, politică (R. st, 2, a. III).
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c) 'Funcţionării corpurilor legiuitoare, a căror organizare este 

stabilită de regulamentul interior al fiecărui corp legiuitor în parte, 

d) Specialiştii străiai cărora, li se încredinţează vremelnic sau 

prin contract, o funcţiune publică; 

e) Luerătorii, precum şi personalul angajat pentiu un timp de- 

terminat sau pentru anume lucrare. (L. st. 2). 

Privitor la personalul de serviciu permanent, un regulament va 

stabil: nosmele de admisibilitate, drepturile şi îndaţoririle lui (L. 

st. 2). 

Funcţionari civili şi eclesiastici, ale căror organizaţii sunt sta- 

bilite. prin legi speciale, îşi păstrează pozitiunea, lo» ce rezultă din 

acele legi, întrucât ele nu contrazie.. dispoziţiunile din prima parte: 

a statutului (L. st. 4). i 

Cui se aplică statutul funcţionazilor? 

Legea statutului în partea L.cuprinde dispoziţiuni cari se aplică. 

“tuturor funcţionarilor publici, potrivit definiţiunei date de lege. 

Aceste dispoziţiuni privese condiţiunile generale de admisibilitate 

în funcțiuni, stabilitatea, îndatoririle şi răspunderile, imcompatibili- 

tăţile, retribuţiuniie, pensiile, concediile şi asociaţiunile de funeţio- 

naxi. În partea II. a statutului se cuprind dispoziţiuni, cari se aplică 

numai unor categorii de funcţionari, cari se numese fumeționari de 

administrațiune în sens mai larg. Nu se aplică dispoziţiunile din. 

partea Il categoriilor de funcţionari, cari sunt escepţionaţi privitor 

la chestiunile din pastea II. Aceste pentru ei sunt reglementate în le- 

gile speciale de organizaţiune a acestor categorii. Aceste chestiuni 

privesc condiţiile de admisibiliţate speciale, numirile şi înaintările, 

twansterările şi diseiplina. Categoriile excepţionate suni: a) ma- 

gistraţii; b) membrii corpului diplomatie şi consular; ec) membrii 

corpului didactice; d) ai corpului eclesiastie; e) menibrii tuturor 

'corpurilor tehnice şi de specialitate şi f) funcţionarii corpurilor le- 

giuitoare. Pentru categoriile a—e legea; statutului menţine dispozi- - 

ţiile relative la aceste materii din legile lor organice, pentru func- 

ţionarii corpurilor legiuitoare statutul lor este stabilit de regula- 

mentul interior al fiecărui corp legiuitor în parte (L. st. 33). 
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Ş 4. Principii de organizare a funcțiunilor publice. Diviziuni. 

ln marea organizaţie de stat, funcțiunile se grupează după cele 
3 puteri, deosebite prin Constituţiune. In cadrele puterilor am văzut 
organizația întocmită după principiul specializării şi a distribuţiei 
ter:oriale. In acelaş ram de serviciu publice funcțiunile sunt aşezate 
în raport una faţă de alta în baza ierarhiei. Având la temelie toate 
aceste principii, problemele statului sunt repartizate între funcţio- 
nari, stabilindu-se în fiecare ram şi în fiecare grad al ierarhiei pro- 
blemele date fiecăruia. Aceste probleme formează atribuţiunile func- 
ționarului. 

Sfera de atribuţiuni este determinată în baza a două principii: 
a) după problemele sau materiile date în atribuţiuni (competentia, 

_ratiune materide) şi b) după aşezarea funcţionarului întră teritoriu 
determinat al statului (competentia ratione loci,). 

După principiul de competenţă a materiei problemele sunt re- 
partizate, cu considerare la principiul specializărei, între funcţionari 
astfel. că o categorie săvârşeşte numai anume probleme, de aceeaşi 
natură, determinate prin gen şi specie. D. e. funcţionarii de poliție 
veghează la menţinerea ordinei şi siguranţei, funcţionarii de per- 
cepţie ai ministerului de înanţe strâng veniturile statului, revizorii 
şcolari inspectează instrucţiunea publică. Dar nici una dintre aceste 
categorii nu poate săvârşi problemele date în atribuţiuni în întreg 
teritoriul ţării, pentrucă aceasta este fiziceşte imposibil. Necesitatea 
impune, ca ţara să se împărţească în circumseripţii şi fiecărui fune- 
ționa» al unei categorii să i-se indice de a săvârşi problemele atri- 

„ buite într'o parte de teritoriu al țării, care formează competenţa 
funcţionarului după raţiunea locului. Astfel avem poliția oraşului 
Chişinău, serviciul de siguranţă al punctului Nepolocăuţi, percepţia. 
I a oraşului Cluj, revizorul şcolar al judeţului Bălţi, 

Din gruparea categoriilor de funcţionari după atribuţiuni, şi 
după aşezarea lor în circumscripții teritoriale, se -poate determina 
atât din punct de vedere al statului, cât şi al; cetățenilor, că în ea- 
zuri ecncrete, în speţe, cari funcţionari organe ale statului sunt în 
drept de a lucra în numele statului. Competinţa stabilită atât ra- 
tione materiae, cât şi ratione loci, trebue să fie observată cu Tigu- 
rozitate. Funcţionarul administrativ trebue so examineze totdeauna 
din cficiu, Orice acte făcute cu depăşirea normelor de competinţă 
pot fi anulate, având atât statul, cât şi particularul de a suporta 
consecințele actului făcut,
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Sfera de probleme atribuite unui funcţionar formează funețiu- 

nea sa. Aceasta ia în viaţa practică denumirea de: oficiu şi auto- 

ritate. ! 

Când în cadrele atribuţiunilor unei funcțiuni se îndeplinesc pro- 

bleme, în care nu se manifestă imperium, sau dreptul de comanda- 

meni, ca d. e. la serviciul de poduri şi şosele, la direcţiunea apaduc- 

tului orăşenese, se vorbeşte de un oficiu. Când însă în îndeplinirea 

problemelor unei funcţii se manifestă puterea superioară a statului, 

autoritatea, care dă ordine, interdicte, autorizaţiuni, se vorbește de : 

o autoritate. In practică se face confuzie între aceste două noţiuni. 

Se vorbeşte de oficiul primăriei, oficiul!) prefecturei, înțelegând prin 

aceasta sfera de atribuţiuni a organului respectiv împreună cu toate 

mijloacele de material ce- i stau la dispoziţie, ca local, mobilier, 

utensilii, ete. 

In organizaţia administrativă găsim în afară de oficii, şi însti-. 

tute. Ele sunt constituite din funcţionari şi material, având menirea 

de a săvârşi anume funcţii intelectuale sau fizice de interes public, 

cari intră în cadrul problemelor statului (judeţului, comunei). D. e. 

institutele de învăţământ, spitalele, institutele de corecţiune, arsena- 

lul, ete. sunt institute. Institutele de multe ori au şi atribuţiunile de 

a se administra ele înşişi, exercitând faţă de persoanele, făcând 

parie din organizaţia lor, autoritate, disciplină. In acest caz se spune, 

că institutul are autonomie. Se deosebesc de institute, care sunt or- 

gane ale statului, stabilimentele de utilitate publică, cari sunt forma- 

țiuni ale iniţiativei particulare, cu personalitate juridică. 

Principii generale pentru organizarea funcţiunilor publice în 

viaţa de stat se scot din experienţa şi practica statelor. Principii : 

unitara însă nu se pot fixa. Fiecare organizaţie de stat este rezultatul 

evoiuţiunei vieţii publice a poporului care l-a alcătuiţ. Din aceasta 

rezultă anume principii, anume metode. In atingerea cu alte state 

şi din cunoaşterea, reciprocă a instituţiunilor, aceste principii se Mo- 

difică, so adaptează, căutându-se forme mai desăvârşite. 

- Viaţa modernă ne arată în organizaţia de stat funcţii foarte 

complicate, săvârşind probleme varii. In organizare se ține seamă de 

principiile grupării după materii, după teritoriu, după diviziunea 

muncii şi după specializare („On n'administre pas bien que de prăs“ 

— non omnia possumus, omnes“). 

1) Se spune şi de oficiul ce ni-l face cineva, în sensul de servicii. In 

alt sens prin. oficiu se înţelege problema îndeplinită.  
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Din puneţ de vedere al organizării funcţiunilor publice se mai 

fa> următoarele diviziuni: | 

Puncțiuni îndividuale (birocraţice) şi colegiale (dicasteriale). 

In funcțiunile individuale atribuţiunile se exercită prin o singură 
persoană, care este şeful, având singur răspunderea pentru hotărîrea 

ce ia. In funcțiunile :colegiale dreptul de a lua hotărîrea 

îl au mai multe persoane, cari deliberează şi exprimă voinţa de 

regulă prin votare („Delibârer est le fait de plusieurs, agir est le 

fait d'un seul“). | 

Puncţiuni reprezentative şi politice. Cele dintâi au menirea de 

a reprezenta vaza şi autoritatea statului, cele politice reprezintă 

direcţiunea politică a guvernului. 

" Puneţiuni de administraţie generală şi de administrație specială. 

Atribuţiunile funcţiunilor de administraţie generală se estind asupra 
mai multor rame de administraţie, cuprinzând atribuţiuni din mai 

multe departamente ministeriale, pe când cele de administraţie -spe- 

cială se reduc la un singur departament. Prefectul, primarul, admi- 

nistratorul de plasă stă la dispoziţia tuturor departamentelor, admi- 

nistratorul financiar, revizorui şcolar, serviciul de poduri şi şosele 
fac funcțiuni câte. pentru un singur departament. 

Punciuni de guvernământ şi de administrație. Cele dintâi dau 
direcţiunea superioară în rezolvirea chestiunilor prin norme, circu: 

lare, ordine, cele de administraţie săvârşese munca de amănunt, 

punând în aplicare în cazuri concrete, cu referinţă la persoane, nor- 

mele emanate dela funcțiunile de guvernământ. 

Puncţiuni generale (regnicolare), regionale și locale. Diviziune 
întemeiată pe împărţirea teritorială a atribuţiunilor, 

Puncțiuni superioare, mijlocii şi inferioare. Această diviziune 
are la bază gradul de autoritate a organelor respective. In. aşezarea 
ierarhică a funeţiunilor de regulă chestiunile de amănunt, de apli- 
care în speţe a normelor, se face la autoritatea inferioară (d. e. la 
comună), de unde chestiunea poate fi dusă prin apel la autoritatea 
mijlocie (d.  e.la delegaţiunea județeană), autoritate mai înaltă, 
dar încă supusă unei căi de ata, iar de aici la autoritatea cea mai 
înaltă (d. e. departament ministerial), a cărui hotârire este defini- 
tivă. Se presupune existenţa a 3 grade în această organizaţie. 

Puncțiuni de carieră şi funcțiuni pentru, laici. Cele dintâi sunt 
ocupate de elementul profesional, făcând carieră din serviciul publie, 
cele de al doilea sunt îndeplinite de delegaţi ai cetăţenilor admi- 
nistraţi, cari -săvârşese servicii publice în mod onorific, fără retri-
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buţiuni, din interes pentru chestiunile publice şi menținându-și ocu- 

paţiunea obișnuită. 

Funcţiuni politice şi elective, funeţionai numiţi de puterea exe- 

cutivă, funcţionari aleşi de organele reprezentative (consilii). 

Funcţionarii civili şi eclesiastici, în funcțiuni ale statului ci- 

vili sau în funcțiunea bisericei. 

$ 5. Natura juridică a serviciului public. 

Asupra naturii juridice a serviciului public în doctrină nu sa 

stabilit un punct de vedere fix. Două conicepţiuni importante se 

găsesc în această chestiune, una reprezentată de şcoala franceză 

şi cealaltă de şcoala germană. ! 

Şcoala franceză, având de reprezentanţi pe profesorii de drept 

administrativ: M. Hauriou, H: Berthâlemy şi L. Duguit, pledează pe 

lângă natura. de drept public a serviciului public. Această şcoală 

consideră pe funcţionarul publice ca intrat în serviciul statului (ju- 

deţului, comunei) în urma unui act unilateral al acestuia, pe lângă 

care voinţa funcţionarului este disconsiderată. Relaţiunile de drept, 

ce rezultă din acest raport de drept publie între stat şi funcţionar, 

sunt cârmuite prin regulele de drept administrativ, cari asigură 

numai statului drepturi, iar funcţionarul este supus necondiţionat 

voinţei statului. Personalitatea funcţionarului dispare în faţa, inte- 

vesului public, funcţionarul nu se bucură de drepturi individuale, 

întemeiate pe rapontul de serviciu în care se află cu statul.) 

Scoala germană, reprezentată prin Paul Laband, consideră. ra- 

portul dintre stat şi funcţionarul public ca un contract, încheiat în 

baza acordului de voinţă dintre cele 2 părţi. 

După dl Paul Negulescu!) numirea într'o funcţiune publică este 

un act unilateral de putere publică, puterea deţinută de funcţio- 

1) “In amănunte Berthelemy distinge 2? categorii de funcțiuni publice, 

întemeiate pe diviziunea actelor de autoritale şi de gestiune. La tuncţio- 

marii săvârşind acte de autoritate raportu de serviciu este întemeiat ex- 

clusiv pe actul de autoritate al statului. La funcţionarii făcând acte de. 

gestiune raportul de serviciu are la :bază contractul de serviciu. Duguit nu 

împărtăşeşte acest punct de vedere, el admite: funcţionari publici numiţi în 

baza unui act unilateral al statului, şi împiegați, aplicaţi prin contract 

de serviciu. Consecvenţa esie, că funcţionarii publici nu pot face grevă, nu 

pot fi membri ai unui: sindicat profesional, ce este admisibil la im- 

piegaţi. , 

*) Tratat de drept adim,, ediția III, 1995 pag. 122 și 514  
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nar însă nu vine dela persoana care face numirea, ci dela legea 

care organizează funcțiunea, stbilind atribuţiunile şi obligaţiunile. 

Pentruea o persoană să ajungă în situaţia de a exercita atribuţiunile 

unei funcțiuni organizate este nevoie de desemnarea acelei persoane, 

care fapt se face prin un act unilateral al unei autorităţi sau al 
unui corp electoral. Desemnată prin un act unilateral pentru o fune- 

țiune publică, ea poate fi înlocuită tot în mod unilateral, afară de 

cazul unei îuncţiuni investite cu stabilitate. 

Dl Anibal Teodorescu?) arată, că atât în doctrina şi jurisprudenţa 

franceză, ca şi la noi, la început a domnit în această chestiune o con- 
cepțiune civilistă, asemănând funcțiunea publică cu situaţia isvorând 

din contractul de mandat. Această aparenţă e înşelătoare, căci stăm în 

faţa unei raport de drept public, care trebue judecat după vegulele 

dreptului publie,. 

Părerea noastră este, că raportul juridic dintre stat şi funeţio- 

nar este un raport de servicii de drept public. Intrarea unei per- 

soane în serviciul public nu se face exclusiv în baza unei numiri 
unilaterale a puterii de stat, ci în baza unei oferte prealabile, prin 

care persoana respectivă îşi arată voinţa de a intra în serviciul sta- 

tului, care ofertă statul o primeşte prin declaraţiunea cuprinsă în 
axtul de numire. Condiţiunile sunt în prealabil stabilite în normele 
de organizare ale funcţiunilor publice, în ele sunt stabilite în mod 
fix drepturile şi datoriile funcţionarului, pe care el le cunoaşte şi le 
acceptă în momentul când îşi înaintează ofert/de a fi numit în 
serviciu. Actul de numire în serviciul public &ste acceptarea unei 
oferte, în condiţii fixate în normele de drept public. In afară de ca- 
zul, când numirea a fost făcută cu titlu provizoriu, adecă înti”o con- 
diţiune rezolutivă, numirea nu poate fi retrasă în mod unilateral. 

Dl profesor G. Jeze în lucrarea sa asupra statutului funeţiona- 
rilor publici defineşte funcțiunea publică, ca 0 situaţiune juridică 
generală, impersonală, obiectivă, creată şi organizată prin legi şi 
regulamente, modificabilă în orice moment prin legi şi regclamente 
Şi numai prin legi şi regulamente!).. 

  

2) Tratat de arept « adm. ediţia 111 1929, pag. 262 şi urm. 
1) Cours de droit public. Le statut des fonctionnaires publics, Paris 

1529, pag. 23—24, 
iz : -
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_$ 6. Impărțirea serviciilor publice, gradele ierarhiei din 
| administrații. 

Legea statutului determină şi împărțirea serviciilor publice, 

pentru a putea stabili regulele aplicabile deosebitelor categorii. Se 

face distincţia între servicii de administrațiune şi servicii speciale 

avână alte funcțiuni decât administraţiunea propriu zisă. Deşi dis- 

tineţiunea potrivit funeţiunei nu e rguroasă, ea fiind determinată 

- de legiuitor, vom lua-o de bază în studiul nostru. Potrivit desvoltărei 

din regulament în baza principiilor fixate la art. 34 al legei, sunt 

următoarele dispoziţiuni privitor la administrațiuni: 

Administraţiile publice se împart în administrații de stat și 

administrații locale. i 

Admimnistraţii de stat sunt ministerele. Fiecare minister cuprin- 

de o administraţie centrală şi servicii exterioare. Legile de organi- 

zare stabilese compunerea lor. | 
Administraţii locale sunt administraţiile județene şi comunale, 

camerele profesionale, precum. şi orice altă autoritate publică care 

nu este cuprinsă în organizaţia statului, judeţelor sau comunelor. 

Ele pot avea deasemenea în afară de administraţia centrală şi ser- 

aicii exterioare. În legile sau actele de organizare ale administra- 

ţiilor locale este stabilită compunerea lor (R. st. 68). 

I,. st. în art. 34 fixează la administrațiunile centrale funcțiunile 

după grad, gradele având de a fi împărţite î în clase, conform legilor 

speciale. 

Funcţiunile fixate sunt: 1. director general; 2. subdirector ge- 

neral; 3. director; 4. subdirector; 5. şef de serviciu; 6. şef de birou; 

7. subșef de birou; 8. impiegat şi 9. impiegat stagiar. 

Pentru funcțiunile administrative din serviriile exterioare şi 

din administraţiunile locale denumirea se determină prin legile de 

organizare ale fiecărei autorităţi, adoptându-se numirile şi echiva- 

lându-se, pe cât posibil, cu cele fixate pentru administraţiunile cen- 
trale. | 

L. 2 Aug. 1929 pentru organizarea ministerelor prin art. 200 a 

întrodus modificare în cele 9 grade de funcțiuni, cari prin R. st. 

aut. 69 au fost împăițite în 21 clase, interealând încă 2 grade şi 

anume: în locul | pe secretarul general, între gradul 5 şi 6 pe şeful 

de secţie, în schimb a redus numărul claselor dela, 21 la 18. 

Azi tabloul funcţionarilor din administraţiile centrale şi exte- 

rioare ale ministerelor este după cum urmează: 1. secretar general; 

2, director general; 3. subdirector general; 4. director 'clasa,  
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I şi II; 5, subdirector clasa I şi II; 6. şef de serviciu clasa I și IT; 
7. şef de secţie clasa I, II şi III; 8. şet de birou cl. 1, II şi III; 9. 
subşei de birou; 10. impiegat; 11. impiegat stagiar. 

Legiuitorul. din 1929 a daţ autorizaţie fiecărui minister, ca, nu-: 
mai pentru aplicarea Legei 2 Aug. 1929 să stabilească prin regula- 
went numărul fuacţionarilor ministerului (art. 198). Incadrarea 
funeţicnarilor din administraţia centrală şi exterioară a ministere- 
lor s'a făcut de comisiuni organizate la preşedenţia consiliului de - 
miniştri (art. 199). | 

Funcţiunile de inspector general, de inspector şi subinspector 
se vor clasa şi echivala prin legile de organizare cu unele din: gra- 
dele de mai sus. (L. st. 34, al. IV, R. st. 69). 

Insărcinările cu caracter special, precum: bibliotecar, registra- 
tor, arhivar, ete. se îndeplinesc prin delegațiuni date de şeful 
superior al auţorițăţii respective, de către unul din funcţionari până 
la gradul de şef de serviciu inelusiv. (L. st. 55). 

$ 7. Recrutarea în serviciile publice. Condiţii de 
admisibilitate generale. 

Pentru a putea, ocupa o funcţiune publică, se cer anumite cali- 
tăți. Aceste sunt determinate ca, o garanţie prealabilă, că. cel ce - 
oenpă o funcţiune publică va corăspunde în împlinirea atribuţiuni- 
lox ei. Calitățile cerute sunt condiţii de admisibilitate. Ele sunt ge- 
nerale, aceleaşi pentru toate funcțiunile publice, şi speciale, care se 
cer numai la anume funcțiuni şi care sunt altele la fiecare categorie. 

Condiţiunile generale de admisibilitate, prevăzute de statutul 
funeţionarilor (art. 5), sunt următoarele: 

1. Cetăţenia (indigenatul), numită şi calitatea, de Român sau na-. 
turalizat. Condiţiunea este prevăzută şi de Constituţie în art. 8. Nu- 
mai ei (toţi Românii fără deosebire de origină etnică, de limbă sau 
de religie) sunt admisibili în funcțiunile şi demnităţile publice, ei- 
vile şi militare. Privitor la străini Constituţia prevede la art. 8: 
străinii nu pot fi admişi în funcțiunile publice, decât în cazuri ex- 
cepţionale şi anume statornicite de legi, iar L. statutului la art. 2 
vorbeşte de „Specialişti străini, cărora li se încredinţează vremelnie |, 
sau prin contract o funcţiune publică“, făcând această categorie ex- 
cepţiune dela calitatea de funcţionari publici. ! 

2. Drepturile civile şi politice. Cel ce vrea să ocupe o funcţiune 
publică, trebue să se bucure în întregimea, lor, de drepturile civile 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. 24



— 3710 — 

şi politice. L. statutului la art. 5 prevede pentru funcţionarii bărbaţi 

că trebue să se bucure de toate drepturile civile şi politice, şi să nu 

fi suferit vr'o condamnaţiune infamantă. ” , 

Nu pot fi numiţi funcţionari publici persoanele puse sub acu- 

zaţie sau condamnate definitiv la o pedeapsă criminală sau la o 

pedeapsă corecțională pentru următoarele. delicte: fals, furt, înşelă- 

ciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, atentat la, bunele mo- 

ravuri în cazurile prevăzute de art. 262, 263, 264, 267 şi 281 din codul 

_penal român, precum şi de articolele respective din celelalte coduri 

penale menținute în vigoare, mituire, delapidare de bani publici, per- 

cepere de taxe ilegale, rupere de sigilii, sustragere, ascundere sau 

desființare de acte publice aflate în arhive sau în depozite publice, 

“sau date în păstrarea unui funcţionar public, precum şi faliţii nd- 

reabilitaţi. 

Deasemenea nu pot fi numiţi funcţionari publici persoanele cu 

o purtare morală îndoioasă, chiar dacă nu au comis delictele citate 

în alineatul precedent. (R. st. 8).. 

3. Vărsta. L. statutului la art, 5 cere: „majori, de 21 ani împli-. 

niţi“.2) 

4, Satisfacerea, obligaţiunilor legii de recrutare este cerută de 

L. statutlui la art. 5 pentru bărbaţi. 

5. Sexul, Statutul nu face distineţiune între sexe, ci dă dreptul 

de a fi funcţionar „fără deosebire de sex“ (art. 5). 

6. Sănătatea. L. statutului cere: „să fie apți pentru serviciu din 

punct de vedere al sănătăţii“ (art. 5). | 

$ 8. Condiţii de admisibilitate speciale. 

Condiţiile speciale de admisibilitate la recrutarea în serviciile 

publice sunt stabilite în partea II a legei statutului pentru funcfţio- 

narii de administraţiune şi în legile speciale de organizare pentru 

funcționarii de specialitate. 

R. st. precizează în baza dispoziţiilor din art. 36 al legei urmă- 

toarele condiţii în administrațiune: - 

:) In timp de 5 ani dela punerea în aplicare a legii au putut fi nu- 

miţi însă ca funcţionari stagiari, în caz de necesitate, şi minorii dela 

18 ami în sus. Aceştia însă nu pot deveni definitivi înainte de a îi majori, 

iar bărbaţii înainte de a fi satisfăcut legea recrutării. 

In serviciul statului aceştia nu pot fi numiţi decât după obţinerea 

aprobării prealabile a autorițăţilor centrale. Aceeaşi autorizare se va 

cere şi pentru acei cari au trecut de 40 ani, precum şi pentru acei ce 

se înrudesc în linie ascendentă, descendentă sau colațerală până în al 

trilea grad cu un funcţionar sub ale cărui ordine sunt puşi. (R. st. 6).    
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Petnru a ocupa o funcţiune publică de administraţie, în afară 

de condiţiunile generale şi de depunerea examenului de capacitate, 

se cer următoarele titluri şcolare: 

a) Pentru funcțiunea de şef de birou şi acelea. egale în salariu, 

o diplomă universitară sau a unei şcoli echivalente; 

V) Pentru funcțiunea de impiegat stagiar şi acele egale în sala- 

riu, cel puţin diploma de absolvirea liceului sau a unei şcoli echi- 

valente.” 

Excepţional pot fi numiţi sau înaintați, fără titlurile indicate 
mai sus, în serviciile exterioare ale mnisterelor şi în administraţiile 
locale, în funcțiunea de şefi de birou sau în funcțiuni egale ca leafă, 
absolvenţi de liceu, iar. în funcțiunea de impiegat stagiar sau în 
funeţiuni egale ca leafă, absolvenţii unui curs secundar înferior sau 
acei cu titluri echivalente, cu condiţiunea ca să aibă examenul de 
capacitale şi să fi constatat lipsa candidaţilor titraţi, prin proces- 
verbal în' regulă încheiat de autoritatea respectivă după 15 zile dela 
publicarea vacanței (R. st. 76). | - 

Dacă pentru unele funcțiuni nu se găsesc candidaţi cari să aibă 
cel puţin 4 clase secundare, se constată aceasta printrun proces- 
verbal. după ce au fost numiţi toți postulanţii eu titluri!) 

“În asemenea, cazuri autorităţile pot numi dintre postulanţii cari 
au cel puţin 4 clase primare şi au dat examenul de capacitate. 

Persoanele numite 'în aceste condițiuni poartă titlul de agenți. 
Dispoziţiunile statutului şi regulamentului funcţionarilor nu le sunt 
aplicabile. Ei pot deveni stabili cu avizul favorabil al comisiunii 
pentru propuneri de numiri şi înaintări. 

Agenţii nu vor putea fi înaintați în gradele prevăzute de statut 
decât după ce ar îndeplini condiţiunile de studiu cerute de regulament 
(BR, st. 122). 

In serviciul judeţului L. 3 Aug. 1929 pentru organizarea admi- 
nistraţiunii locale: pentru prefect, în afară de examenul de capaci- 
tate, se cer studii universitare!) (art. 269); pentru primwretor se cere 
licenţa în drept şi 3 ani de serviciu efectiv în administraţia de stat, 

Judeţ şi comună, şi un examen de admitere; pentru pretor aceleaşi 

  

| 1) Funcţionarii aflaţi în serviciu la punerea, în aplicare & statului şi 
cari se găseau în funcţiune la 1916, chiar dacă nu au titlurile de studii 
cerute, pot înainta până la gradul de director inclusiv. (L. st. 62). 

*) Foştii senatori şi deputaţi, cari au fost aleşi în cel puţin 3 legisla- 
turi, pot fi numiţi prefecţi fără altă calificaţie (art. 269, al. III), 

24
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condiţiuni?), însă fără stagiul de 3 ani (art. 286). Preşedintele dele- 

gației judeţene trebue să fie licenţiat în drept, să aibă cel puţin 3 

ani de practică administrativă sau judiciară, sau 5 ani de practică 

de advocat (art. 248). Secretarului general al județului, se cere examen 

de capacitate, un titlu universitar, de preferinţă licența în drept şi 

să fi ocupat timp de 3 ani cel puţin gradul de. şef de serviciu (art. 

260), Inspectorii, judeteni trebue să fie licenţiaţi în drept sau în 

ştiinţe de stat având la bază bacalaureatul şi 3 ani de serviciu efectiv 

în administraţie publică, cum şi trecerea unui examen de admitere 

(art. 264). _ 

In serviciul comunei: pentru secretarul comunei urbane numit 

secretar general în municipii şi oraşe se cere diploma de doctor sau 

licenţiat în drept (art. 178); notarul trebuie să fie absolvent al şeoalei 

de notari cu bacalaureat, sau licenţiat în drept (art. 178); pentru fune- 

ționarii administrativi din sat şi comune turale se cere cel puţin 

cursul a 4 clase primare sau al unei şcoli elementare profesionale, 

în comunele urbane pentru personalul auxiliar cel! puţin 4 

clase secundare, pentru personalul executiv (şef şi subşef de birou) 

cel puţin absolvenţa liceului sau a unei şcoli superioare de speciali- 

tate, pentru şefii şi subşefii de serviciu licenţa în drept. Jurisconsul- 

tul trebue să aibă dreptul de a profesa advocatura conform legii 

adveeaţilor (art. 173). Casierii şi contabilii trebue să fie diplomaţi ai 

unei şcoale superioare de comerţ. Casierul în comunele rurale trebue 

să aibă cel puţin ciclul inferior secundar (art. 173), în oraşe şeful 

serviciului financiar licenţa în ştiinţe comerciale, ete. (art. 183). 

Cu condiţiunile de admisibilitate pentru funcţionarii de specia- 

litate din serviciile administrative ne vom. ocupa în partea II a 

studiului nostru. 

$ 9. Cumulul în funcțiunile publice. Incompatibilitatea. 

Acumularea mai multor funcțiuni publice într'o singură per- 

soană poate să provoace neregularităţii în funcţionarea organismu- 

lui administrativ pe motiv, că o singură persoană este în imposibi- 

- litate fizică de a presta în acelaşi timp servicii în 2 sau mai multe 

2) Pretorii în funcţiune la promulgarea Jegii, cari au fost numiţi în 

condiţiunile legii în vigoare (14 Iun. 1925) pot fi numiţi şi fără licenţă 

în drept, cu condiţia să aibă cel puțin 8 clase secundare etc. (art. 286).  
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locuri. Totuşi în statele „care nu au elemente de funcţionari suficienie 
pentru a provedea fiecare funcţiune publică Prin 0 persoană, sau 
unde statul nu poate retribui după fiecare funcţie pe funcţionarii 
săi, ca să le asigure traiul material, s'a admis, ca o persoană să ocupe 

„2 sau mai multe funcțiuni. Aceasta este admisibil numai la astfel de 
funcțiuni, în care îndatoririle legate de îuncţie pot fi împlinite în 
aceeaş localitate şi în alt timp. 

Cumulul în funcțiunile publice este reglementat prin L. 1 Julie | 
18901). Ea decretează ca principiu, că nimeni nu poate fi investit 
decât cu o singură funcţiune retribuită de stat, judeţ sau comună, 
ori de stabilimente publice şi de credit puse sub controlul statului, 
cu leafă, diurnă sau orice altă indemnizare, 

Dela acest principiu legea face excepţiuni. 

Aceste sunt: 

1. Funcţionarii cari ar avea o specialitate ştiinţifică, literară 
sau artistică, pot ocupa şi. o catedră a învăţământului public, cu 
condiţiune, ca catedra să fie în localitatea, unde îşi exercită funcţiu- 
nea?). Membrii corpului „didactic, cari n?ar, ocupa nici o altă fune- 
țiune publică, nu pot ocupa mai mult de 2 catedre în ramura spe- 
cialităţii lor, fie în acelaşi stabiliment de cultură, fie la 2 stabili- 
mente deosebite. . | | 

2. Membrii clerului, chemaţi în funcțiuni bisericeşti şi didae- 
tice, pot ocupa până la două însărcinări retribuite. 

3. Iuneţiunile judecătoreşti sunt compatibile cu cea de profesor 
la facultatea de drept din orașul de reşedinţă a magistratului (L, 24 
Martie 1909, art. 116). | 

4. Cumulul a nu mai mult de 2 funcțiuni, întru cât nu sunt de- 
clarate de lege incompatibile, se exercită în aceeaşi localitate şi re- 
tribuţia lor cumulată nu întrece suma de 300 lei lunar. 
„5. In comunele urbane nereședințe medicii de spitale pot ocupa 

și postul de medic de oraş şi viceversa, dacă au îndeplinit condiţiile 

  

1) Intregită prin L. 4 Iulie 1891 relativ la funcţii din organizaţia ser- 
viciului sanitar. 

2)” Orice membru al corpului didactice nu poate ocupa şi funcţiona de 
prefect, subprefect (azi: preşedintele delegaţiunei judeţene), primar, ajutor de 
primar, membru al comitetului permanent judeţean (azi: delegaţiunea ju- 
deţeană), casier şi perceptor. Invăţătorii rurali nu pot fi nici notari, nici 
în serviciul exploatărilor de moșie. (Legea din 1 Apr. 1883 art. 11, men- 
ținut în vigoare prin L. 1 Iulie 1890 — vezi al treilea: supliment la Co- 
dicele române de C. Boerescu şi C. Vlahuţi pag. 145).
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prescrise de legea sanitară; medirii de plăşi pot ocupa şi funcţia de 
medic de penitenciar (L. 4 Iulie 1891). 

In afară de aceste excepţiuni, în cari cumulul de funcțiuni pu- 

blice este admis, legea precisează câteva categorii de funcțiuni, cari 

nu intră în definiţiunea funcţiunei publice. Aceste sunt: a) funeţiu- 

nile elective, dacă titularul nu are nevoe de o confirmare a puterii 
executive; b) administratorii unor stabilimente publice de binefacere, 

dependinte de stat, dacă sunt chemaţi în capul acelor administra- 

ţiuni prin actul de fondațiune; c) calitatea de membru întrun con. 

siliu de administraţie nu se consideră ca funcţiune, nici cea de mem- 

bru al consiliului sanitar superior, de membru al comisiunei veteri- 

nare, al comisiunei farmaceutice, ataşate direcţiunei generale a ser- 

viciului sanitar; d) misiunile şi însărcinările temporare, date unor 
funcţionari civili şi militari, retribuite din fonduri anume prevăzute 
prin buget san prin credite speciale; e) direcţiunile laboratoriilor şi 
ale elinicilor de aplieaţiune alipite la vr'o catedră secundară sau 
universitară; î) conservarea arhivelor, bibliotecelor, muzeelor şi & 
orice colecţiuni ştiinţifice sau artistice; g) renumerarea membrilor 
juriilor ori comisiunilor examinatoare, din taxele candidaților de 
examinat sau din sumele bugetare destinate în acest scop. 

Situaţie: în antiteză cu cumului este incompatibilitatea. Pe când 
cumulul admite ca o persoană să poată ocupa în acelaş timp şi în 

- acelaş loc mai multe funcțiuni, incompatibilitatea exclude, ca o per- 
soană să intrunească într”'o mână mai multe funcțiuni. Cauza acestei 
situaţii nu este imposibilitatea fizică de a corăspunde la 2 sau mai 
multe însărcinări, ci nepotrivirea, de a se întruni de aceeaşi per- 
soană, mai multă funcțiuni, din motive de decor, etice sau morale. 

Situaţii de incompatibilitate stabilese toate legile organice. Fie- 
care ram de servicii publice ţine, ca funcţionarii intraţi în corpul său 
să se bucure de un anume pristigiu, să aibă un decor, pe care îl 
asigură prin înterdicțiunea, ca membrii săi să se îndeletnicească cu 
anume ocupaţiuni, pe cari le priveşte de nepotrivite cu situaţia lor 
de membri în corpul respectiv de funcţionari. 

L..st. are privitor la incompatibilităţi următoarele dispoziţii: 
Funcţionarii publici nu pot ocupa în dcelaş timp două funcțiuni, 

Fac excepţie aceia cari sunt anume îngăduiţi prin legea cumulului. 
Nu pot să facă comerţ. 

Nu pot lua întreprinderi de lucrări. 
Nu. pot face arendăşie.  
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2 Nu pot fi în serviciul altor administraţiuni sau instituţiuni par- 
ticulare fără autorizarea şefului autorităţii, dată pe baza avizului 
conform al comisiei pentru propuneri de numiri şi înaintări. 

Nu pot gera afacerile persoanelor private dacă sunt în legătură 
cu funcţiuneu ce îndeplinesc. 

Nu pot participa: 
La direcţia, administraţia sau controlul vre-unei societăţi finan- 

ciure, industriale sau comerciale, decât cu autorizarea şefului supe- 
rior al autorităţii!) dată pe baza avizului conform al comisiunilor 
pentru propuneri de numiri și înaintări sau al consiliilor similare şi 
numai dacă n'are nici o legătură cu serviciul ce conduce. 

In cazurile unde prin legile de organizare sunt prevăzute inter- 
dicţii absolute, pentru anume categorii de funcțiuni, se menţin. 

Acel ce se va abate dela aceste dispoziţiuni va fi trimis înain- 
tea comisiei disciplinare sau a consiliilor similare (L. st. 14). 

Advocaţii, inginerii şi arhitecţii pot continua profesiunea lor 
în cazul când nu ocupă o funcţiune căreia trebue să doa tot timpul 
lor, cum este aceea de șef de contencios sau de şei al unui serviciu 
tehnic. 

In cazul când exercită profesiunea, lor liberă nu se vor putea 
angaja să susţină interese contrarii statului, judeţelor sau comune- 
lor, nici nu vor neglija sau refuza executarea dispoziţiunilor de ser- 
viciu din cauza profesiunii lor. 

Funcţionarul va notifica, serviciului orice ocupaţiune accesorie 
ce ar lua (R. st. 2%, al. IV—VI). 

Funcţionarii nu pot fi aleşi deputaţi sau senatori sau în alte 
funcțiuni elective decât în cazurile excepţionale prevăzute de legea 
eiectorală. Chiar în aceste cazuri ei trebue să demisioneze î în terme- 
nele prevăzute de legea electorală (L. st. 15, R. st, 97). 

$ 10. Numirea în funcțiunile publice. Stabilitate. Inamovibilitate. 

Recrutarea personalului pentru serviciile publice se face cu ob- 
servarea unor forme prevăzute de regulă în statutul funcţionarilor 
sau în legile speciale de organizare. Chestiunea numirei şi a înain- 
tărei funcţionarilor e reglementată în partea II. a statutului, prin 

  

1) în nici un caz nu se pot da asemenea autorizaţiuni dacă obiecţul 
afacerilor particulare are legătură cu serviciul funcţionarului. (RR. st. 
&, al. II).
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urmare normele legei sunt aplicabile numai funcţionarilor din ad- 

ministraţiuni. 

Legea statutului a întrodus principiul numirei în funcțiunile 

publice în baza unui examen de capacitate, ca stagiar pe timp de un 

an, iar după expirarea acestui termen cei găsiţi destoinici de către 

o comisiune, instituită în cadrele autorităţii, denumită comisiune de 

numiri, şi înaimtări, vor fi declaraţi definitivi (L, st. 37). 

Normele desvoltate în Regulamentul statutului privitor la exa- 

menul de capacitate şi la numiri şi înaintări sunt următoarele: 

Intro funcţiune publică nimeni nu poate fi numit dacă nu a 

reuşit la un examen de capacitate. 

Taxamenele de capacitate se ţin pe ministere, atât pentru servi- 

ciile centrale cât şi pentru cele exterioare. Programle se fixează priu 

deciziuni ministeriale, pe baza unui studiu al comisiunii de propu- 

nesi pentru numiri şi înaintări a ministerului, 

Comisiunile se instituese prin deciziuni ministeriale, în cari se - 

imdică, în afară de compunerea comisiunilor, locul unde vor func- 

iona şi zilele de examen. 

Certificatele de capacitate!) sunt valabile pentru anul în care 

au fost liberate şi pentru anul următor. 

La fiecare minister se vor ţine tablouri de candidaţii reuşiţi la 

examenul de capacitate (R. st. 73—15). 

Comisiunile pentru propuneri de numiri şi înaintări sunt de 2 

feluri: a) pentru funeţionarii statului şi b) pentru funcţionarii 

administraţiilor locale. | 

a) Comisiunile pentru propuneri de numiri şi înaintări ale func- 

ționarilor statului se formează pe minister şi pe direcţiuni spe- 

ciale. Regulamentul legii. de organizare a fiecărui minister stabi- 

leşte nuniărul comisiunilor. Aceste comisiuni se compun din totali- 

tatea directorilor generali şi din directorii conducăţori de servicii 

independente. 
“ 

Comisiunile din ministere sunt prezidate de secretarul general. 

al ministerului, iar acelea din direcțiuni speciale de către secretarul 

  

5) Candidaţii la funcțiuni din administraţiile locale voi trebui, să 

- posede certificate liberate de comisiunile pentru propuneri de numiri şi 

înaintări. 
: 

La. examenele de capacitate vor îi admişi şi candidaţi cu 4 clase 

liceale inferioare sau cu studii echivalente, precum şi acei cu 4 clase 

primare sau studii echivalente, aceştia din urmă spre a putea fi numiţi 

agenţi conform art. 122 din regulament. (R. st. 74). 
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general al ministerului, poate fi însă suplinit de către directorul 

general sau, dacă există un consiliu de administraţie sau de control, 

de către unul din. membrii consiliului. 

Comisiunile se confirmă prin deciziune ministerială. Ele au 

competinţa pentru întregul personal administrativ interior sau ex- 

teriori? dependințe de minister sau 'de direcţiunile speciale pentru 

care au fost constituite (L. st. 39, R. st. 72). 

b) Comisiunile pentru propuneri de numiri şi înaintări pentru 

administraţiile locale:), cari sunt de 2 feluri şi anume: 1. pentru 

fuuetionarii judeţeni, ai comunelor urbane nereşedinţe şi ai comune- 
lor rurale, în fiecare iudeţ; 2. pentru funcţionarii comunelor „urbane 
reşedinţe, în fiecare comună din această categorie: 

1. Comisiunea din fiecare județ pentru funcţionarii judeţeni, pen- 
tru acei ai comunelor urbane nereşedinţe de judeţ; şi pentru funcţio- 
nării comunelor rurale se compune din 3 membri şi anume: direc- 
torul prefecturii judeţului, azi preşedintele delegaţiunei judeţene; 
secretarul consiliului judeţean; un membru al delegaţiunii judeţene 
desemnat de către delegaţiune, eare va fi şi prezident. In lipsa consi- 
liilor și delegaţiunilor judeţene el se desemnează dintre membrii co- 
misiunilor interimare. Comisiunile judeţene se confirmă prin deci- 
ziunea, prefectului, 

„ 2. Comisiunea din comuna urbană reședință de judeţ (astăzi intră 
îa această categorie şi municipiile) se compune din 3 membri şi 
anume: secretarul primărei; un şef de serviciu (cel mai vechiu dintre 
funcţionarii de gradul cel mai înalt); un membru al consiliului de- 
semnat de consiliu, care va fi şi prezident. In lipsa, consiliului, acesta 
va îi desemnat de către comisiunea interimară dintre membrii ei, 
Comisiunile comunale se vor confirma, prin deciziunea primarului. 
Secretarii comisiilor Județene şi comunale se numesc direct de către 
cousiliile respective (BR. st. 72), | 

  

1) Pentru serviciile exterioare, minisțerele vor constitui şi subcomi- 
- siuni compuse din funcţionari superiori conducători ai acestor servicii 

și din inspectorii circumscrpţiei. Instituirea subcomisiunilor se face prin 
deciziune ministerială. (R. st, 72), 

1) Camerele . prafesionale și autorităţile publice cari nu sunt cuprinse 
în organizaţia statului, județelor şi comunelor pot să. îşi formeze prin 
legile, regulamentele sau actele lor de organizare comisiuni proprii pentru 
Fropuneri de numiri şi înaintări. In cazul când nu sau format asemenea 
comisiuni, vor intra în gradul de competență a1 comisiunii locale în cir- 
cumscripția, căreia se găsesc. (R. st. 72, al. ult.) 
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Toate numirile şi înaintările se fac cu avizul conform al comi- , 

siunilor pentru propuneri de numiri şi înaintări (L. st. 39, R. st. 11). 

Numirile se fac în modul următor: 
"Toate locurile vacante se publică prin îngrijirea serviciului de 

personal, arătându-se salariul, condiţiunile ce trebue să îndeplinească 

candidatul şi dața până la care trebuese înaintate cererile!). 
Cererile primite se înaintează comisiunilor pentru propuneri de 

numiri şi inaintări, cari le examinează spre a constata dacă candi- 

daţii întrunesc condiţiile generale pentru a fi numiţi funcţionari pu- 

blici, posedă titlurile şcolare cerute de lege şi au trecut examenul 

*) Postulantul va adresa o petițiune în scria autorităţii care face nu- 

mirea, ataşând: 

a) Extrasul de pe actul de naştere; 

b) Certificatul medicului comunal în circumscripţiuriea: căruia, do- 

miciliază, din care să rezulte că dih punct de vedere sanitari este apt 

pentru serviciul ce cere; pentru administraţiile în cari se cer aptitudini 

fizice speciale, se va prezenta și certificatul medicului acelei admini- 

straţii; . . —_ — 

c) Certificat de studii; 

d) Dovezi pentru satisfacerea, serviciului militar; 

e) Declaraţie de limbile ce cunoaște. 

Postulanţii cari ocupă vre-o funcţiune publică vor indica aceasta şi 

vor înainta cererea prin autoritatea la care funcţionează, cu referinţe din 

partea, acelei autorităţi. 

Postulanţii vor prezenta referinţe scrise dela persoane particulare, cu 

cari au fost în relaţii de serviciu sau sub ale căror ordine au lucrat, 

sau cari,prin situaţiunea lor, sunt în stare să cunoască purtarea morală 

a  postulantului, 

Funcţionarul care a făcut omisiuni sau arățări false, pentru a îi nu- 

mit, se va supune judecății comisiunii disciplinare (R. st. 7.). 

Fiecare funcţionar va avea un dosar separat, numit cazier, în care 

se vor strânge toate actele ce-l privesc începând cu petiţiunea prin care 

a solicitat Vostul, precum. şi un stat de serviciu în care se vor nota toate 

datele personale şi de serviciu. 

Statul de serviciu, întocmit după formularul din anexa regulamen- 

tului, se va păstra la cazier. 

Funcţionarul are drept să ia cunoştinţă de cuprinsul statului de ser- 

viciu şi al cazierului său. 

Biurourile de personali sunt obligate să ţie o evidenţă de cazierede 

tuncţionarilor în serviciu, precum şi de ale acelora “cari nu mai sunt 

în serviciu, însă sunt încă în viaţă, cu menţiunea dacă sunt aranjaţi sau 

nu la pensiune, şi a domiciliului lor. Ele vor cere dosarele anterioare ale 

funcţionarilor dela serviciile unde au mai ocupat funcțiuni şi le vor 

contopi cu cele prezente. (Ii: st. 12).    
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de capacitate. Comisiunile vor da preferinţă, candidaţilor reuşiţi 
într'o sesiune mai veche (R. st. 71). 

Numirile stagiarilor, precum şi a funcţionarilor definitivi se 
vor face în ordinea, elasificărilor şi a vacanţelor (L. st. 37, al. ult.). 

Nuinirile se fac numai în gradul de impiegat stagiar, 
Iixeepţional se pot numi în orice funcţiune vacantă, până la 

aceea de subdirector inclusiv sau funcțiuni egale în grad, specialişti 
recunoscuţi. Aceasta numai în cazul când Comisiunea dă aviz moti- 
vat, arătând că interesul serviciului cere asemenea, recrutare şi că 
postulantul e un specialist recunoscut care întruneşte. şi toate con- 
diţiunile legale, afară de examenul de capacitate de care esie scutiţ, 
Funcţionarii numiţi în asemeriea condițiuni sunt consideraţi ca fune- 
tionari stagiari un an, după care apoi comisiunea se va pronunţa, 
din nou, dacă e locul a le acorda definitivatul numai pe baza reco- | 
mandării şefilor ierarhiei. (L, st. 3, R. st. 77). | 

Numirile!) şi înaintările până la gradul de subdirector exclusiv, 
sau funcțiuni echivalente, se vor face prin decizituni ministeriale; în 
funcțiunile superioare acestora, prin decrete regale (L. st. 48). 

Ca zi de intrare în serviciu se consideră: a) data arătaţă în mod 
exp>es în actul de numire; b) data prezentării funcţionarului la, ser- 
viciul respectiv, care va, încheia un proces-verbal în dublu exemplar, 
din care unul va fi înaintat serviciului de personal, 

"În caz când actul de numire nu prevede o zi fixă de prezentare, 
funcţionarul este obligat să se prezinte la serviciu în termen de 7 
zile libere dela primirea comunicării numirii, aceasta sub sancţiunea 
de a i se revoca numirea. Drepturile funcţionarului încep dela data, intrării lui în serviciu (R. st. 10). Ă | 

Orice funcţionar se consideră ca Stagiar timp de un an dela 
numire. În acest timp el se bucură de toate drepturile, afară de acele 
de stabilitate. După trecerea de un an dela numire, comisiunea pen- 
tra propuneri de numiri şi înaintări examinează notele date funcţio- 
narulni de către şefii săi ierarhiei Și se pronunţă dacă poate fi de- 
clarat definitiv. Hotărirea, favorabilă a comisiunii dă drept la defi- 
nitivat, care se declară prin deciziunea autorităţii care a făcut nu- 
Miirea, | Da 

Funcţionarului, care nu va fi găsit apt pentru definitivat, se va 
acorda dreptul de a face încă un an stagiu. Dacă nici dupâ trecerea 

  

1) Pentru fiecare numire sau înaintare se va forma un act (decres 
regal sau deciziune a autorităţii competente după legile organice).(R. st. 9.
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acestui timp el nu va fi găsit apt pentru a ti declarat definitiv, va 

putea fi depărtat din funcţiune (L. st. 37, R. st. 79). , 

Stabilitatea este situaţia, în care se află funcţionarul faţă cu 

statul (judeţul, ete.) de a nu putea fi îndepărtat din funcțiunea ocu- 

pată decât în baza unei sentinţe disciplinare, tare îl condamnă la 

pedeapsa de revocare, sau dacă sufere o. condamnaţiune penală, a 

văvei pedeapsă accesorie este pierderea funcţiunii. Funcţionarul sta- 

bil poate -fi transferat într'altă localitate, la un serviciu de acelaş 

grad. Noţiunea de stabil se acopere cu cea de definitiv. 

Inumiovibilitatea este stabilitatea plus netransferabilitatea, adică 

funcţionarul inamovibil se bucură de stabilitate potenţată prin er- 

cluderea posibilităţii de a fi transferat întwaltă localitate. Funcţio- 

narul inamovibil nu poate fi nici chiar înaintat într'o funcţiune mai 

înalţă decât cu consimţământul său. 

Înamovibilitatea este o garanţie pentru independenţa. funcţiona- 

zilor în interesul serviciului public. In Constituţiunea din 1866 nu este 

proclamat principiul inamovibilităţii. El a fost asigurat ca deziderat 

pentru magistratură încă în Regulamentul organic, a fost repetat în 

convenţinnea dela Paris. E înfăptuit pentru prima oară în legea ce 

organizația Curţii de casaţie din 24 Ian. 1861 pentru magistraţii 
Cusţii. Legea, de organizare judecătorească din 1 Sept. 1890 a extins : 
inamovibilitatea şi la preşedinţii şi consilierii Curţilor de apel şi la 

preşedinţii tribunalelor, iar cea din 24 Martie 1909 la judecătorii de 

tribunale, de ocoale şi la inspectorii judecătoreşti. | 

S'a mai extins în administraţia învățământului la profesorii uni- 

versițavi, agregaţii, profesorii secundari, unii funcţionari ai minis- 

tevului instrucţiunii în anume condițiuni, din administrația gene- 

rală: membrii consiliului administrativ permanent şi la anumite ca- 
tegorii de funcţionari. 

Legea 19 Iun. 1923 formează un progres, generalizând stabili- 

tătec. Constituţia din 1923, în art. 104 declară, că judecătorii sunt 

inamovibili în condiţiunile speciale pe cari legea le va fixa. 

Regulele L. st. sunt următoarele: | 
Funcţionarii publici. definitivi, de orice categorie, afară de acei 

cari prin. Constituţie sau prin legi speciale sunt declarați inamovi- 

bili. se vor bucura de stabilitate. Ei nu vor putea fi transferați, pe- 

depsiţi şi înlocuiţi decât în anumite condițiuni, prevăzute în lezile. 

de organizare ale corpurilor din cari fac parte, iar pentru funcţio- 

| 
| 
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narii administrativi, în condiţiunile aătate în partea a doua a sta- 5 
tutului (L, st. 7, R. st. 48)1). 

$ 11. Inaintarea în funcțiunile publice. Transferarea. 

Am văzut, că actuala ierarhie a funcţionarilor formează o seară 
cu 18 clase, reparţizate în 11 grade. Funcţionarul intrând în ierarhie 
se bucură de dreptul de a fi înaintat dela o clasă la alta și dintrun 
grad inferior în cel superior. Legea fixează ca condiţiune a înaintă- 
Tei un stagiu în fiecare clasă, iar înaintările se fac atât după vechi- 
me cât și după alegere. Inaintarea, însă se face după vechime numai ' 
în gradele interioare, în funcțiunile mai înalțe numai după alegere. 
Disroziţiunile privitoare la înaintare se aplică numai funcţionarilor 
din serviciile administrative. Pentru categoriile exceptate sunţ re- 
gule speciale. 

Negulele I.. 19 Iun. 1929 sunt următoarele: 
Înaintarea dela o clasă la alta se poate obţine după un sta- 

giu de minimum un an, iar înaintările în grade după minimum 
2 ani. (L. st. 41). | 

Înaintările în grade mai mari ca acelea de şei da birou sau 
acelea egale în salariu se fac numai la alegere. Inaintările în gra- 
dele până la ucelea de şef de birou inclusiv se fae la, alegere şi ve- 
chime, jumătate din posturi rezervându-se pentru alegere. (I, st. 4, 
R. st. 82). 

Propunerile la înaintări în. administraţiile centrale se fac de 
către direetor, iar pentru serviciile exterioare de către şeful servi- 
ciului respectiv. Pentru funcţionarii administraţiunilor judeţene şi 
comunale şi a celor cu caracter local propunerile se vor face de 
şefii de cervicii, | 

  

1) Funcţionarii cari, la, punerea în aplicare a legii (1 Ian. 1924) au avut 
vechime de cel puţini.5 ani consecutivi, precum şi acei cari au fost pri- mMiţi în funcțiuni stabile pe baza unui examen de admitere, au fost con- sideraţi stabili. . : : Asupra tuturor celorlaţi,, cari îndeplineau condiţiile de admitere şi âu avut o vechime mai mică de 5 ani şi mai mare de un an a apreciat comisia: pentru propuneri de numini şi înaintări, dacă sunt necesari și urmează să fie declaraţi definitivi. (L. st, 64). 

Funcţionarii demisionaţi pot fi reprimiţi în funcțiunile pe cari le-au avut sau altele echivalente, în aceeaşi administraţie, cu avizul conform al comisiei pentru propuneri de numiri şi înaintări, dacă. n'au trecut 5 ani dela ieşirea lor din serviciu. (L. st. 65). . 
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Propunerile trebuie să fie motivate şi însoţite de foile de cali- 

ficaţie. 

Jomisiile de numiri şi înaintări întemeindu-se pe foile de cali- 

ficaţie, pe orice investigațuni vor găsi de cuviinţă să facă şi având 

în vedere propunerile „intocmesc tablourile de înaintări în fiecare 

an pentru toţi funcţionarii din serviciile exterioare şi pentru cei 

până la gradul de subdirector inclusiv din serviciile centrale. 

Tablourile de înaintări sunt publice. "Ele se publică în buleti- 

nele administraţiilor publice unde există, şi în „Monitorul Ofical“. 

Tablourile sunt valabile numai pentru anul care urmează. Cei ră- 

maşi neînaintaţi în cursul acelui an, pentru a figura în tablourile 

viitoare, trebue să fie din nou propuşi şi admişi. (L. st. 43—146). 

[nainţările se fac în ordinea înscrierii în tablouri.1) 

Cu toate acestea, la înaintări în servicii speciale, autoritatea 

în drept poate să se abată dela această normă când bunul mers în 

interesul serviciului îl cere, însă numi cu avizul conform al comi- 

siei pentru propuneri de numiri şi înaintări. (L. st, 47). 

Inainţările în funcțiunile până la aceea de subdirector general 

inclusiv se fac numai dintre funcţionarii definitivi. In funcțiunile 

de direotcri generali sau directori conducători de serviciu indepen- 

dent, înaintarea se face de șeful depaattamentului respectiv, cu 

avizul comisiunii pentru propuneri” de numiri şi înaintări. (R; 

st, 80). 

Funcţionarii pot fi transferați, după cerere, dela un serviciu 

la altul, sau chiar în altă autoritate, însă cu încuviințarea şefului 

superior al autorităţii ce părăseşte şi al acelei în care intră. 

nransferările dela un serviciu la altul în aceeaşi adiministraţie, 

precum şi transferările dela un judeţ la altul în serviciile exterioare, 

_sunt obligatorii, dacă sunt făcute în interes de serviciu, în func- 

_fiuni echivalente şi cu avizul conform al comisiei pentru propu- 

neri şi înaintări. Funcţionarii transferați în interes de serviciu au 

dreptul la transport gratuit pentru ei, familie şi bagaje. 

Detaşările se vor face îndeplinind aceleaşi formalităţi ca şi 

transferările. (L, st. 49—50). 

-.„” , . . 

1) Dispoziţiunile pentru calificarea funcţionarilor în fiecare an şi pen 

tru înscrierea în tablou se află în R. st. art. 83—86.    
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Ş 12. Constituirea în corpuri a unor categorii 
de funcţionari publici. 

" Unele categorii da funcţionari publici sau constituit în baza 

unor legi organice în corpuri. Intrarea în funcțiunile publice a 

funcţionarilor din aceste categorii se poate face numai prin iîntra- 
rea în corpul respectiv. Corpul formează o organizaţie închisă, mem- 

brii corpului pot înainta numai după normele corpului, care regle- 

mentează totodată toate raporturile lor de funcţionari, drepturile şi 

datoriile în raport cu funcțiunea ce ocupă. In corpuri s'au constituit 

până acum mai ales funcţionarii cu specialităţi tehnie. 

"Cel mai vechiu corp constituit este corpul tehnie al ministe- 
rului lucrărilor publice, organizat prin L. 15 lunie 1894.1) 

Sau mai organizat: corpul de ingineri silvici şi din serviciul 

domenial de pe lângă eforia spitalelor civile din Bucureşti prin L. 21 
Febr. 1906, corpul silvice prin L. 10 Sept. 1920 şi 26 Sept. 1923, cor- 
pul agronomie prin L. 30 Iul. 1991 şi 22 Iun. 1927, corpul veterinar prin 
L. 5 lan. 1926, corpul arhitecţilor prin L. 3 Iulie 1921, corpul con- 
tabililor experţi (acesta sa organizat nu ca corp de funcţionari pu- 
blici) prin L. 15 Iulie 1921. Mai este organizat corpul funcţionarilor 
telegrafo-postali prin L. 1 Mai 1892. 

Normele de organizaţie ale acestor corpuri în general reglemen- 
tează gradele funcționarilor intraţi în corp, regulele după care se face 
înaintarea dela grad la grad, diversele pozițiuni, în care se pot 
Afla membrii corpului ca d. e. activitate, disponibilitate, concediu. 
ete, retribuţiunile, pensiunea, măsuri de disciplină. Formând cor- 
puri închise, se poate intra; în ele numai în baza unor condițiuni de 
admisibilitate, a căror îndeplinire o controlează organizaţia spe- 
cială a corpului, iar autoritatea publică, care îşi recrutează per-! 
sonalul din corpul respectiv e ţinută să se conformeze măsurilor 
luate de corp, dându-le de regulă sancţiunea printr”un act de ad 
ministraţie, ca d. e. numirea prin decret regal. Corpurile fiind con- 
stituite în cadrele unui departament ministerial], de regulă ele stau 
sub conducerea superioară a ministerului respectiv. 

  

1) R. pentru aplicarea legii corpului tehnic 11 Febr. 1900, modificat 
prin: R. 14 Mai 1910 (mod. art. 67), R. 4 Febr. 1911 (art. 67) R. 8 Febr. 1912 
ari. 51, 52, ;3, 62), R. 11 Martie 1912 .54—56, 58—60, 70—73, 84, 85) R. 12 Iunie 
1913 (7, 12 14). — Legea a fost modificată la, 1898, 1900 şi 30 “Dec. 1913 (art. 

- 2), 31 Iulie 1924, 19 Aug. 19924, 22 Dec. 195,
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Resulele de organizaţie a corpului formează pentru membrii săi 

statutul lor privitor la raporturile de drept reglementate. Ei îşi pă- 

strează poziţiunea ce rezultă din acele legi, întrucât ele nu contrazice 

dispoziţiunile din partea I a statutului. (L. st. 4). 

Organizaţia contabililor autorizaţi urmăreşte apărarea unor in- 

terase generale din organizaţia creditului. 

Cu unele chestiuni speciale din organizaţia acestor corpuri ne 

vom ocupa, parte în studiul nostru relativ la funcţionari, parte în 

studiul problemelor administrative şi -al organizaţiei speciale. 

Ş 13. Indatoririle funcţionarilor publici. 

Atât din firea lucrurilor, cât şi din natura juridică a raportu- 

lui de drept dintre stat şi funcţionari privit ea raport de serviciu de 

drept publie rezultă, că funcţionarii au o serie de îndatoriri, care 

determiină mai de aproape natura juridică a serviciului public, dar 

cari de altă parte arată deosebirile între raportul de serviciu de 

drept; public şi între cel de drept privat. In aceste îndatoriri ale 
funcţionarilor publici se găseşte şi un element moral, care dă func- 

ționarilor prestigiu şi îi ridică la rangul de organe ale celei mai 

înalte organizaţii sociale. 

Indatoririle de serviciu ale funcţionarilor publici sunt: jurămân- 
tul de credinţă către stat şi organele lui superioare; îndeplinirea atri- 

buţiunilor de serviciu; supunerea faţă de organele superioare; do- 

miciliul la reşedinţa funcţiunei; păstrarea secretului oficial. 
A 

Să ne ocupăm cu fiecare în parte. 

a) Jurământul de credință este prevăzut ca o obligaţie, care 

trebuie s'o îndeplinească oricare funcţionar publie înainte de a-şi 

ocupa funcțiunea. Jurământul de credinţă faţă de stat şi faţă de 

organizaţia sa în'fiinţă este o datorie a ori cărui cetăţean membru al 

statului. Organizaţia, de stat cere însă în mod deosebit dela, titularii 

funcţiunilor sistemizate în organizaţie, ca înainte de a-şi începe 

funcţionarea să dea acea garanţie morală, care este cuprinsă în ac- 

tul religios al jurământului. Prin el funcţionarul reeratat dă o pro- 
misiune solemnă, că va respecta organizaţia de stat în forma sa 

actuală, nu va face nici un act împotriva ei şi că va îndeplini obli- 

gaţiunile de serviciu în organizația statului. 
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Din punct de vedere juridie Jurământul, în şirul actelor de re- 
crutare a personalului necesar pentru organizaţia statului, este tot- 
odată şi declaraţia celui recrutat, că acceptă serviciul public, pen- 
tru care a fost chemat prin actul de recrutare. Prin urmare în. 
aiară de voinţa statului 'la recrutarea funcţionarilor publici! se 
adauge şi voinţa funcţionarilor, prin ce se manifestă acordul a 
două voințe, necesar la oricare raport juridic. 

După, Constituţia din 1923 art. 127 „nici un jurământ nu se 
poate impune cuiva decât în puterea unei legi, care hotăreşte şi 
formula lui“. L. 19 Iunie 1923 prevede: 

„Funcţionarii publici, ia intrarea în funcţiune, sunt obligați 
a depune jurământul de credință Regelui şi legilor ţării“. (L. st. 6). 
Formula, este stabilită în “regulament: „Jur de a fi credincios Re 
„gelui şi intereselor ţării mele, de a observa în totul Constituţia 
„Şi legile ţării, de a executa cu onoare şi conştiinţă funcțiunile ce 

„Îmi sunt încredințate şi de a nu face nimic de natură a preiclita 

„ordinea în stat. | 

„Aşa să-mi ajute Dumnezeu“. 

Jurământul nu se repetă la înaintări sau treceri în altă admi- 

nistrație a statului dacă este continuare de serviciu. 

Yormularul de jurământ, subseris de funcţionarul care a depus 

jurământul, de funcţionarul care l-a primit şi de preotul care even- . 

îma. a asistat, se va păstra la bazierul funcţionarului. (R. st. 11). 

Cu depunerea jurământului intră funcţionarul în plenitudinea 

drepturilor legate de funcțiunea sa. In organizaţia judecătorească 

actele făcute înainte de a jura sunt nule. Codul penal român pe- 

depseste pe funcţionarul public, care va intra în lucrarea funeţi- 

unii sale până a nu depune jurământul cerut (art. 163 delictul 
de exerciţiu al autorităţii publice anticipate, pedepsit cu amenrtă 

egală cu jumătate retribuţiunea pe o lună). 

b; Indeplinirea atribuţiunilor de serviciu este principala înda- 

torire a, funcţionarului. Acesteia el trebue să-și consacre toate pute- 

rile întrebuinţând spre acest scop timpul prevăzut în statut sau în 

normele de organizare. Funcţionarul trebue să lucreze conştienţios 

şi cu hărnicie. Atribuţiunile de serviciu sunt determinate de regulă 

în normele de organizaţie interioară a serviciilor publice, iar în ca- 

dul acestora repartizarea lucrărilor între funcţionari o face şeful 

serviciului determinând pentru fiecare în parte cercul de atribu- 

tiuni. Funeţienarul în regulă poate fi întrebuințat numai la lu- 

crări aparținătoare specialităţii, pentru care are pregătire, şi cari 

V. ONIŞOR : Drept administrariv. 25
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- îmtră în atribuţiunile sistematizate ale funcţiunei, pentru care a 

fost recrutat. 

L. statutului prevede următoarele: Funcţionarii publici cari 

indeplinesc serviciul de birou sunt; obligaţi a lucra, efectiv, cel puţin 

7 ore pe zi, după orariul ce se va fixa prin regulament. 

Funcţionarii din corpurile constituite şi de specialitate „vor 

avea orariul fixat prin legile și regulamentele lor de organizare. 

“L. st. 8). | 
Orariul se fixează prin jurnal al consiliului de miniştri în ad- 

ministraţii. Dacă serviciul este şi după amiazi, se va “lăsa liberă 

Sâmbăta după amiazi. 

Funcţionarul va observa orele de birou, iar când necesitatea 

serviciului o va. cere, el va putea fi obligat să lucreze şi peste acele 

ore î), | - 

Pentru funcţionarii cari nu lucrează în birouri, orele de servi- 

ciu se vor fixa prin deciziuni date de autorităţile competinte, tinân- 

du-se în seamă dispoziţiunile statutului, întru atât cât permite na- 

tura serviciului. (R. st. 17). 

c) Supunerea față de organele superioare. Supunerea faţă de 

organele superioare este principiul organizaţiei funcţionarilor În stat. 

Obligaţiunea' supunerii faţă de organele superioare însă nu 

prate face din funeţionar - un instrument inconştient al acelora. 

Funcţionarul publice are înainte de toate datoria de supunere față 

de Constituţiune şi faţă de legi, care este dator a: le respecta, şi aplica 

în mod necondiţionat. Faţă de regulamente este diferită situaţia 

funcţionarului din organizaţia administrativă şi a magistratului. 

Cel dintâi este dator cu supunere pecondiţionată față de ele. Ma- 

Ei 

  

*) Funcţionarul împiedicat să vie la 'seiviciu, din cauză de boală sau 

alte motive plauzibile, va anunța imediat pe şeful său ierarhic arătând . i 

cauza împiedicării. In caz de boală este obligat să se supună vizitei medi- 

„cului oficial. . i ă o 

Funcţionarul care lipseşte nemotivat mai mult de 3 zile : consecutive 

va, pierde vetribuţiunea . pe timpul absenței, putând fi şi pedepsit digsci- 

piinar. 
ÎN i ! 

In asemenea cazuri șeful ierarhic va cere prin serviciul respectiv îunc- 

ţionarului să-și motiveze absenţa; dacă în termen âe 5. zile nu dă nici un 

răspuns, poate [i considerat demisionat, iar dacă va da un răspuns insufi- 

cient, funcţionarul va fi trimis înaintea comisiunii disciplinare. 

Deasemenear va fi trimis înaintea. comisiunii disciplinare funcţiona- 

rul care, fără a cădea în vina determinată mai sus, lipsește din obişnuinţă 

nemotivat dela serviciu; aceasta flupăce i se vor fi aplicat pedepsele prevă- 

zute la punctele 1 şi 2 ale art. 51 din legea statutului. (R. st. 19). 
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Zistratul are dreptul să examineze legalitatea lor şi în caz de con- statare a lipsei de leglitate are dreptul de a refuza aplicarea, regu- lamentelor. Faţă de dispoziţiile superiorilor funcţionarul adminis- trativ este dator cu supunere în baza ierarhiei. E] însă este în drept şi dator să examineze dispoziţia superiorului din. punct de vedere: d) al competinţei ratione materiae: şi b) al legalităţii. Acest drept i-l dă art. 7 al legii asupra responsabilităţii ministeriale 2 Mai 159, care cualifică de complice a] Ministrului şi pedepseşte după vievederile codului penal pe funcţionarul, care va fi executaţ ori ce dispoziţiuni, ale căror obiect riu era de rezortul ministrului, sau a căror ilegalitate era evidentă. Art. 99 al Constituţiei prevede, că actul ilegal al ministrului nu descarcă de răspundere solidară, pe funeţionarul care a contrasemnat, decât în cazul când acesta a atras atenţia ministrului în seris (al. ult,). | 
L. 23 Dec. 1925 şi art..107 a] Constituţiei stabilesc răspunderea personală a funeţionarului în procesul de despăgubire rezultată din vătămări prin acte administrative de autoritate. făcute cu călea- zea legilor, - - Aa a 
Cum funcțiunile publice sunt organizate pe baza, principiului 

specializării şi cum priv stabilirea sferei de atribuţiuni a fiecărei 
îuncţiuni se cerciază garanţii și pentru cetăţenii administraţi, este 
natural că funcţionarul public are datoria să examineze dispoziţia 
şi din punct de vedere a] competinţei, cu care este investi, Faţă 
de normele de competinţă, funcţionarul deasemenea are datoria de 
supunere necondiționată. | , _ 

- R. statutului ar următoarele dispoziţii: Funcţionarul este obli- 
Bat a servi statului cu credinţă şi supunere, observând în totul 
Constituţia şi legile în vigoare. | cp 

“El se va consacra serviciului şi va Inera conştiincios, obiectiv 
și desinteresat. 

Funcţionarul este obligat a se supune ordinelor superiorilor săi. 
Dacă -necesitatea serviciului cere, funcţionarul este obligat ca, 

după ordinile primite, să îndeplinească, provizoriu lucrări cari nu. 
intră în atribuţiunile sale obişnuite, dar cari nu înlătură dispozi- 
țiunile de stabilitate şi ierarhie pe cari legea i le asigură. (R. st. 13). 

Funcţionarul va fi respectos cu superiorii şi va păstra buna, 
cuviinţă faţă de colegii şi inferiorii săi, Va fi euviincias cu publi- 
cul, dându-i tot ajutorul în limita atribuţiunilor sale. 

EL va prezenta, toate reelamaţiile sale pe cale ierarhică. (R. st. 16). 
d) Domiciliul. lu reşedinţa funețiunei, este una dintre datoriile 

elementare ale oricărui funcţionar. Ca el să-şi poată împlini cu con- 
- - 29% 

. bi
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ştienţiositate obligaţiunile oficiale, este necesar înainte de toate ca 

să aibă domiciliul la, reşedinţa serviciului său. 

L. statutului prevede: 

Funcţionarii sunt datori să locuiască în localitatea unde au re- 

şedinţa funcţiunii lor. (L. st. 10). | 

Funcţionarul este obligat a-şi alege domiciliul său stabil în lo- 

calitatea unde are reşedinţa funcţiunii sale sau în împrejurimile 

apropiate ale acelei localităţi, în aşa fel ca să nu poată, fi împiedicat 

a îndeplini punctual toate obligaţiunile de serviciu. 

EL va nolifica serviciului, de care depinde, domiciliul său si 

orice schimbare definitivă sau provizorie în caz de concediu sau 

boală. 
| 

Pensionarii vor comunica domiciliul lor autorităţii unde au 

făcut ultimul serviciu. (BR. st. 21). 

e) Păstrarea secretului. oficial este o obligaţie naturală a ori- 

cărui funcţionar. Codul penal pedepseşte pe funcţionarul, care s'a 

făcut vinovat de divulgarea secretului oficial. Nu însă orice fapt, 

la a cărui cunoştinţă ajunge funcţionarul în funcțiunea sa, for- 

mează totodată şi secret oficial. Se priveşte de secret oficial; numai 

aceea ce este considerat prin normele de organizare ințerioară, sau 

este declarat prin instrucţiuni, dispoziţiuni ale şefului de serviciu 

drept secret oficial). | ” 

R. statutului are următoarele dispoziţii: 

Faneţionarul este obligat a păstra secretul. în executarea ser: 

viciului. Această obligaţiune o au şi funcţionarii cari au părăsit 

serviciul sau au trecut la pensie. 

Funcţionarii solicitaţi a face depuneri în legătură cu chestiu- 

nile de serviciu sunt obligaţi a cere anterior autorizaţiunea în seris 

a oficiului de care depind. Oficiul va da răspuns afirmativ sau ne- 

sativ în termen de cel mult 5 zile dela înregistrarea cererii. In cazul 

când justiţia cere o depunere în legătură cu serviciul funcţionaru- 

lui, acesta este obligat să depună, însă dacă este necesar a se păstra 

secretul, oficiul va comunica aceasta justiţiei, cerând să fie respec- 

tat. (R. st. 14). 

$) Viaţa corespunzătoare demnităţii, funcțiuni ocupate. L. sta- 

imtului prevede: Funcţionarii sunt obligaţi ca prin actele vieţii lor 

  

1 Criteriul secretului oficial este, că din cunoaşterea aceluia prin per- 

+ competente poate rezulta vr'o daună materială sau 

soahe cari nu sun pentru 

morală, desavantaj sau orice neajuns pentru stat, pentru serviciu, 

personalul aceluia sau pentru terţii persoane. -(Kmety, 0D. cit. pag. 613). 
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publice sau private!) să nu compromită funcțiunea sau corpul din 
cari fac parte. (|, st. 11). 

Funcţionarilor le este imțerzis a juca cărţi la noroc san a se 
deda la alte jocuri de noroc. (R.'st. 15). 

&) Cunoștinţa limbei oficiale a statului. R. statutului prevede: 
Funcţionarul este obligat a cunoaşte limba oficială a statului?). 
(R. st. 31). 

Ş 14. Drepturile funcţionarilor. Retribuţiuni. Indemnizaţii. Armoni- 
zarea retribuţiunilor. Drepturi privitoare la serviciul funcționarilor 

Functionarii publivi dau toată puterea de muncă statului (ju- 
deţului, comnunei), ca contravaloare a prestaţiunei lor» ei primese mij- 
locale materiale pentu existenţa lor. Deoparte statul ia serviciile 
funcţionarilor, de altă parte el este dator să dea valoarea economică 
a serviciilor primite. Din contractul de serviciu rezultă pentru fune- 
ționari drepturi, iar periru siat obligaţiuni. Cum raportul de ser- 
viciu publice nu se reglementează prin convenţie din caz în caz între 
părţi, ci el este determinat. în normele de organizare ale funcţiuni- 
lor publice, care se cunose în prealabil şi ele formează baza de drept, ' 
după cara funcţionarul îşi că statului serviciile intrând în funeţiunea, 
publică, complexul acestor norme formează: drepturile funcţionarilor, 

Drepturile funcţionarilor au fest determinate prin L. st. şi R. st. - 
dispoziţiunile acestora au fost complectate prin Legea generală a 
armonizării retribuţiunilor bugetare din 1 Iunie 197, 

După. dispoziţiunile cuprinse în aceste texte, drepturile funcţio- 

narilor se pot grupa: a) drepturi privitoare la mijloacele materiale 

de existenţă, şi b) drepturi privitoare la serviciul funcţionarilor. 
4 

*) Funcţionarii vor notifica serviciului căsătoria lor cel mult în 14 

zile dela celebrarea. civilă. Deasemenea vor notifica naşterile copiilor şi 

decesul soției sau copiilor în termen de 7 zile dela ivirea lor. 

Este interzis funcţionarului să primească daruri în natură sau ban: 

sau să-şi procure sub orice motiv avantaje în legătură cu serviciul său. 
WR. st. 22—23). 

2) Funcţionarii cari se găsesc în serviciu la aata publicării regulamen- 

tului vor fi supuşi în cursul anului 1924, pe baza unor dispoziţiuni minis- 
teriale, la un examen de cunoaşterea limbei oficiale. Acei cari vor reuşi 
la examen vor fi menţinuţi în funcţiune, iar acei cari nu au reușit vor fi 
îndepărtați. 

Foştii funcţionari cari au fost îndepărtați din serviciu din cauză că 
nu cunoşteau limba oficială au dreptţul să se prezinte la examen şi, în 
cazul când vor reuși, vor putea fi reprimiţi în serviciu în locurile va- 
cante. (R. st, 31).
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Drepturile privitoare la mijloacele materiale sunt: a) dreptui 

la salar şi alte indemnizări permanente (L. st. 16—19), b) dreptul ia 

indemnizaţie de mutare (R. st. 42 şi L. 1 lunie 1927, art. 33); e) drep- 

tul ia pensiune proporţională cu timpul servit şi cu salariul (L. st. 

21—23); d) dreptul la indemnizaţie de înmormântare pentru familia 

funcţionarului decedat (R. st. 45 şi L. 1 lunie 1927, art. 33). , 

Drepturile privitoare la serviciul funcţionarilor sunt: a) drep- 

tul la exerciţiul funcţiunii corăspunzătoare gradului lor (R. si. 32); 

bi dreptul la o lună concediu în timpul unui an (LL. st. 20); e) drep- 

tul de a demisiona din funcţiune (R. st. 33); d) dreptul de a se aso- 

cia între ei pentru scopuri culturale, economice sau pentru slujirea 

intereselor profesionale (L. st. 24). . 

Drepturile privitoare la mijloacele materiale de existenţă sa gru- 

pează în două categorii: a) privind existenţa materială a funcţiona. * 

rului. până ce el îndeplineşte serviciu în. mod efectiv; b) categoria a 

doua privind funcţionarul care devine incapabil sau impropriu ser- 

viciului, când el trece în stadiul de pensionar, în care nu mai face 

serviciu efectiv, ci este remunerat pentru serviciul făcut în epoca 

„când era capabil de serviciu. Ca o continuare a acestui drept după 

decedarea funcţionarului este dreptul familiei la o indemnizaţie de 

înmormântare şi dreptul de pensiune al văduvei şi copiilor. 

Regulele în vigoare privind drepturile funcţionarilor!) sunt ur- 

mătoarele: | 

1, Salarii şi alte indemnizări cu caracter permanent. Funcţio- 

narii au dreptul la salarii; corespunzător gradului sau funcţiunii ce 

ocupă. Pe lângă salarii mai au dreptul la o îndemnildte de chirie!) 

variind după starea civilă şi localitatea unde îşi au veşedinţa?). ! 

1 L. 19 Jun. 1923 în art. 16—19 reglementează “salariile, indemnitatea. 

"de chirie,-ajulorul de familie, adausil de scumpete, diurnele, dreptiil func- 

ționarilor detaşaţi din corpurile tehnice şi de specialitate de a opta fie 

pentru salarul gradului din specialitate, fie pentru cel al funcţiunii. L. 

1 lun. 1927 prevede, că retribuţiunea funcţionarilor se va compune din: 

retrilruțiuneu de bază şi în mod transitoriu până la normalizarea retribu- 

ţiunilor şi din suplimentul de localitate şi suplimentul de familie (art. 6). 

L. 10 Aug. 1927 prevede: „,Dispoziţiunile din legea armonizării retri- . 

bujiunilor :bugetare privitoare la salarizarea şi la reţinerile pentru pensii 

„Şi tablourile ce le însooţesc vor fi luate drept nor me pentru stabilirea spo- 

vurilor ce s6 vor da funcţionarilor (art.'2, alin. I. Restul dispozițiunilor 

din sus zisă lege se suspendă până la modificarea ei (alin. ulțim). : 

2) Tioţi funcţionarii. căsătoriţi sau nu, cari locuesc întrun local” public 

chiar dacă acel local'e de drept pus la dispoziţie, numai unuia dintr înşii, 

nu primesc îndemnitate de chirie.. 

Dacă umbii scţi sunt Pinctionari, primesc - fiecare indemnitate de chirie    
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Decstbit,” funcţionarii eu copii mai primesc un adaus ca ajutor de 
familie (L. st. 16, alin. ]—I11)3). 

Ixcepţional, până la intrarea, în normal, se mai acordă funcţio- 
narilor un adaus peritru scumpetea traiului, proporţional cu salariul 
la care le dă drept funcțiunea, după localităţi şi în raport cu seurm- 
petea lucrurilor de prima, necesitate (L st. alin. V). 

__ Fixarea salariilor se va face în aşa fel ca funcţionarii cu studii, 
vechime şi calificaţie egală să primească aceleaşi salarii, indiferent 
de ministerul sau autoritatea de care depind (BR. st. 36). 

Funcţionarii cari Qeupă două sau mai multe funcțiuni n'au drep- 
tul de alocaţie de chirie şi la celelalte accesorii decât pentru :0 sin- gură funcţiune. Pentru celelalte primesc numai salariul de bază fără accesorii (L. st; 17). cc 

Legiuitorul din 1927 în legea generală a armonizării reţribuţiu- 
nilor bugetare din 1 Iunie 1927 modifică nomenelatiura. In locul sa- 
lariului, a indemnităţii de chirie, .a ajutorului de familie şi a adau- 
sului pentru scumpetea traiului întroduce denumirile: retribuţiune 
de bază, supliment de “localitate, supliment de familie, iar acest din 
urmă se distinge în: supliment de căsătorie şi supliment de copii. 

Condus de gândul de a realiza principiul, ca .pentru funcţii şi 
grade egale să se prevadă lefuri egale, după ce a constatat, că prin 
buget unuia şi aceluiaşi grad din statut îi corăspund lefuri cu totul 
inegale, legiuitorul din 1927 a soluţionat-chestiunea armonizării sa- 
laziilor. In acest scop a sistematizat 37 tipuri de retribuţiune, sta- . 
bilind retribuțiunile de bază în lei aur. Toate funcțiunile ţrebue 
să fie clasificate în unul din cele 37 tipuri, cari constituiese sin- 
gurele tipuri legale de. retribuţiune. Funcţionarii publici -nu pot fi retribuiți după alte norme şi după alte tipuri de retribuţiuni sâu solde decât cele 37 tipurit). : ' 

Retribuţiunea tip este exprimată cu titlul de bază de calcul 

  

ca şi cum ar fi necăsătoriți. In câz dacă au -copii, atât sporul aferent de chirie, cât şi ajutorul de familie, şe acordă numai unuia din soţi. (L. st. "16, alin. III-IV), care are sâlariul mai mare (R. st. 37). 3) indenânitatea, de chirie se va fiza în fiecare an prin buget, avându-se în vedere starea civilă a funcţionarului, localitatea unde este reşedinţa tune- țiunii și prețul chiriilor. (R. st. 37), 
. “Yuneţionarii eu copii mai primesc un adaus ca ajutor „de familie, cre se va fiza în fiecare an prin buget în raport cu numărul copiilor. (R.,st. 38). +1 Tipurile sunt numerotate cu cifrele 1—29 la retribuţiunile dela 100— 4000 lei, cu literide A—H la cele dela 15—90 lei aur lunar. Lă anexe legea conţine tablouri. de funcţionari şi retribuţiuni după ramurile: de servicii publice. , 

-
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în lei aur (art. 7). Până la normalizarea monetară, adică până la 

data când retribuţiunile vor fi plătite în proporţie cu indicele ofi- 

cial de scumpete a vieţii raportat la 1914, retribuţiunile de bază în 

  

Aneza 1 tipurile de retribuţiune A—H şi 1—29 cu lei aur lunar şi 

anual la fiecare tip. Aneza II suplimentele de localităţi (indemnitatea, de 

chirie), grupână localităţile din ţară în: categoria Capitală cu spor de 25% 

la retribuţiunea de bază hârtie, categoria, urban | cu spor de 15%, urban II 

cu spor de 10%, categoria rural fără supliment. Aneza Il] coeficienţii cu 

cari se va înmulţi retribuţiunea aur tip pentru diferitele categorii de loca- 

lităţi. Aneza IV suplimentul de familie acordat funcţionarilor în anul 1927 

(e fix, se determină în fiecare an prin buget, pentru 1927 suplimentul de 

căsătorie 200 lei hârtie lunar, de copii: 200 lei pentru 1 copil, 400 pentru 

2, 600 pentru 3 sau mai mulţi. Aneza V, tablou de retribuţiunea. funcţiona- 

rilor în 1997. Aneza VI tabloul de funcţiile cari. comportă un grad unic 

sau mai multe grade după legile în vigoare, cu 31 tablouri după ramurile 

de servicii. AnezaVIl tabloul B. de funcțiunile cu mai multe. grade, dar 

peniru cari nu există după legile în vigoare grade legale uniforme în 

diferitele administrații. Aneza VIII completări Ja retribuţiunile corpurilor 

didactic, eclesiastic, medical, ofițeresc, tehnic. 

Legea armonizării: retribuţiunilor din 1 Iun. 1927 este una din măsu- 

rile cele mai serioase luate până acum la noi pentru a face ordine în 

marea problemă a organizațiunei funcţiunilor publice şi a răsplătirei 

serviciilor elementului uman, recrutat pentru îndeplinirea acestor func- 

ţiuni. ca să i se dea. posibilitate, în disordinea economică provocată 

de răsboiul mondial, a avea asigurată existenţa materială.  Legiui- 

torul a înţeles, că fără asigurarea traiului material al elementului 

uman din organizaţia statului, nu poate să existe o funcţionare 

„normală a organismului de stat. E regretabil, că acelaș legiuitor na 

avut posibilitatea să aducă la îndeplinire bunele intenţiuni trecute 

în lege. In urma schimbărilor politice abia la o săptămână după publi- 

carea, legii, guvernul generalului Averescu s'a retras. iar guvernul care 

a urmat a suspendat în parte aplicarea legii (L. 10 Aug. 1927), provocând 

un mare haos în materia reglementată prin L. 1 lun. 1997. Deşi bundle 

principii (dispoziţiunile privitoare la, salarizare şi la reţinerile pentru penşii 

şi tablourile ce le însoțesc) au fost menținute, dar m'au fost executate cu 

sufletul care lar fi dat autorul legii. 

“Cu toate aceste normele, cari de prezent reglementează  chestiuna 

xetribuţiunilor funcţionarilor, sunt cele din L. 1 lun. 1927. Dispoziţiunile 

de amănunt, cari au fost fixate în mod "provizoriu pentru ânui 1927, şi: 

cari trebuiau să fie soluționate prin legi speciale şi unele prin legea bu- 

getară anuală, ca d. e. fixarea coeficienţilor pentru multiplicarea 

retribuţiunilor aur de bază (art. 35), fixarea, coeficienţilor de lo- 

valitate (anexa III), gradaţiile corpului gidactic, eclesiastic, medical 

(anexa VIII), suplimentul de căsătorie şi suplimentul de copii (art. 

36), stabilirea indicelui de scumpete la 50 (art. 37), au rămas aceleași şi 

pentru anii următori. Guvernările, cari au urmat, nu au mai dat aten- 

ţiune -acestei arzătoare chestiuni. Astfe) că la finea anului 1929 am văzut 

a 
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lei lârtie se vor calcula înmulţindu-se retribuţiunile de bază cu 
anumiţi eoeficienţi determinaţi în fiecare an printr'o lege specială!). 

In afară de retribuţiunea de bază funcţionarii mai primesc Până 
la normalizarea retribuţiunilor suplimente de localitate, care nu 
pot îi considerate ca indemnizaţie de chirie, ci ea un mijloc de ega- 
lizare relativă a condiţiilor de vieaţă, şi suplimente de familie (de 
căsătorie şi de copii) fixe, determinate în fiecare an prin legea bu- 
getară (art. 9 şi 10). Suplimentul de localitate se calculează prin co- 
eficienţii, cu cari se înmulțește salariul aur tip (inclusav gradaţiile), 
cari coeficienţi se vor stabili în fiecare an, ca să reprezinte un spor 
pentru capitală de 25%, pentru oraşele din grupul urban I de 15% Co, 
din grupul urban II de 10%. 

Diurne se vor da funcţionarilor cari se deplasează dela reşe- 
dinţă, iar cheltueli de reprezentare*) acelora, cari, prin natura fune- 

sţiunii lor, sunt obligaţi la cheltueli extraordinare. 
"” Diuenele vor fi proporţionale cu salariile şi egale pentru toţi func- 
ționarii cari aparţin aceloraşi grade. Aceste diurne se fixează anual 
prinirun jurnal al consiliului de miniştri. In calculul diurneior nu 

mișcarea corpului didactic, care cerea ca, coeficientul provizoriu al grada- 
ţiilor. de 8 să fie. modificat. — A mai contribuit la sporirea haosului şi 
noua monedă aur stabilizată (L. 7 Febr. 1929), care în loc de a îi vechea 
monedă-aur a statului român — baza de calcul în legile anterioare — 
a fost degradată la minuscula cifră ae 10 miligrame aur, adică o mă- 
sură care se poate compara: cu metrul redus la 2 centimetri. Când toate va 
lorile economice din viața noastră materială sunt măsurate cu un, leu, 
ale cărui 98 centime sunt lipsă, iar numai 2 centime existente, ce cores- 
punde la un metru de 2 centimetri, nu trebue să ne mirăm de marele desechi- 
libru şi haos din viaţa noastră economică. 

5) Coeficienţii pot fi diferiţi pentru diferitele tipuri de retribuţiuni, 
Pentru 1927 au fost stabiliţi prin art. 35 al legii şi anume pentru tipurile 
de retribuţiune A—H coeficientul 28, pentru tipul 119 descrescând dela 

- 28—15,5; pentru tipul 13—29 coeficientul 15. Pentru ofiţeri, magistrați şi 
membrii Consiliului legislativ s'au stabilit în mod excepţional coeficienţi 
mai favorabili. | , 

Pentru gradaţiile corpului didactic, eclesiastic, medicai coeficientul 
sa stabilit tot în mod excepţional cu mult mai redus (vezi anexa VIII). 

Pentru 1927 în locul indicelui de scumpete oficial. jeare va fi de cal- 
culat, prin oficiul de statistică, în mod. excepţional sa admis un indice 
de scumpete presumptiv de 50. (art. 37). _ 

6) Funcţionarii, cari prin natura, funcţiunii lor sunt obligaţi să su- 
porte cheltueli extraordihare, au dreptul la cheltueli de reprezentare cari 
se fixează prin bugetul autorităţii respective. (R. st. 41). 
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se va ţine socoteală de cheltueli de transport”), cari se. vor socoti 

deosebit (L. st. 18). 

Funcţionarii până la gradul de şef de birou inculsiv au dreptul 

la o indemnitate pentru orele suplimentare făcute. în interes de str- 

piciu, în cazul când în cursul unei săptămâni vor face cel puţin 

"6 ore suplimentare, precum şi pentru executarea unor, lucrări excep- 

ţionale ce i s'ar fi încredinţat (R, st. 48). Indemnităţile pentru ore 

suplimentare se fixează anual prin jurnalul consiliului de miniştri 

proporţional icu salariile.: Plata lor se va aproba pe baza raportului 

amănunţit al şefului ierarhie, care va arăta lucrarea făcută şi orele 

servite (R. st. 44). j “ | 

„- Funcţionarii au dreptul la plata orelor suplimentare numai dacă 

lucrează mai mult de 7 ore pe zi şi după normele stabilite în art. 

43 şi 44 din Regulamentul statului (L. 1 Iunie 1927, art. 33, alin. 11)8). 

Funcţionarii obligaţi. a purta mvestminte speciale au dreptul 

a le primi în, natură sau la o indemmnizare specială pentru procura- 

rea lor (R. st. 46). . ' ” 

TI. Indemmnizaţie de mutare. Funcţionazii mutaţi în altă loeali- 

tate au dreptul la o indemnitate de mutare, care se socoteşte după 

cum urmează: | zu 

- a) Funcţionarii mutaţi în altă localitate în interes de serviciu 

menţionat în actul de mutare au dreptul la o indemnitate de mutare 

egală. cu' retribuţiunea (salariul cu toate accesoriile) pe o lună dacă 

suni însuraţi şi au copii, 75% din retribuţiune dacă sunt însuraţi 

tără copii, şi 50% din retribuţiune dacă nu sunt însuraţi; 

b) Funcţionarii mutaţi în. altă localitate prin înaintare primese 

50% din indemnităţile fixate la punctul a). . . | - 

7) Funcţionarii cari se deplasează dela reședință au dreptul la o îndem- 

_ nitate zilnică '(diurnă) şi la. rambursarea cheltuelilor de iranspori. Indem- 

nităţile zilnice se vor îixa anual printr'un jurnal 'al consiliului de miniştri. 

Când deplasarea durează rai mult de 30 zile, indemnitatea se reduce cu 

_25% din ziua 3i-a, | a 

Rambursarea, cheltuelilor de transport se va mandata pe baza raportu- 

lui, în care se vor indica, amănunţit serviciile făcute datele şi localităţile 

în cari s'au executat. în cazul când lucrarea sa făcut la o autoritate su- 

perioară, se va ataşa şi certificarea acelei autorităţi pentru executarea 

serviciului. (R. st 40). Pentru anul 1930 diurnele s'au stabilit prin jur- 

_ malul cons. de min. publi. la 1 Mart. 1930, luând de bază retribuţiunea, lu- 

nară bugetară '„bruto“ între 600 lei la retribuţie de 29.000 lei şi 100 lei 

la retribuţiune sub 3000 lei. | | Ă 

%) Cifra art. 43 şi 4k în L. 1 Tun. 1927 art. 33 e citată greşit cu art. 

4 şi 4. .- ” | 

     



Toţi funcţionarii din categoriile pecedente au, cu oeaziunea mu- 
tării, drept pe seamă statului la transportul pe C.F.R, S.N.F, sau 
S. M. R. pentru sine, soție, copii, membrii familiei cari trăese în 
casă cu ei şi servitorii cu toate bagajele lor. Sumele cheltuite li se 
vor restitui cu ocaziunea ordonanţării indemnităţii de mutări (R. st. 42), | | 

" Funcţionarii mutaţi sau transferați în altă localitate -au drep- 
tul la o indemnitate de mutare şi la transportul gratuit conform. 
celor stabilite la art. 42 din Reg. pentru aplicarea legii stat. func- 
ţionarilor publici (L. 1 Iunie, art. 33, alin. I). 

III. Dreptul de pensiune. Pentru timpul servit cu reţineri func- 
ționarul are dreptul la o pensiune proporţională cu timpul?) Şi sa 
lariul (L. st. 21), potrivit dispoziţiunilor legii generale de pensiuni 

„(R. st. 47). | | 
IV. Indemnitate de înmormânture. Familia funcţionarului de- 

cedat are dreptul la o indemnitate de înmormântare egală cu retri- 
buţiunea (salariul și accesorii) pe trei luni (R. st. 45). 

De asemeni familiile funcţionarilor au dreptul la indemnizaţii 
de înmormântare, (L. 1 Iunie 1927, art. 33; alin. II), după normele 
stabilite în art. 45 al Regulamentului pentru aplicare legii stat. 
funcţionarilor publici (fraza ultimă). 

) 

V. Drepturi privitoare la serviciul funcţionarilor. Funcţionarii 
au dreptul la exercițiul funcţiunii corespunzătoare gradului lor şi 
nu pot fi întrebuinţaţi în funcțiuni inferioare acestui grad (R. st. 32). 

Orice funcţionar are dreptul la o lună concediu. în timpul unui 
anl0),, ” 

  

9) Funcţionarii cari prin legile lor organice n'au fixat altă limită de 
vârstă sunt puşi de drept şi obligatoriu în retragere din oficiu când împli- 
nesc vârsta de 60 ani, având dreptul. la, pensie din aceeaş zi dacă întru- 

- nesc, condiţiunile prevăzute la legea generală de pensiuni. . | 
1%) Funcţionarii vor avea concedii de odihnă, de boală sau de studii. 
Perinisiile acordate în cursul anului pentru motive speciala nu se vor 

ține în seamă la examinarea, cererii de concediu -de concediu de odihnă. 
In cazul când permisiile obţinute în. cursul anului depășesc de 15 zile, con- 
cediul va fi redus la jumătate. ! 

"Concediile de odihnă se acordă normal dela 1 Mai la 1 Octomvrie. Inainte 
de 1 Mai se 'vor forma tablouri pe servicii de concediile fixate îuneţio- 
narilor. ” - - n 

Concediul va: putea fi contrămandat;: complet sau întrerupt temporar . 
dacă interesul serviciului va cere aceasta. In acest caz se va restitui func- 
ționarului toate cheltuelile pe cari va proba că le-a făcut în vederea con- 
cediului, - 
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Concedii mai mari. se pot acordă numai în caz de boală bine 

constatată. Când însă un asemenea conegdiu va trece de 3 iuni se 

va reduce salariul la jumătate; iar când se va prelungi peste 1 an, 

va fi lăsat în disponibilitate, rămânând ca după însănătoşire, dacă 

e vacanţă, să poată fi reprimit în serviciu (L. st. 20). 

Sub sancţiune disciplinară, funcţionasul care demisionează nu 

poate părăsi serviciul înainte de a i se primi demisiuneai!) şi de. 

a preda serviciul. Asupra demisiunii se va statua în termen de cel 

mult 15 zile (L. st. 12). * _ 

Funcţionarii publici, de orice categorie, se pot asocia între ei 

pentru scopuri culturale, economice sau slujirea intereselor profe- 

sionale. 

Funcţionarul are drept în caz de boală bine constatată la concediu 

mai mare decât o lună. 

Câna un asemenea concediu va trece de trei luni se va reduce salarul 

la jumătate, iar când se va prelungi peste un an, funcţionarul va îi lăsat 

în disponibilitate, rămânând ca, după însănătoşire, dacă, este vacanţă, să 

poată îi reprimit în serviciu. 

Accesoriile de salariu nu se vor reduce. | 

Zilele în cari funcţionarul sa găsit în situaţiunea „bolnav acasă” fără 

să fi avut concediu pentru caz de boală, nu intră în socotirea termenelor 

da mai sus. Aceste absenţe adunate nu pot trece totalul de 60 zile. 

La, cerersa de concediu pentru boală se va ataşa un. certificat medical. 

„Administraţia poate să îacă constatări printr'un medic! oficia] atât la ce- 

rerea concediului cât şi în cursul lui. 

Funcţionarul lăsat în disponibilitate de boală „după însănătoşire, la 

cerere, va fi reprimit în primul post vacant similat sau inferior, dacă 

este acceptat de funcţionar (E. st. 49—51). | 

15 Funcţionarii au dreptul să -dimisioneze. Se exceptează aceia cari sau 

angajat să servească obligatoriu un termen determinat. 

Asupra derâisiei trebue să se dea răspuns în termen de 15 zile dela în- 

xegistrare. : . : 

Demisiunea poate fi refuzată numai când este în curs o cercetare bă- 

nească sau disciplinară, dacă se prevăd în legile de organizare condițiuni 

speciale cari nu. au fost împlinite, sau dacă este dată pentru a se sustrage 

dela urmările unei vine vădite. 

Funcţionarul demisionat, sub pedeapsă disciplinară, nu poate părăsi 

serviciul înainte de primirea demisiei şi fără a-l preda, înlocuitorului său 

cu proces-verbal. 
Pentru serviciile nepredate în regulă şeful serviciului şi nou titular 

vor face împreună procesul-verbal de predare şi luare în primire. care va fi 

opozabil funcţionarului demisionat. - 

Funcţionarii demisionaţi pot fi reprimiţi în funcțiunile pe cari le-au 

avut sau altele echivalente în aceeaşi administraţie, cu avizul conforny al 

comisiunii pentru propuneri de numiri şi înaintări dacă p'au trecut 5 ani 

dela ieşirea lor din serviciu (R. st. 33). ”   
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Asociaţiile diferitelor servicii publice se pot uni mai multe între 

ele, sau chiar toate la un loc, păstrând însă, caracterul profesional, 

cultural şi economie. Aceste asociaţii pot obţine personalitatea Juri- 

dicăl). | 

Asociaţiile de funcţionari nu pot discuta şi nici lua rezoluţii cu. 

caracter politic. Ele însă pot să discute orice chestiune care este în 

legătură cu profesiunea lor (L. st. 24—26). 

In legătură cu dreptul de asociare al funcţionarilor, din care 

legiuitorul exclude discuţiunea politicei, în consecinţă şi armele po- 

litice, reglementează şi chestiunea grevei funcționarilor.  Legiui- 

torul nu admite acest mijloc de luptă politică, care poate avea, de 

12) Fondurile asociaţiilor se vor constitui din cotizaţiile membrilor, ve- 

hiturile din serbări, donaţii, legate, etc. (L. st. 27). 

Sunt considerate ca culturule toate acţiunile pentru desvoltarea stării 

culturale-profesionale a îuncţionarilor, precum şi acelea cari tind la Tidi- 

carea stării morale. 

Din această categorie fac "parte organizaţiile de conferinţe. serbări, 

biblioteci, reviste etc., precum şi tot ce contribue la, desvoltarea legăturilor 

de colegialitate şi solidaritate între funcţionari. 

Activitatea economică cuprinde organizarea, filantropică, precum şi or- 

ganizările economice propriu zise. Organizarea îilantropică are de scop a 

procura ajutoare materiale (bani, medicamente sau îngrijire medicală) în 

caz de boală, naştere sau înmormântare, pentru membrii şi familiile lor; a 

acorda ajutoare băneşti pentru educaţia copiilor şi -măritișul fetelor; a crea, 

“sanatorii şi iînstituţiuni similăre, precum şi a acorda pensiuni funcţiona- 

rilor obligați să părăsească serviciul fără a, îndeplini condiţiunile cerute 

de lege pentru a primi pensiune. Funcţionarii destituiţi pentru cauze infa- 

mante nu vor putea beneficia de asemenea pensiuni. Organizarea econo- 

mică poate îmbrăţișa orice activitate legală considerată că ar putea, con- 

tribui la buna stare materială a membrilor. 

In special se va desvoita partea aprovizionării prin înființarea de coo- 

perative, economate sau alte organizări ce sar socoti necesare. 

Organizarea profesională are menirea, să contribue la strângerea legă- 

turilor de colegialitate între funcţionari (R. st. 54-56), _ 
Asociaţiile de funcţionari se pot constitui pe ministere, autorităţi  de- 

pendinte de ministere sau pe unele dintre direcţiunile şi serviciile acestor 

autorităţi. 

Fiecare asociaţie va avea, un statut votat de adunarea generală, în care 

„se ver prevede categoriile de funcţionari cari pot intra în asociaţie, veni- 

turile asociaţiei, precum şi scopurile pentru cari s'a format (R. st. 58—59). 

Asociaţiile de funcţionari se pot uni mai multe la un loc formând o 
federală, sau chiar toate la un loc formând uniunea generală, a asociaţiilor 
d funcţionari (R. st. 60). 

Funcţionarii ieșiţi la pensie şi cei dermisionaţi var putea continua a 
face parte din asociaţiile ai căror membri erau în condiţiile în cari statutul 

- asociaţiei le îngădue aceasta (R. st. 63).
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urmare desorganizarea serviciilor publice. El dă următoarele re- 

gule pentru interdicţiunea oricăror” mişcări, sau acțiuni ale func- 

ționarilor, cari ar putea conduce la grevă. 

' Părăsirea serviciului -de către funcţionari, fie parţială, fie 

generală. după. o. înţelegere prealabilă, demisiunile colective sau 
individuale la aceaş epocă sau la epoci apropiate, constituind o 

dezerțiune dela datorie, care periclitează interesele generale pu- 

blice, se vor pedepsi cu destituirea. Contra celor cari vor fi dovediţi 

că au uneltit şi pus la cale greva, ori părăsirea serviciului, sau 

cari prin atitudinea lor caută 2 împiedeca mersul regulat al servi- 

ciului, pe lângă pedeapsa destituiriN se va deschide acţiune publică 

şi vinovaţii vor fi condamnaţi la închisoare 'dola 3 luni până la 2 

ani şi la amenzi .dela 1000—10.000 lei. 
“Dacă părăsirea serviciului este consecinţa unei deciziuni luate 

de o asociaţie de funcţionari, asociaţia va fi dizolvată,uneltitorii ur- 

măriţi şi pedepsiţi, iar fondurile asociaţiei confiscate în folosul aso- 

ciaţiunilor de: binefacere din localitate. (L. st. 30—32). 
E ! 

! 

45. Titlurile funcţionarilor.” Decoraţiunile, ordine, medalii, me- 

dalii comemorative. 
x 

Secara ierarhică a huneţiunilor sistematizate prin statutul fune- 

ţibnarilor şi prin L. 2 Aug. 1929 pt. org. ministerelor este destul 

de simplă. Denumirile funcţionarilor existente în stat, potrivit le- 

-gilor de organizare arată însă o diversitate foarte mare. Legea, care 

a făcut o grupare sistematică a acestor funcțiuni, cu indicarea titlu- 

rilor lor, este L, 1 dun. 1927 a armonizării retribuțiunilor, Gruparea 

se află în tablourile A 1—31 ale anexei VI. Spaţiul acestei lucrări 

nu ne îngăduie ca să. pe extindem la amănuntele acestei chestiuni, 

care ni se pare. foarte interesantă din punctul de vedere al organi- 

zaţiei statului şi al funcţiunilor create!). 

1) Tablourile A 1—31 imdică: funcțiunile administrative “(la toate minis- 

teirele conform -nomenclaturei statutului 1), funcțiunile la administraţiile 

financiare 2, corpul agronomilor (domenii şi alte ministere 3), corpul bise- 

vicesc (culte şi alte ministere 4), al chimiștilâr (industrie şi alte ministere 5), 

_didactic. (instrucţie şi alte ministere 6), geologilor (industrie 7), -grefieri 

(justiţie şi alte ministere 8), corpul riagistraţilor (justiţie 9), medical (să- 

nătate 10), medici veterinari (domenii 11), meteorologiştilor (răsboi 12), me- 

trologiştilor (industrie 13), ofiţerilor (răsboi şi alte ministere 14), tehnice 

(lucrări publice şi alte ministere 15), personalul administră ării judetelor (in- 
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Funcțiunea dă funcţionarului şi denumirea ca titlu, d. e. mi- 

nistru, prefect, consilier de Curte, .primpreşedinte, procuror general, 

administrator financiar, şef de birou ete. Atribute cari să exprime 

în mod deosebit demnitatea sau rangul ierarhie al unui funeţio- 

nar (ea'd. e. Excelenţă, Ilustritate, magnificenţă etc.) nu există în 

ierarhia statului român. Chiar. şi cel mai înalt funcţionar al statului 
se bucură numai de titlul de: domn, alăturea de titlul funcţiunei. 

Excepţiune face ierarhia bisericească, şi cea diplomatică î în raportul 

cu demnitarii diplomaţi străini. 

Pentru re:ompensarea serviciilor, deosebite către stat, prin un 

semn văzut de distineţiune, s'au instituiti în stat decoraţiunile, Ele 

se acordă atât funcţionarilor publici, civili şi militari, cât şi mem- 

rilor armatei, cum şi altor persoane, cari au adus servicii statului 

După art. 88 al Constituţiunei din 1923 decoraţiunea română se 
contor de către Rege conform unei anume legi. Astfel “de legi sunt 

„12 Mai 1877, 10 Mai: 1881, 8 Mai 11906, 25 Dee. 1916, 17 Martie 1917 

şi i 18 Mai 1929, prin care s'au instituit ordinele româneşti. Regele 

este mare maestru al ordinelor, cancelarul ordinelor este ministrul 

de externe. Celelalte decoraţiuni s'au înfiinţat, fie prin legi, fie prin. 
regulamente sau prin decrete regale. 

Decoraţiunile se pot clasifica în: ordine, medalii şi medalii come- 

morâtive!). Statul român are: a) ordine: Steaua României, Coroana 

României, Carol I, Mihaiu: Viteazul, Crucea Regina Maria, Regele 

Ferdinand! I; b) medalii: Virtutea militară cu pendentele Virtutea 

militară de răsboiu şi Bărbăţie şi exedinţă (pentru membrii armatei), 
Medalia apărătorilor independenţei (1878), Bene mexenti, Serviciul 

credincios, Răsplata muneii pentru biserică, Răsplata muncii pentru 

învățământ, Răsplata serviciului militar, Meritul sanitar, Meritul 

comercial şi industrial, Medalia. Ferdinand |: e) medalii comemora- 

X   

terne 16), închisorilor (justiţie 17), consiliului legislativ (justiţie 18), diplo-: 

matie şi consular (externe 19), Curtea, de conturi (finanţe 20), institutului 

medico-legal (justiţie 21), institutului Băbeş (instrucţie 22), institutului de 

seruri (sănătate 23), minier şi comercial „(industrie 24), Monitorul. oficial 25,. 

poştă, telegraf, telefon (comunicaţii 26), R. M. S. (finasiţă 27), siguranţă şi 

poliţie (interne 28), vamal (finanţe 29). serviciul „porturilor (comunicaţii 30), 

corpul cadastral 31. Ă 

2) Una, dintre cele mai vechi distincţii este Semnul onor ific al ofițer ilor 
(D. 15 Iunie 1872), înfiinţat ca semn de distincţie pentru un serviciu militaa 

| îndelungat. Se dă de argint după un serviciu de 18 ani, de aur după-un ser- 
viciu de 25 ani împliniţi în armată. Dreptul de a-l purta continuă şi după 

"ieşirea din armaţă.
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Hove: Trecerea Dunării, Crucea comemorativă „Elisabeta“, Medalia 

jubilară Carol I, Avântul ţării (1913), Medalia Crucea comemorativă 

a răsboiului din 1916-1918 (1918), Medalia „Victoriei“ (1921). 

I, Ordinele: 

Ordinul „Steaua României“ (L. 12 Mai 1871) este insti- 

tuit pentru a recompensa serviciile militare şi civile făcute statului 

român. Are gradele de: cavaleri, ofiţeri, comandori, Mari ofiţeri, 

Mari cruci). Membrii ordinului sunt numiţi pe viaţă, numărul lor 

este limitat. Se liberează brevete membrilor, în gradele inferioare 

certificate pentru conformitate, în ultimele 2 grade cu semnătura 

M. S. Regelui. Pentru toţii membrii ordinului purtând pe piept în- 

semnele în: mărime reglemeniară trupa sub armă dă vuorurile mMili- 

tare. 

Pentru fapte meritorii în timpul răsboiului ordinul se conferă 

atât ofiţerilor combatanți, cât şi celor asimilați cu spade înerucişate 

(L. 25 Dee. 1916). | | 

Ordinul „Coroana României“. (L. 10 Mai 1881) s'a, instituit în 

memoria proclamării Regatului.* Este destinat a răsplăti serviciile 

aduse statului. Are 5 grade: cavaleri, ofiţeri, comandori, Mari ofi- 

țeri şi Mari eruei?). Numărul membrilor este ilinitat. Pentru mem- 

brii ordinului purtând însemnele în forma şi dimensiunile reglemen- 

tare militarii de orice grad dau onorul militar, la care decoratul e 

dator a răspunde. 

Fiecare membru are drept la un brevet, care rămâne proprie- 

țatea familiei decoratului după încetarea sa din viaţă. Naţionalii la 

conferirea ordinului primese numai brevetele. Pentru fapte meri- 

torii în războiu ordinul se conferă ofiţerilor combatanți şi asimila- 

ților cu spade încrucişate (L. 25 Das. 1916). 

Orâinul Carol. 1 (L. 8 Mai 1906) a fost instituit cn scopul de a 

recompensa serviciile străluzite aduse statului român. Cuprinde 4 

grade: comandori, Mari ofiţeri, Mari eruci şi Colane. Numărul mem- 

brilor este fixat la 80, din care comandori 40, Mari ofiţeri 25, Mari 

cruci 10, Colane 5. Numărul de membri indicat nu puate fi depăşit. 

5 Membrii ordinului sunt numiţi pe viaţă. Numărul lor e 2000, împărţiţi: 

astfel: cavaleri 1000, ofiţeri 720, -comanâori 200, Mari ofiţeri 60, Mari cruci 

20. Sunt asimilați privitor la onoruri: cavalerii cu. locotenenţii, ofiţerii cu 

căpitanii, comandorii cu maiorii, marii ofiţeri eu colonelii, marii cruci ci: 

generalii de brigadă (Reg. art. 22). - 

4) Onorurile militare se dau membrilor decedați potrivit gradului, astiel 

gradul de. cavaler e asimilat cu sublocotenent; ofițer cu locotenent, coman- 

dor cu căpitan. Mare ofiţer cu maior, Mare cruce cu -coonei (R. 3 Nov. 

1906, art. 21). ! 

  

N 
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Brevetele sunt numerotațe pe grade, orice brevet cu număr supe- 
rior celui fixat este nul. Condiţiunile de obţinere sunţ riguroase. 

Ordinul militar „Mihaiu Viteazul“ (L. 25 Dec. 1916) se conferă 
exclusiv pentr fapte excepţionale de răsboiu oifţerilor, cari sâu 
distins în faţa inamicului. Ordinul are 3 clase, cu denumirea el. III, 
clusa II şi clasa I. Nimeni nu poate căpăta o clasă superioară, dacă 
nu este decorat cu clasa III 

Ordinul „Crucea Regina Maria“ .(L. 17 Martie -1917) se acordă 
persoanelor (doamne şi domni) cari se vor fi distins în chetsiunile 
sauitare, în timp de răsboiu, sau în timp de pace în caz de epidemii 
(R. 30 Sept. 1917). Cuprinde 3 clase, I, II şi III. Membrii sunt pe 
viaţă. Numărul lor e nelimitat. 

Ordinul Verdinand 1 (L. 18 Mai 1929) Sa instituit pe ziua de 
10 Mai 1929 pentru a se perpetua amintirea Regelui Ferdinand |, 
întemeietorul unităţii naţionale, şi pentru a distinge pe cei cari prin 
activitatea lor naţională, sau prin faptele lor militare, au contribuit 
în mod deosebit la realizarea unirii tuturor Românilor, sau pentru 
cei cari în viitor îşi vor câştiga rnerite excepţionale faţă de ţară 
(art. 1). Ordinul se conferă numai Românilor (R. 8 Lulie 1930, art. 2). 
Are gradele: cavaleri, ofiţeri, “comandori, Mari ofiţeri, Mari cruci 
şi Colane. Membrii ordinului sunt numiţi pe viaţă, număul lor e 
fixat la 200, repartizat astfel: cavaleri 70, ofiţeri 50, comandori 40, 
Mari ofiţeri 25, Mari cruci 10, Colane 5. Numărul fixat nu poate fi 
depășits). Din punct de vedere ierarhie ordinul Ferdinand I urmeaza 
după ordinul Carol IL. 

Il. Medaliile. 

Medalia „Virtutea militară“ (R. 24 Mai 1812) se acordă gradelor 

militare şi celor asimilați, pentru încurajare şi răsplătire. Medalia 

este de argint pentru gradele inferiore, de aut pentru ofiţeri. Acor- 

darea se publică în „Monitorul oastei“ şi se citeşte la toate corpurile 

la apel. 

Medalia „Virtutea militară de rtzboiu“ (acordarea sa prevăzut 

în L. 95 Dee. 1916) în clasa L se acordă soldaţilor şi gradelor infe- 

rioare, fiind împreunată cu o pensie viageră de 25 lei lunar. 

Medalia „Bărbăţie şi credință“ se conferă gradelor inferioare 

6) Onorurile militare pentru membrii decedați se dau potrivit gradului. 

Astfel gradul de cavaler e asimilat cu maiorul, ofiţer cu locotenent-colonel, 

comandor cu colonel. Mare ofiţer cu general de brigadă, Mare cruce cu ge- 

neral de divizie, Colan cu general de corp de armată, 

Y. ONIŞOR : Drept administrativ. 2;
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pentru fapte meritorii în timpul războiului, cu spade încrucişate (pre- 

văzută tot în L. 25 Dec..1916). 

Medalia Bene merenti, (D. 19 Martie 1876) instătuită pentru re- 

compensarea mevitelor câştigate în domeniul artelor, ştiinţelor, in- 

dustriei, agriculturei, ete. Are 2 clase: cl. 1 medalie aurie, cl. II în 

metal alb!). - 

Medalia şi crucea „Serviciul credincios“ (R. 23 Apr. 1878 și 4 

Nov. 1906) sa instituit pentru a se acorda drept răsplătire pentru 

serviciile civile şi militare; aduse statului în toate ramurile activi- 

tăţii publice. Crucea, şi medalia Serviciul! eredintios coprind fiecare 

câte 2 clase: cl. I (de metal galbin), cl. II (de metal alb). Numărul 

decoraţilor este nelimitat. . 

Medalia ;„Răsplata muncii pentru biser ică“ o. 2 Iulie 1906) 

se acordă ca încurajare peatră activitatea pastorală şi servicii aduse 

pentru buna stare morală şi religioasă a poporului. Are 3. clase. Nu- 

mărul e nelimitat. - “Registrul” decoraților. se ţine la administraţia 

„Casei bisericei“. E 

Medaltă - „Bitsplata muncei pentru învățământ“ (D. 8 Martie 

1907) se acordă ea încurajare şi răsplată atât membrilor corpului di- 

 daetie de toate gradele pentru serviciile aduse învăţământului, cât şi 

persoanelor, cari. fie prin scrieri, fie prin donaţiuini importante sau 

prin diferite alte moduri au contr ibuit la desvoltarea învăţământului 

şi la progresul cultural în genere. Are 3 clase. "Registrul celci' deco- 

raţi se. ţine la ministerul instrucţiunii. 

Medalia „Răsplata serviciului militar“ (1913) s'a conferit tuturor 

subofițer ilor reangajaţi, cari au împlinit 15 sau 20 ani în armată, cu 

_cinste şi demnitate (D. 26 Sept, 1912). Se acordă în fiecare an. în luna 

Apr ilie tuturor subofiţerilor e cari au împlinit condiţiile. 

Crucea „Meritul Sanitar“ (BR. 26 Nov. 1913) se acordă: persoanelor | 

cari se vor. fi distins prin fapte, donaţiuni, scrieri, sau alte: lucrări, 

cari. contribuiese la îmbunătăţirea stărei sanitare a ţării, precum şi 

funcţionarilor, sanitari sau altora, cari se vor fi distins prin servi-: 

ciile lor în” interesul general sanitar.. Are 3 clase:" clasa I ds aur, 

clasa IL de argint, clasa III de bronz. Numărul titularilor e nelimi- 

tat. Medaliaţilor se dă un brevet, semnat de ministrul de externe, 

contrasemnat de directorul serviciului sanitar. Registifal medaliştilor 

se ţine la direcţiunea generală a serviciului sanitar. 

Medaliq „Meritul comercial şi: industrial“ (R. 22 -Noy. 1912) se 

1 V. Ordine. txuci “şi medalii române, legi şi regulamente de V. Ivăn- 

ceanu, Bucureşti, 1923, pag. 139, 

x . . 
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acordă în mod exclusiv comercianților şi industriaşilor cari au con- 

tribuit la progresul comerţului şi industriei ţării. 

Medalia Ferdinand I (L. 18 Mai 1929) instituită pe ziua de 10 

Mai 1929 pentru a distinge munca şi jertfele pntru causa naţională 

a persoanelor cari au dobândiţ merite excepţionale pentru ţară. Se 

acordă şi doamnelor. (R. 8 Iulie 1930. arţ. 28). Această medalie e 

superioară tuturor celorlalte medalii şi urmează, imediat, după gradul 

de cavaler al ordinului Steaua României. 

III. Medalii comemorative: 

Crucea „Trecerea Dunării“ (BR. 24 Martie 1818) s'a instituit ca 

comemorare pentru a se; oferi tuturor militarilor şi asimilaţilor de 

„orice grad, cari au participat la corpurile de trupă şi serviciile, cari 

au. operat peste Dunăre în campania 1877—78 în Bulgaria. 

Medalia apărătorilor independenţei. (R. 5 lunie 1878) sa icon- 

fezit tuturor militarilor cari au luat parte în campania 1877—78. 

Crucea comemorativă „Elisabeta“ s'a conferit doamnelor. cari 

au.căutat -răniţii şi bolnavii în campania 1877—18 (R. 6 Oct. 1878). 

„Medalia jubilară Carol I“ (R. 1 Lan. 1906) instituită pe ziua 

de 10 Mai 1906, aniversarea a 40-a a domniei Regelui Carol I ca 

medalie comemorativă. Sa, conferit o singură dată cu ocaziunea ju- 

hileului de 10 Mai 1906. N - 

Medalia comemorativă „Avântul țării“ (D. 10 Nov. 1913) sa 

conferit tuturor militarilor și asimilaţilor de orice grad, cari au luat 

parte. la campania anului 1913, cum şi persoanelor civile, care ne- 

aparţinând deadreptul oştirei au fost chemate la un serviciu efectiv 

şi permanent pe lângă armată. 

Medalia Crucea comemorativă a răsboiuliui 1916—1918 Sa, con- 

ferit tuturor militarilor cari au luat parte în câmpanie. , 

_ Medalia „Victoriei“ Sa conferit ofiţerilor şi gradelor inferioare 

combatanți cari au luat parte efectivă în luptă la părţile active în i 

răsboiul pentru întregirea neamului, - -precum şi medicilor „armatei 

-4(D. 20 Iulia 1921). 

"8 16. Premii, ajutoare, Case de credit şi ajutor 
ale funcționarilor. 

Funcţionarii sunt remuneraţi pentru munca normală prestată în 

serviciul publie prin retribuţiunile lor. Pentru munca deosebită pre- 

stată de regulă în afară de orele 'oficiăle normale, prin care muncă . 

se economisează puteri notii, sau pentru lucrări deosebite, care tree 
- 26
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peste cadrul atributiunilor normale, funcţionarii se recompensează 

prin premii sau prin retribuţiuni deosebite. O regulă generală în pri- 

vinţa aceasta nu se poate fixa. Depinde de șeful departamentului saw 

al sexviciului, de a acorda astfel de premii, sau de a le sistematiza. 

având datoria să îngrijească şi de acoperire bugetară. 

Ajutoare pentru funcţionari, cari în afară de vina lor au ajuns 

în vo nenorocire, cari au avut vrun caz de boală în familie etc., se 

pot acorda din consideraţiuni deosebite din fondurile trecute spre 

acest, scop în bugetele departamentelor. Nu există însă nici un drept 

din partea funcţionarilor şi nici o obligaţie din partea statului 

_ Seutirii se acordă funcţionarilor prin deosebitele legi d. e. scutire 

de obligaţia de a fi tutor, scutire de serviciu militar pentru funcţio- 

narii necesari spre a face faţă nevoilor administraţiunei civile în 

caz de mobilizare, ete, | 

Ajutorul bănese cel mai eficace se dă funcţionarilor prin casele 

“de economie, credit şi ajutor înfiinţate ca societăţi de prevedere so- 

cială ale funcţionarilor grupaţi după ramurile de servicii publice. 

“Scopul acestor case este de regulă: de a aduna micile economii 

ale membrilor, de a le capitaliza şi face productive; de a da mem- 

brilor avansuri în contul salarului; de a da ajutoare în cazuri for- 

tuite, precum: boale grave, infirmităţi, moarte, incendiu; de a în- 

fiinţa şi a întreţine instituţii de educaţie pentru copii funcţionarilor 

membrii, de a le da mijloace de a cumpăra sau construi case; de a 

da pensiune; de a face sau a mijloci pentru membri asigurări pe 

viaţă în condiţiunile speciale obţinute de casă; de a procura articole 

-de prima necesitate pentru nevoile membrilor. 

Casele sunt înfiinţate prin legi, ca instituţiuni de stat, în cadrul 

unor departamente ministeriale sau a altor servicii publice. Setul 

departamentului de regulă exercită drept; de control. 

Astfel de case s'au înfiinţat până acum, 

a) la departamente ministeviale: 

a funcţionarilor ministerului de finanţe şi al autorităţilor de- 

pendinte de el (L. 1 Iulie 1905, L. 25 lunie 1930); ” 

a tuturor funcţionarilor dependinţi de ministerul de interne (L. 

15 Apr. 1910 şi 22 Martie 1927, R. 15 Apr. 197); A 

a funcţionarilor publici ai ministerului industriei şi comerţului 

(L. 30 Mai 1913); 

b) corpuri de funcționari: 

a corpului didactic (L. 30 Mai 1908 şi 2 Iunie 1925); 

a întregului personal pendinte de administraţia poştelor, tele- 

grafelor şi telefoanelor (Statute 6 Dec. 1908); 
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pentru împiegaţi inferiori, lucrătorii şi servitorii Căilor ferate 

române (Statute 6 Dec. 1908; Casa muncii C. F. R. (L. 30 Iulie 1921), 

transformată în Casa Autonomă pentru oerotirea şi ajutorarea per- 

sonalului C. F. R. (L. 3 Mai 1920); 

Casa de ajutor şi pensiuni a notarilor (înfiinţată în baza legii 

pentru organizarea comunelor rurale (R. 2 Dee. 1908); 

a ofiţerilor (L. 9 Martie 1900) cu secţia subofiţerilor reangajaţi, 

a funcţionarilor militari inferiori (D. 17 Iulie 1911); 

a funcţionarilor prefecturei poliţiei Capitalei (Statute 27 Mai 

1910). 

$ 17. Răspunderea funcţionarilor publici. Categorii. 

* 

Bunul mers al serviciilor publice este condiţionat de. simţul de 

răspundere al funcţionarilor. Este un mare interes în funcţionarea 

organismului de stat de a cultiva în funcţionari simţul răspunderii 

şi a-l ţinea treaz. Interesele mari ale statului, ale cetăţenilor admi- 

nistraţi sunt încredințate conştiinţei funcţionarilor publici, la a că- 

voe dispoziţie stă puterea, autoritatea şi mijloacele materiale ale 

statului!), pentru rezolvirea problemelor vieţii de stat. Numai prin 

cultivarea simțului de răspundere se poate înlătura, ca funcţionarii 

în lucrarea lor să nu procedeze conduşi de arbitrar, de vanitate, de 

încredere şi de dispreţ faţă de administraţi, abuzând de puterea ce le 

este dată în mână. Numai prin conştiinţa răspunderii pentru actele 

săvârşite poate să se înfrâneze abuzul. De acea în organizaţiile mo- 

derne orice funcţiune publică este îngrădită de răspundere, urmată 

de sancţiuni. 

Răspunderea, funcţionarilor publici este de 3 categorii: discipli- 

pară, penală şi. civilă. | 

Răspunderea disciplinară are de scop de a apăra ordinea în 

funcţionarea organismului administrativ şi de a servi ea sâneţiune 

în îndeplinirea obligațiunilor de funcţionar. Prin ea; se reprimă fap- 

tele vătămătoare pentru situaţia funcţionarului public, fie săvârşite 

în exerciţiul funeţiunei, fie în viaţa particulară, mai departe sa în- 

depărtează din funcțiuni elementele, care s'au dovedit incapabile sau 

nevrednice de a îndeplini funcțiunea ocupată. 
Răspunderea de drept penal reprimă faptele săvârşite în exer- 

ciţiul funeţiunii, cari depăşind cadrele răspunderii disciplinare for- 

mează intracţuni prevăzute în codul penal. 

1) Vezi Kmety, op. cit. ed. VI, vol, II, 6201.



-— 406 — 

Răspunderea, civilă serveşte pentru a înlătura daunele, cauzate 

prin ţinuta culpabilă sau doloasă a funcţionarului, fie statului, fie 

administraţilor?). 

a 

Ş 18. Răspunderea dieciplinară a funcţionarilor din | 

administraţiile centrale şi locale. 

Răspunderea disciplinară a funiţionarilor din administrații este 

reglementată în partea II a L. st. art. 51—61. Dispoziţiunile acestor 

articole se aplică numai funcţionarilor din. administraţiile centrale 

cu serviciile lor exterioare şi celor din administraţiile judeţene, co- 

munale, şi din celelalte autorităţi cu caracter local. Sunt supuși unor 

reguli speciale de răspundere disciplinară magistraţii, membrii cor- 

pului diplomatie şi consular, didactice, eclesiastie şi ai corpurilor 

tehnice şi de specialitate. MR 
Ia acest loc ne ocupăm cu răspunderea disciplinară în adminis- 

traţiile centrale şi locale. 

Regulele date de L. st. şi R. st. le precizăm în următoarele: 

Dreptul de disciplină îl are șeful superior al autorităţii de care 

depinde funcţionarul (L. st. 52, alin. 1). Disciplina se exencită prin 

act administrativ de autoritate emanat dela, seful superior al antori- 

tăţii. Acest act este de căderea organului, care a făcut şi actul de 

numire în funcţiune. Prin urmare pentru administraţiunile centrale 

potrivit L. st. art. 48 disciplina se va exercita prin deciziune minis- 

terială până la gradul de subdirector exclusiv sau funcțiuni echiva- 

lente, prin decret, regal în, funcțiunile superioare acestora. 

În administraţiunile judeţene. şi comunale disciplina se va exer- 

cita prin deciziunea şefului superior aNautorităţii potrivit legilor 

organice ale acestor-administraţiuni. 

Seful unei “autorităţi exercită şi dreptul de supraveghiere, în 

baza, căruia poate da instrucţiuni, ordine de serviciu, pentru a asi- 

gura buna şi uniforma lucrare a funcţionarilor subordonați. In baza 

acestui drept el are puterea să ia şi măsuri de corecţiune şi îndrep; 

ta.:e, în caz de greşeli sau de rea: împlinire a datoriilor de serviciu 

(vezi pag. 161—162). E a . 

" Din 'punet de vedere a vinilor de cari se fac vinovaţi funeţio- 

narii, se face -distineţiunea între vini uşoare şi vini grave. Aceste 

vini sau infracţiuni disciplinare nu sunt determinate apriori în texte, 

ÎS 

2). Vezi Kmety, op. cit. pag. 621—622.. 
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ca în codul penal, pentrucă ele sunt atâţ de- variate, după natura 

serviciilor, atribuţiunilor şi obligaţiunilor de serviciu, încât enume- 

varea lor este imposibilă, sau dacă sar enumera, nu poate fi com- 

plectă. Din această cauză infracțiunile la disciplină nu pot fi în- 

cadrate în texte de lege. Prin urmare funcţionarul public este supus 

puterii discreţionare a şefului autorităţii, în privinţa, faptelor, re- 

primabile prin exerciţiul disciplinei. 

„Ca totuşi să se asigure situaţiunea de stabilitate a “funcționaru- 

lui, ea. el să nu sufere sancţiuni disciplinare decât în măsura gravi- 

tăţii infracţiunei, de care se face vinovat, legiuitorul a statornicit 

gazanţii, acordând drept şefului autorităţii de a judeca şi sancţiona 

numai infracțiunile mai uşoare, asupra cărora el poate aplica pe- 

depse uşoare, de altă parte înființând un organ constând din mai 

mulţi, ieare să judece infracţiunea şi să dea aviz şefului pentru apli- 

care» pedepsei. , 

Iu baza acestor principii L. st. stabileşte pedepsele disciplinare, 

gvupându-le în grade după gravitate, fixează dreptul şefului autori- 

tăţii de a aplica singur unele pedepse asupra infracţiunilor mai 

ușoare care le va aprecia ca atare, iar pentru cele mai grave insti- 

tuie comisii de disciplină, cari au dreptul de a judeca faptele, cu 

procedură, garantând 6 judecată nepărtinitoare, şi de a da aviz şe- 

tului autorităţii pentru pedepasa ce rămâne să aplice în baza, drep-. 
tului de disciplină. 

Pedepsele disciplinare sunt: 

1. Mustrarea verbală sau scrisă: 

2. Mustrarea cu pierderea: salariului pe cel mult 15 zile; 

3. Ştergerea de pe tabloul de înaintare;. i 

4. Mustrarea pe cale disciplinară; Î 
5. Excluderea din serviciu pe timp de maximum 6 luni cu pier- 

derea salariului; 

6. Punerea în disponibilitate; 

7. Destituirea (L. st. 51). 

Dintre aceste pedepse şeful superior al aiitorităţii!) ape drept să 

aplice: mustrarea verbală sau scrisă (1), şi mustrarea cu pierderea: 

salariului pe cel mult 15 zile (2). 

  

i) In cazul când, pe baza drepturilor recunoscute prin legile de organi.-. 

zare de a delega; o parte din atribuţiunile sale, șeful autorităţii va, voi să 

delege şi dreplui de a aplica pedepsele disciplinare, se va menţiona expres 

aceasta în actul de delegaţie (R.. st. 8% alin. II). - -
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Celelalte pedepse (3—7) şeful superior al autorităţii le poate da 

numai cu avizul conform al comisiei de disciplină. De asemenea şi ' 

pedeapsa mustrărei cu pierderea salariului, dacă e nevoe să se aplice 

a treia oară în cursul unui an, poate fi aplicată toţ numai cu avizul 

conforn. al comisiei de disciplină (LL. st. 52). 

Ca infracțiuni disciplinare, pentru care funcţionarii pot fi pe- 

depsiţi, R. st. în art. 91 precisează: cazurile când nu execută. îndato- 

ririle de serviciu puse în sarcina lor prin legi, regulamente, ordo- 

nanțe sau ordine scrise, sau când se abat dela vre-una dintre obli- 

qațiunile ce le sunt puse prin regulamentul statutului (R. st. 13—31)2). 

Comisiile de disciplină ale funoţionarilor de administraţie sunt 

d> două categorii:-a) comisii, de disciplină pe ministere pentru fune- 

ționarii statului; b) comisii de disciplină pe județ pentru funețio- 

narii administrațiilor locale. 

Comisiile de disciplină pentru funcționarii administrațiilor cen- 

trale și serviciilor exterioare ale ministerelor funcţionează la reşe- 

dinta ministerului. Ele se compun din: a) un consilier al Curţii de 

apel, ales de secţiunile întrunite ale Curţii; b) funcţionarul cel mai 

vechiu, în gradul cel mai înalt, din administraţia centrală a ministe- 

rului; c) unul din directorii generali sau directorii conducători de 

sei'viciu independent, tras la sorţi de către comisiunea pentru pro- 

puneri de numiri şi înaintări. Comisiunea e prezidată de cosilierul?) 

Curţii de apel. 

Cemisiunile disciplinare pentru funcţionarii, judeţeni, comunali 

şi ai celorlalte autorități cu caracter local funcţionează în fiecare 

capitală de judeţ. Ele se ompun din: a) primul preşedinte, sau în 

lipsă preşedintele tribunalului oraşului de reşedinţă; b) unul dintre 

şefii de serviciu din întreg judeţul, delegat de consiliul judeţean; 

c) unul din şefii de serviciu din oraşul de reşedinţă, delegat de con- 

2) Aceste sunt: serviciu cu credinţă și supunere (art. 13), păstrarea secre- 

tului (art. 14),:viaţă corectă (art. 15), respect faţă de superiori şi bunacuvinţă 

faţă de colegi şi inferiori (art. 16), observarea orelor de serviciu (art. 17), 

anunţarea boalei (art. 19), domiciliul la reşedinţa funcţiunei. (art. 21), noti- 

" ficarea schimbărilor în situaţia familiară (art. 22), interdicţiunea dea 

primi daruri şi avantaje (art. 23), interdicţia de a ocupa 2 funcțiuni, de a 

face act de comerţ, de a intra în serviciul altor instituţiuni (art. 2426), 

„ înterâictul de a fi ales parlamentar (art. 27), obligaţia de a restitui autori- 

tăţii suma la care ar îi condamnat (art. 28), obligaţia de a cunoaşte limba 

statului (arţ. 31). — In art. 18 se stabilesc serbătorile legale, în art. 20 se 

precisează dreptul funcţionarului de a i se menţine funcțiunea în cursul-: 

prestării unei concentrări militare, în art. 29—30 se determină condiţiunile 

de pensionare. ” 

3) Acelaşi consilier al Curţii de apel poate să facă parte din comisiunile 

de disciplină a mai multor ministere.    
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silinl comunal al oraşului de reşedinţă. Comisiunile sunt prezidate 

de către magistratul din comisiune (L. st. 53—60, R. st. 114—116) 

Membrii comisiunilor de disciplină se numess prin decret regal 

pe fermnen de 3 ani, după ce au fost determinaţi potrivit regulelor 

de ma; sus. 

Tot pe acelaşi termen se numește şi câte un supleant?) fiecăruia 

din menbrii din comisiune (L. st. 61, R. st. 117). 

Procedura disciplinară începe cu sesizarea autorităţii asupra 

vinci funcţionarului (denunţ). “ 

Ministerul sau şeful de autoritate, sesizat în orice mod este obli- 

gai să ordone o cercetare prealabilă. -Aceasta va fi făcută de un 

funcţicnar de un grad mai mare decât funcţionarul învinuit. La cer- 

ceiare se ascultă funcţionarul învinuit și martorii în cauză, luân- 

du-li-se declaraţiuni. Funcţionarul anchetator după terminarea cer- 

cetărilor, va depune un raport scris, care va cuprinde atât mersul cer- 

cetărilor, cât şi concluziune asupra temeiniciei sau neseriozităţii 

acuzaţiunii, 

Dacă şeful de autoritate apreciază, că cercetarea a dovedit vi- 

novăţia funcţionarului şi că faptul comportă una dintre pedepsele 

grave, care nu le poate aplica singur, îl- trimite înaintea comisiei de. 

disciplină. Actul de trimitere cuprinde ziua de întrunire a comisiei 

disciplinare, precum şi o expunere pe scurt a vinei funcţionarului. 

EI va fi însoţit de memoriul şefului ierarhic, sau al funcţionarului 

delegat. care a făcut cercetarea şi de actele dresate. - 

i. 2) Membrii supleanţi se desemnează în modul urrhător: a) Pentru co- 

misiunile de disciplină ale funcţionarilor statului: 1. membrul consilier al 

Curţii de apel are ca supleant tot un consilier al Curţii de apel. ales în 

acelaşi timp şi în acelaşi mod ca şi membrul titular; 2. funcţionarul cel 

mai vechiu în gradul cel mai înalt din administraţia centrală a ministe- 

rului va, avea ca supleant funcţionarul de acelaşi grad, care urmează la ve- 

chime; 3. directorul general saw directorul conducător. de serviciu indepen- 

dent. va avea de supleant un alt director general sau director, conducător 

de serviciu, tras la sorţi în acelaşi condițiuni. In lipsă de funcţionar de 

" acelaşi grad, membrii titulari pot avea ca supleant desemnat prin: tragere 

la, sorţi 'tuncţionarii de gradul imediat inferior. b) Pentru comisiunile de 

disciplină ale funcţionarilor locali: 1. primul-preşedinte sau preşedintele 

tribunalului; are ca supleant unul din președinții de secţiune, sau unul din 

judecătorii de şedinţă. cel mai vechiu în grad, indicat de primul- preşedinte 

sau preşedintele tribunalului; 2. şefii de servicii, membrii ai comisiunilo” 

au ca supleanţi tot câte un șef de serviciu desemnat în acelaşi timp şi în 

aceleași condițiuni ca şi membrii titulari. Membrii supleanţi iau parte în 

comisiuni în caz “că membrul titular este în concediu, sau când un motiv 

lezal îl împiedică «de a lua parte ia şedinţele comisiunii (R. st. 117), 

'
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Setul de autoritate poate însărcina un funcţionar, de un grad 

cel puţin egal cu funcţionarul învinuit, care să susțină acuzarea 

înaintea comisiunii disciplinare. 

Purneţionarul acuzat va fi citat pentru ziua de judecată, citaţia 

i se trimite cu cel puţin 15 zile libere înaintea termenului fixat5). 

Funeţionarul acuzat sau apărătorul său, are drept să ia cunoş- 

tintă de dosarul, care cuprinde actele referitoare la judecata sa. 

Comisiunea disciplinară, în ziua fixată pentru întrunirea ei, exa- 

minează actul. de trimitere cu anexele şi ascultă pe funcţionarul în- 

sărcinat cu. susţinerea acuzării. In baza materialului dela dosar şi a 

propunerii acuzatorului botăreşte, dacă: a) trebue închișă afacerea; 

b) sunt necesare noui cere cetări; c) trebue dat curs acuzaţiunii. În 

primul caz restitue actele, avizând, că trebue închisă afacerea, vina 

funcţionarului chiar dacă ar fi dovedită, necomportând vre-una 

din pedepsele disciplinare de gradul 8—7. În cazul al doilea, comi- 

sia cere să se facă noui cercetări, indicând părţile cari au nevoie 

să fie completate. Actele nouii cercetări se remit, mai întâi func- 

țicrarului însărcinat eu acuzarea, pentru a prezenta eventual pro- 
puneri, iar în; urmă se: înaintează comisiei. Dacă: comisiunea ho- 
tăreşte, casă dea curs acuzaţiunii numai pe temeiul actului de 

trimitere, intră în judecarea afacerii. 
J udecata.: se face în şedinţă secretă. 

La judecată ia parte, în afară de comisiune, acuzatul, acuza- 

torul, apărătorul şi grefierul -comisiunei. 

Acuzatul se apără singur, verbal, -sau printr”un memoriu scris, 
sau printr'un coleg ales de dânsul din aceeaşi administraţie. Sareina 
de apărător este obligatorie pentru cel desemnat de funcţionarul 
înviriuii Apărătorul are drept Să ia parte la desbaterile procesului 
dela început. 

Judecarea se începe în ziua fixată) cu ascultarea acuzatului, 
se cercetează actele din dosar, se ascultă concluziunile acuzatoru- 
lui şi cuvântul: apărătorului, Apărătorul are cuvântul din urmă. 

Deciziunea comisiunei se dă pe baza celor constatate în şedinţă, 
motivată, cu majoritata de voturi. In deciziune se arată precis, 

  

5) “Fermenul de judecată, na poate fi mai îndepărtat de a 60-a zi socotit 
dela. trimiterea în judecată, In cazul când comisiunea ar hotări o cercetare 

„suplimentară, termenul curge dela primirea acestor acte, 
î) Dacă la dosar nu există dovada, că acuzatul. a fost citat în regula 

şi el se prevalează, de această lipsă de procedură, comisiunea amână jude- 
carea afacerii, fixând. un nou termen, care nu va îi.mai lung decât cu cel 
mult 1 zile libere dela primul termen.La acest. al. doilea termen se dă - 
neapărat deciziunea, 

ai
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ducă funcţionarul acuzat este vinovat sau nu, în caz de vinovăţie, 

ce pedeapsă trebue să i se aplice. 

Părerea minorităţii va fi deasemenea motivată. | 
“ Preşedintele comisiunei depune deciziunea şi toate actele în 

termen de 5 zile dela pronunțare, la serviciul personalului. Deci- 
ziunea adusă formează un aviz conform pentru şeful autorităţii. 
la este definitivă, nefiind supusă ca aviz (act preparatoriu) nici 
unei căi de atac, ea este executorie. 

Dacă comisiunea a avizat pentru achitare, acuzatul. este scos 
de drept de sub urmărire, adică nu intervine un act de achitare al 
şefului autorităţii. 

Dacă comisiunea a avizat pentru vinovăția acuzatului, intervine 
actul administrativ de autoritate al şefului autorităţii (deciziune 
ministerială sau decret regal, la departamentele ministeriale; deci- 
ziunea şefului autorităţii locale, la organele locale); care pronunţă 
vinovăția şi aplică pedeapsa. 

Comisiunea, apreciind vina, poate aviza să se aplice: chiar dela, 
primu. abatere oricare din pedepsele disciplinare. Ordinea, în care 
pedepsele disciplinare sunt enumerate, nu indică ordinea, în care 
ele trebuese aplicate?) (L, st. 53—55, R. st. 97, 98, 100—110). | 

Efectul pedepselor disciplinare. Funcţionarul. pedepsit: cu dis- 
ponibilitate” nu poate fi reprimit decât după doi ani dela data lă- 
sării în disponibilitate 'şi în clasa cea mai de jos a funcţiunii ce a 
avut, iar cei destituiți nu vor mai putea ocupa niciodată vre-o func- 
țiune publică. (L. st. 56).5) Pi 

2 

  

1) -Orice pedeapsă disciplinară, aplicată unui funcţionar se trece în 
foaia sa 'calificativă. Nu sunt considerate ca pedepse disciplinare, şi ca 
atare nu se trec în foile. califieative, observaţiunile făcute funcţionarilor de 
şefii lor ierarhici cu privire la modul de executare a. prevederilor legale şi 
a dispoziţiunilor de serviciu (R. 87—96). 

7 Funcţionarul, care a suferit vre-una din pedepsele disciplinare No. 1, 
2 şi a și după aceasta a funcţionat timp de 5 ani fără să mai fi suferit 

„vre-o pedeapsă, are dreptul să, ceară, ştergerea pedepselor din foaia s sa cali- 
"ficativă „L. st. 52 şi R, st. 96). | 

8) Pentru a se putea cunoaşte funcţionarii publici pedepsiţi cu destitui- 
rea, serviciile de personal vor comunica, direcţiunii generale a Monitoruiuă 
Oficial. în tuna Decembrie 'din. fiecare ân, un tablgu al funcţionarilor desti- - 
tuiți în cursul ânului, pentruca în primele zile ale.lunei Ianuarie să se 
publice deodată tabloul complet al tuturor funcţionarilor destituiţi în cursul 
anului trecut. Orice negligență din. partea serviciilor de a face. comunicarea, 
negligenţă din cauza căreia se va: îi putut numi într'o funcţiune: publică | 
un funcţionar destituit, se va pedepsi disciplinar (R..st, 9%) x



— 412 — 

Pedeapsa disciplinară este independentă de eventuala răspun- 

derc penală a funcţionarilor trimişi înaintea instanţelor judecăto- 

reşti ordinare sau de răspunderea civilă la cari ei. pot îi chemaţi 

(B. st. 91 alin 11). 

Suspendarea. În cazul când interesul serviciului sau a, cerce- 

tărilor o cere, funcţionarul învinuit poate fi suspendat înainte de 

a ss pronunţa comisia de disciplină, cu condiţiunea ca în termen 

de. 30 zile dela suspendare să fie trimis înaintea comisiei, care este 

obligată să-l judece în cel mult 2 luni. (L. st. 57). Nerespectarea 

acestor termene atrage după sine desfiinţarea măsurii de suspen 

dare. (R st. 99). 

Această suspendare nu atrage după sine pierderea salariului, 

nici a vechimii. 

Suspendarea din serviciu este obligatorie când în contra unui 

funcţionar în serviciu s'a deschis acţiune publică pe baza ordonan- 

ței judecătorului de instrucţie pentru una din crimele sau delie- -: 

tel» de: fals, furt, înşelăciune, atentate în contra bunelor moravuri 

(cazuri prevăzute de art. 262, 263, 264 şi 261 din codul penal), mi- 

tuire, delupidare de bani publici, percepere de taxe ilegale, ru- 

pere de sigiliu, sustragere, ascundere sau desființare de acte aflate 

în arhive sau în depozite publice şi instigarea la grevă. 

Când juneţionarul este achitat, cazul va fi adus înăintea comi- 

siei de disciplină, care se va pronunţa dacă funcţionarul poate sau 

nu fi reprimit în senviciu; iar când a fost condamnat definitiv. 

suspendarea provizorie se transformă de drept în destituire (L. st. 58). 

Revizuirea procesului disciplinar. Dacă posterior executării unei 

deciziuni de condamnare se constată, că toaţe sau o parte din actele, 

pe cari sa întemeiat comisiunea, au fost false, funcţionarul con- 

damnat are dreptul a cere şefului autorităţii, din care a făcut parte, 

revizuirea procesului său. Comisiunea diseiplinară va fi imediat 

sesizată pentru a hotări de urgenţă asupra unei asemenea cereri. 

Dacă va fi nevoie, se va reface întâiu instrucţiunea în totul sau 

îu. parte. 

In caz când cererea de revizuire a fost admisă şi funcţionarul a 

fost achitţat, pedeapsa se va şterge din foaia calificativă, iar fune- 

ționarul va fi repus în toate drepturile avute anterior sentinţei con- 

damnatoare. (R. st. 111). ” 

„Când în cursul unei proceduri disciplinare se constată, că un 

funcţionar a comis un fapt grav, care ar îndreptăți. o urmărire: 

penală, şeful autorităţii va sesiza parchetul. In acest caz urmărirea 
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disciplirară se suspendă până la aducerea ordonanţei din partea 

judecătorului de instrueţie. 

Imstanţele judecătoreşti sunt obligate să comunice administra- 

țiunilor orice acţiune penală Sar începe în contra unui funcţionar 

public. La terminarea instrucţiunii sau procesului ele vor comunica 

piesele mai importante din dosar. (R. st. 113). 

_$ 19. Răspunderea disciplinară a magistraţilor, a membrilor cor- 

pului diplomatic, didactic, eclesiastic şi a corpurilor tehnice şi de 

specialitate. 

I. Pentru membrii puteri; judcătoreşti răspunderea discipli- 
nară esie reglementată în legea pentru organizarea judecătorească 
24 Martie 1909 extinsă asupra întregului teritoriu al sțatului român 
prin L. 26 Lunie 1924 şi 14 Apr. 1925. Membrii corpului judecătoresc 

în regulă generală sunt inamovabili. Bi. pierd funcțiunea lor numai 

în urma unei condamnări judecătoreşti pentru o infracţiune, a că- 

rei pedeapsă secundară este perderea oficiului!) sau în urma pe- 

depsei disciplinare destituirea. 

Faptele, pentru cari poate fi chemat la răspundere disciplinară 

un magistrat inamovibil în afară, de cazurile, în cari el e declarat 

desțituit de drept, sunt determinate în mod specificativ în lege?). 

1) Magistraţii inamovibili sunt de drept destituiţi: 1. dacă au fost con- 

damnaţi definitiv la vr'o pedeapsă pentru crimă; 2. dacă au fost condam- 

naţi definitiv la vr'o pedeapsă corecțională pentru vr'unul din delictele: 

fals, furt, înşelăciune, abuz de încredere, mărturie mincinoasă, atentat la 

bunele moravuri, vagabondaj, abuz de putere, delapidare de. bani publici, 

mituire, percepere de taxe ilegale, spargere de sigiliu, sustragere de acte 

etc., prevăzute în art. 73 al legii (art. 145). Numerotarea, articolelor legii o 

dăm după ediţia diui Dr. Pudor Moisil, Organizarea judecătorească, Cluj, 

1926. 

2) Faptele, pentru care poate îi chemat la răspundere disciplinară un 

magistrat inamovibil, sunt: condamnarea la pedeapsă corecțională, pentru 

un delict, altul decât cel provăzut în art. 73; dacă a fost urmărit în penal 

şi a fost scutit de pedeapsă numai prin amnistie, prescripţie, sau absolvire; 

vefuzul' de a îndeplini o datorie a funcţiunii impusă prin legi şi regula- 

mente, încălcarea vr'unei dispozii a legii de organizare judecătorească, 

edictată sub sancţiunea, pedepsei disciplinare; lipsa dela post în dauna ser- 

viciului fără concediu regulat şi dacă a contravenit la vr'una din dispozi- 

ţiile privitoare la incompabilităţi şi scutiri şi la îndatoririle magistraţilor; 

dacă a judecat având motiv de recuzare; proba de obișnuita neglijenţă sau 

de vădită incapacitate; lipsa de cuviinţă sau de demnitate în raporturile co- 

-legiale şi ierarhice, sau faţă de alte autorităţi publice; dacă va juca cărţi
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Pedepsele disciplinare aplicabile magistraţilor, împărţite în 2 
grupe, sunt: a) pedepse uşoare: prevenirea, mustrarea, eliminarea, 
temporară dela înaintare şi suspendarea, pe timp limitat;?) b) pe- 
depse grele: disponibilitatea şi destituirea. 2) 

Dreptul de disciplină se exercită asupra. magistraţilor de către 
- ministrul justiţiei, şi de către instanţele. diseipiinare, 

Ministrul justiției are dreptul'de disciplină, asupra magistraţilor 
amovibili şi asupra funcţionarilor auxiliari ai justiţiei putând aplea 
toate pedepsele, iar asupra magistraţilor inamovibili, în afară de cei 
„dela Curtea de casaţie, putând aplica numai pedeapsa prevenirei 
sau mustrărei, pentru abateri. dela datorii în exerciţiul funeţiunii 
(art. 192—194). 

Acţiunea de. disciplină asupra, membrilor Curţii de casaţie se 

exercită numai de instanţa, disciplinară respectivă. Ministrul poate 

cere deschiderea acţiunii disciplinare. (art. 196). : 

Pe lângă Curtea de casaţie funcţionează comisiuni disciplinare 

“pentru judecarea membrilor acelei Curți, aj Curţilor de apel, pre- 

şedinţii şi primpreşedinţii tribunalelor, precum şi: judecarea, apelu- 

rilor contra hotăririlor /disciplinare aduse de “comisiunile de pe 

lângă Curtea de apel. Comisiunile disciplinare. se compun după ran- 

_gul magistratului: urmărit dintr'un număr variabil de membri (vezi 

art. 198—9201). Comisiunea de pe lângă Curtea, de apel judecă pe ju- 

depătorii tribunalelor şi ai 'judecătoriilor (vezi art. 202). 

sau alte jocuri de noroc; compromitarea demnităţii de om. sau de magistrat 

printr'un fapt al vieţii sale publice sâu private sau. aducând atingere consi- 

deraţiunii ordinului judecătoresg (art. 173). | 
)Prevenirea este încunoştiinţarea, spre a deştepta pe respectivul asu- 

pra negligenţii sau abaterii comise şi recomandarea de a nu mai cădea 

într'insa. Se face în scris şi confidenţial (art. 175). Mustrarea este rsproba- 

rea formală a purtării şi admonestarea, cu invitaţiunea. expresă de a se 

îndrepta pe viitor. Mustrârea atrage de .drept pierderea onorarului dela, 

5 —15 zile (art. 176). Eliminarea temporără dela. înaintare este interzicerea 

de a fi propus la înaintare pe timp dela 1—2:ani. Suspendarea este retra- 

gerea funcţiunii pe un termen, dela 15 'zile până ia 6 luni, în care timp ! 

magistratul, pierde retribuţiunile. Acest timp nu se numără pentru dreptul 

- de pensiune (art. 177). Suspendarea.se aplică și în- cursul “unei proceduri 

criminale pentru durata acesteia (art, 178). Magistratul astfel suspendat 

primeşte salarul întreg (arţ.. 179). - 

4) Magistratul pus în disponibilitate. încetează de a face parte din or: 

dinul judecătoresc .și nu poate îi reprimit decâţ după cel puţin e ani dela 

expirarea pedepsei. Magistratul. destituit nu poate îi niciodată reprimit. El 

"pierde şi dreptul la pensiune în cazurile prevăzute de lege (art. 181). - 

Lud
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Magistraţii inamovabili pot. fi trimişi în judecata comisiunii 

diseiplinare de către ministrul justiţiei în baza dreptului său de pri- 

veghere. | : | 

Magistratul dat în judecată va fi citat de către preşedintele 

Curţii disciplinare prin scrisoare recomandată cu retur-recipisă, fă- 

cându-i-se cunoscut imputările ce i se aduc. Termenul de chemare 

e cel puţin 5 zile dela primirea scrisorii. | 

Desbaterile sunt secrete. Magistraful acuzat 'se poate apăra 

singur oral sau prin memoriu scris, sau asistat de un alt magistrat. 

Prezentarea prin procurator nu e admisă. La desbatere cauza e pre- 

dată de procurorul general al Curţii. de apel sau casaţie. 

Instanţa disciplinară poate, fie direct, fie prin delegaţiune dată 

unuia din membrii săi, să asculte orice persoană, să facă orice 

„cerestare şi să culeagă orice probe sau elemente necesare judecății 

disciplinare. d i 

Hotărirea se pronunţă, cu majoritate de voturi. Fiecare mem- 

bru e dator să-şi motiveze părerea. Hotăririle sunt definitive, afară. 

de acele ale comisiunei le pe lângă Curtea de apel, în cazul aplicării 

ultimelor 3 pedepse grave, când hotărîrea este supusă apelului la 

comisiunea de pe lângă Curtea, de casaţie. . : 

Votăririle se execută prin îngrijirea ministrului justiţiei. Pre- 

venirea, mustrarea, sau eliminarea temporară dela înaintare, se 

aplică prin deciziune ministerială, celelalte pedepse prin decret 

regal în urma raportului motivat ab ministrului justiţiei. | 

__ Funeţionarii judecătoreşti (dela grefele Curţilor de apel, tribuna- 

lelor, parchetelor, sedriilor orfanale şi serviciilor auxiliare ale tuturor 

autorităţilor) sunt supuşi disciplinei potrivit L. 19 Lun. 1923 şi a Reg. - 

23 Nov. 1923. Comisiunile disciplinare sunt 'organizate pe lângă 

Curtea de apel şi pe lângă tribunal din 'câte 3 membri (art. 278). 

“II. Pentru membrii corpului diplomatic şi, consular Tăspun- 

derea dispiplinară este xeglementată în vechea lege pt. reorgâniza- 

rea ministerulu iafacerilor străine din 13 Febr. 1894, în textul men- 

ţinut prin L. 19 Iul. 1921. Pedepsele ce se pot aplica după gravitatea, 

faptelor sunt: avertismentul simplu, mutarea, reținerea a 1/2 trata- 

__ mertului până la. 4 luni, suspendarea pe 6 iuni fără tiatament, re- 

; vocarea (destituirea). Primele 4 pedepse se aplică prin deciziune 

ministerială, revocarea prin decret regal. Revoearea se poate pro- 

nunţa numai după âe se va lua avizul comisiunei de anchetă, care 

e numită de ministru dintre funcţionarii ministerului egali în rang - 

sau superiori învinuitului, şi pentru următoarele fapte: abuz de în- 

eredere şi divulgare de secrete, conduită nedemnă, imoralitate pro- 
+    
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bată prin fapte dovedite sau prin o sentinţă judecătorească de con- 

damnare, părăsira postului fără a fi predat serviciul în regulă şi 

alte fapte grave (art. 61—62). | 

Considerând situaţiunea specială a diplomaţiei în organizaţiu- 

nea statului, e natural, ca răspunderea membrilor acestui corp să 

fie mai riguroasă. Ei pot fi îndepărtați cu mai puţine forme, în 

caz de infracţiuni la disaiplină. 

III. Răspunderea disciplinară a membrilor corpului didactic 

din învățământul primar este reglementată în legea pt. învăţămân- 

tul primar al statului din 26 Iul. 1924. 

Pentru încălcarea, îndatoririlor ce rezultă din legile, regulamen- 

tele şcolare şi dispoziţiunile ministeriale, după gravitatea culpei, 

se aplică una din pedepsele disciplinare. Aceste sunt: 7. avertis- 

mentul confidenţial, 2. avertismentul nublic, 3. amenda cu perde- 

rea salarului dela 1-—10 zile, 4. censura cu perderea salarului pe 

timp dela 11—30 zile, 5. întârzierea termenului de gradație cu un 

an, 6. suspendarea pe timp de 2—6 luni cu perderea retribuţiunei, 

7. transferarea la o şcoală din altă localitate, 8. excluderea din în- 

văţământ dela 1—2 ani, 9. excluderea pentru totdeauna. 
Dreptul de disciplinare îl exercită inspectorul primar, inspec- 

torul regional şi ministrul. Acesta aplică pedepsele: în urma unui 

raport motivat al inspectorului regional sau inspectorului general 

(censura), cu avizul „comisiunei regionale de judecată (întârzierea 

termenului şi suspendarea), în urma avizului comisiei regionale, 

cu drept de apel la comisia centrală de judecată pedepsele 7—9. 

Comisiile regionale de judecată se institue pe lângă inspecto- 

ratele regionale (azi serviciul instrucţiunei dela directoratul mini- 

sterial local). Ele judecă pe toţi membrii corpului didactie primar 

dela toate instituţiunile şi şcoalele din regiune. 

Comisiunea centrală de jucecată este instituită pe lângă mi- 

Tisterul instrucţiunii (at. 143—154). 

Răspunderea disciplinară pentru membrii corpului didactic par- 

ticular, întru cât calcă îndatoririle ce rezultă pentru dânşii din lege, 

e reglementată în Legea asupra învățământului particular din 22 

Dec. 1925 (art. 88—92). ” | 

Pentru personalul didactic din învățământul secundar răspun- 

derea disciplinară este reglementată în legea pt. învăţământul . se- 

cundar din 15 Mai 1928. Răspunderea se aplică pentru călearea da- 

toriilor impuse prin legi, regulamente sau dispoziţiuni ministeriale. 

Pedepsele sunt aproape aceleaşi ca şi la învăţământul primar, în 

plus: observaţii, cari nu se trec în statul personal.    
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| 
Pedepsele grave se vot aplica de ministru numai după hoţă- virea comisiilor disciplinare (art. $5—91). . Răspunderea disciplinară a membrilor învățământului superior este reglementată prin Legea pt. instituirea, comisiunii de judecată a membrilor corpului didactic universitar din 31 Oet.:1924. Până la aducerea nonii legi a învăţământului superior, pedepsele diseipli- nare au fost menținute din vechea.-lege a învățământului secundar şi superior (vezi .art, 139, L. 15 Mai 1928). “ 
IV. Funcţionarii corpului, eclesiastic, despre care face menţiune IL. st. chiar cei aj bisericei ortodoxe române, posterior principiului depus în art. 4al L. 6 Mai 1925 pt. organizarea. bisericei ortodoxe române, al autonomiei, funcţionând prin organele sale proprii și niumnai sub controlul statului, — nu mai pot fi consideraţi ca fă- când „un serviciu publice permanent la stat, judeţ, comună, sau la instituţiunile al căror buget este supus aprobării parlamentului, 

guvernului sau consiliilor judeţene şi comunale“ (L. st. 1. alin. ]), prin urmare nu mai sunț funcţionari publici în sensul definiţiunei date de legea statutului. —  Funeţionarii tuturor celorlalte culte, a căror situaţiune a fost reglementată prin LL. % Apr. 1925 pentru regimul general al cultelor, deasemenea nu pot fi consideraţi ca funcţionari ai statului, căci raportul lor față de stat a fost fixat în baza principiului autonomiei. „Statul are asupra tuturor culte- lor dreptul de supraveghere şi control“ (arţ, 95), „Cultele cari pri- es? ajutor dela stat vor ţine conturile de venituri şi cheltuieli la dispoziţia ministerului cultelor, care va controla dacă sumele acor- date an fost întrebuințate potrivit destinaţiunii lor“ (art. 34), da» nu supun bugetele lor spre aprobare guvernului, 
” După această precizare funcţionarii eclesiastici ies din cadrele statutului funcţionarilor publiei. : | V. Răspunderea disciplinară a, funcţionarilor incadraţi în cor- purile tehnice şi de specialitate este reglementată în legile de or- gunizaţiune a acestor eorpuri, cum sunt: L. 15 In. 1894 pt. or- ganizarea corpului tehnic a] ministerului lucrărilor publice art. 29— 35; L. 26 Sept. 1923 pt. organizarea corpului silvice art. 49—-65; L. 6 Tan. 1926 pt. crganizarea corpului veterinar art. 33—49; L, 2 Iun. 1927 pt. organizarea corpului agronomie arţ. 33—A2. Infracţiunile disciplinare, pedepsele ce se aplică sunt -cam aceleaşi în aceste legi. Ele nu arată mari deosebiri de pedepsele cunoscute din L. st. Co- misiunea de disciplină e compusă din membrii ai corpului având &radul cel maj înalt, în număr de 4, preşedinte de regulă este un consilier al Curţei de apel din Bucureşti, preşedinte de drept. Pro- 

V. ONIŞOR : Drept administrativ | 
27



1. Si „— 418 — A i: 

cesul -disciplinar este organizat în aceste legi având. la bază prin- 

cipiile de autonomie a corpului respectiv. 

$ 20. Răspunderea civilă a funcţionarilor. 

Răspunderea. de drept civil a funcţionarilor publici o tratăm 

la acest loe numai din punctul de vedere al serviciului public. 

Funcţionarul în raporturile sale civile particulare este supus aceloraşi 

norme ca și ori care alt particular. La acest loc ne ocupăm. de răs- 

punderea funcţionarului rezultând din acte sau din ţinuta sa în exer- 

ciţiul funcţiunii sale. | 

Răspunderea, civilă a funcţionarului este în general recunos- 

cută. Calitatea de funcţionar publice nu poate apăra: de răspun- 

dee pentru actele săvârşite sau pentru ţinuta observată în exerci- 

ţiul serviciului. public, căci-la caz contrar star deschide uşa pentru 

cele mai mari abuzuri din partea, funcţionarilor publici, dacă ei ar 

îi scutiţi de orice răspundere!) Principiul răspunderii funcţionari- 

lor publici pentru actele aaministraţiunii lor a fost proclamat de 

Adunarea constituantă franceză dela 17892), trecând pe urmă în toate - 

constituţiile posterioare. Răspunderea funcţionarilor a fost consi- 

derată ca o garanţie a libertăţii individuale. Dar ea a fost totodată - : 

îngrădită de principiul garanţiei funcționarilor, ca ei să nu poată 

fi traşi la răspundere pentru orice. fapte ale administraţiunii lo: 

din partea, cetățenilor administraţi, cari ar putea şi abuza de acest 

drept, zădărmicind acţivitatea funcţionarilor. In acest seop sa de- 

cretat, că funcţionarii nu pot fi traşi la răspundere decât în baza 

unei autorizaţii a Consiliului de stat.) Principiul 'a trecut aproape” | 

în aceeaşi formulă în codul 'xomân de procedură, criminală din 2 

Dec. 18642) Constituţia dela 11866 a scos din vigoare acest principiu, 

  

1) v. A. Teodorescu, 0p. cit. ediţia III, pag. 453. . 

2) Art. 15 al declaraţiunii drepturilor - proclamă acest principiu în ur- 

mătoarele: „La sociâte a le droit: de demander compte ă tout agent public 

d2 son administration“, v. tratarea istorică a evoluţiei principiului 7. Du- 

_crocqg, Cours de droit adm., ea. 1898, 111, 330—356. 

3) Art. 75 din Constituţia anului VIII: „Les agents au guvernement, au- 

"res que les ministres, ne pouvent. &tre poursuivis pour des faits relatifs a 

leu functions, qu'en vertu d'un dâcision de conseil d'Etat. En ce cas, 18 

poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires“. Ducrocg, Op: cât. II. 332. 

2) „Agenţii administrativi ai guvernului, afară: de: miniştri. de consi- 

lierii de stât, de membrii şi procurorul Curţii de. compturi nu Vor putea 

fi urmăriţi pentru delicte relative la funcțiunile lor, decât după o decizie 

„încuviinţătoare a Consiliului de stat“ (art. 492). 

„1    



+ 
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decretând în art. 29 re 
Constituţiei din 1923: 

„Nici o autorizaţiune prealabilă nu -este necesară pentru a. se exereita urmăriri conțra funcţionarilor publici pentru faptele admi- "istraţiunii lor de părţile vătămate rămânând însă neatinse re- gulele speciale statornicite în privinţa miniştrilor. | Cazurile şi modul urmăririi se vor regula prin anume lege“, După desfiinţarea. Consiliului de Stat, repartizându-i-se atribu- țiunile, cum am văzut în studiul nostru asupra contenciosului admi- nistrativ (vezi pag.: 270—2976 a acestui tratat), atribuţiunile privi- toare la răspunderea civilă au fost trecute instanţelor judecăto- veşti. Acţiunea civilă a Părţii vătămate în cazurile de răspundere ministerială a fost menţinută şi prin L. 2 Mai 1879. In legile din 1905, 191%) şi 3912 reglementând chestiunile contenciosului admini- strativ se găsese dispoziţiuni pentru "despăgubirile civile. Constitu- ţia din 1923 în art. 99 proclamă dreptul părții vătămate de a cere despăgubiri băneşti dela stat: pentru prejudiciul cauzaţ, de miniştri, iar în art. 104 dă în căderea instanței de. contencios de a judeca, cererea de despăgubire, fie contra autorităţii -administrative, fie contra funcţionarului vinovat, rezultând din act administrativ de autoritate. 

gula, menţinută fără schimbare şi în art, 31 al 

tesponsabilitatea pentru prejudicii eauzate prin acte admini- strative de autoritate (acte juridice) este reglementată în legea con- tenciosului administrativ. Daunele rezultate din astfel de acte nu pot fi dar cerute decât în condițiunile Şi cu procedura din această, lege) | | - . 
Funcţionarii ca organe ale statutului, în funcţionarea serviciilor Publice, fas însă în afară de actele! juridice şi. acte materiale, cari Sunt operaţiuni prin cari so urmăreşte a, se ajunge un rezultat de fapt (vezi pag. 263 a tratatului). Avem dar în lucrarea, funcţionarilor acte juridice (acte administrative de. autorita!e) şi fapte (acte 

materiale). 

Legea statutului funcţionarilor din 19 Iun, 1923, pentru a com- 
- plecta dispozijinnile Constituţiunei din 1923 în materia, răspunderii 

civile a funeţionarilor, dă următoarea, regulă: 
„Când funcţionarul săvârşeşte un fapt prin depăşirea limitelor 

mandatului său, sau a sferei. atribuţiunilor sale legale, sau prin 
abuz de. putere, şi acest fapt lezează pe particulari, atunci statul, ju- 
dețul, sau comuna legalmente răspunzătoare, vor putea chema, în 
DIN 

5) cî. An. Teodorescu, op. cit.. ediţia III, pag. 446,
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garanţie pe tuncţionarul, autorul faptului, pentru a fi făcut băneşte 

respunzător“, (art. 13. alin. 1). 

Legiuitorul consecvent principiilor de răspundere aşezate în 

art. 99 al Constituţiunei pentru miniştri, de a stabili răspunderea 

civilă a statului spre a da despăgubiri băneşti pentru: prejudiciui 

cauzat de un ministru, şi în L. st. art. 13 stabileşte în primul rând 

răspunderea statului, judeţului şi comunei pentru faptele săvârşite de 

funcţionari, cari lezează pe particulari, dar cari fapte sunt săvâr- 

şite prin: a) depăşirea limitelor mandatului său, b) depăşirea ste- 

rei atribujiunilor sale legale, c) abuz de putere. 

Statul răspunzând pentru funcţionari poate să-i cheme în ga- 

ranţie, chiar cum şi în ipoteza art. 99 din Constituţiune poate chema 

la răspundere pentru dauna suferită pe miniştri. Funcţionarii de 

altă parte au dreptul“) de a cere în justiţie daune-interese dela iacci 

particulari cari au făcut reclamaţiuni nefundate, sau temerare îa 

contra lor (L. st. 13, alin. II). 

In textul art. 13 L. st. legiuitorul fixează răspunderea statulii 

"pentru fapiul funcţionarului existând anumite elemente (criterii), 

cari sunt: depăşirea limitelor mandatului său, abuz de putere. De- 

păşirea, sferei atribuţiunilor sale legale, depăşirea limitelor manda- 

tului său, abuz de putere. Depăşirea sferei atribuţiunilor legale 

este viţiul incopetenţei, depăşirea limitelor mandatului, este un fapt, 

prin care funcţionarul însărcinat cu un mandat special, iese peste 

limitele fixate în mandat, săvârşeşte fapte neprevăzute în mandat, 

adică fapte personale. Acesta ar putea fi potrivit tot ea viţiu de in- 

competenţă, sau ca deturnare de putere, dacă puterile date în mandat 

le-a întrebuințat întru realizarea altui scop decât cel avut în ve- 

derea de mandant. ă | 

In văspunderea civilă a statului pentru funcţionari, astfel cun. 

este reglementată la arto. 13. L. st. trebuie să vedem greşeli sau 

” viţii, pentru care statul ia răspunderea bănească pentru prejudiciile 

sauzate particularilor (cum sunt: depăşirea atribuţiunilor, depăşirea 

mandatului, abuzul de putere L. st. 13), iar pentru prejudicii rezul- 

tate din alte cauze nemenţionate în text statul nu răspunde în 

baza. acestui text. Nu trebuie să uităm de prejudiciile cauzate par- 

ticularilor prin actele administrative de autoritate, pentru cari sta- : 

tul răspunde solidar cu funcţionarul potrivit art. 14 LL. 23 Dec. 1925. 

Dar se pune chestiunea, dacă statul răspunde pentru preju: 

diciile cauzate de funcţionari în alt mod şi prin ale cauze decât 

cele menţionate la art. 13 L. st.? 

  

's) Acest drept l-au avut funcţionarii întotdeauna, nimeni nu li l-a con- 

testat, cum constatată şi dl prof. An. Teddorescu, op. cit.. pag. 454, nota 2. 

N    
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ț 

Răspunderea. statului nu este limitată numai la ipotezele tre- 
cute în art. 13 1, st., ci ea trece pesta aceste limite, fiind generală 
astfel cum ea este reglementață în dreptul comun. 

Privitor la greşelile ce le poate face un furicţionar în exerciţiul 
funcţiunei sale în doctrină se face distincţiunea între: a) greşeli 
(fapte) de serviciu şi b) greşeli (fapte) personale. 

a) Greșelile (faptele) de serviciu, deşi sunt făcute de funeţio- 
nar, nu se socotesc în sarcina lui. Funcţionarii încă sunt oameni 
supuși greşelilor, ei nu pot fi desăvârşiţi, ei nu sunt scutiţi de gre- 
şeli. Deşi n! este regulă generală, dar în realitate se constată că sunţ;. 
funcţionari cari lucrează cu neatenţiune, cu nedibăcie, cu negligenţă, 
supuşi fiind greşelilor individuale?) Ei lucrează în exerciţiul func- 
țiunei, dar fără intenţiunea de a face rău, de a prejudicia, de'a 
face o ilegalitate. Lucrările astfel săvârşite pot însă să producă. pre- 
judieii. Pentru el nu răspunde funcţionarul. Ele se consideră ca 
greşeli ale funcţiunei, greșeli de serviciu. Idealul ar fi, ca un ser- 
viciu administrativ să funcţioneze fără nici o greşeală, să nu cau- 
zeze nici un prejudiciu. In realitate, funcțiunile, fiind îndeplinite 
de oameni supuşi greşelilor, ori cât de bine ar fi selecționați, îndru- 
-maţi și supraveghiaţi, se produce greşeli. 

b) Greşelile (faptele) personale, făcute de funcţionar în exerei- 
tiul atribuţiunilor sale, sunt acte şi fapte cari trec peste atribuţiu- 
nile! funcțiunei, conţinând un adaus neprevăzut de lege, dar voii 
de funcţionar — în afară de lege, care produce prejudicii.) Astfel 

> 

?) Un exemplu din viaţa noastră administrativă: O modificare de sta- 
"tute a societăţii forestiere comercializate R. trebue să fie aprobată pn 
jurnal al consiliului de miniștri. Având avizul favorabil al consiliului de 
îndrumare a fost trimisă delegaţiei economice a guvernului (ministerul de 
industrie şi comerţ). Delegaţia economică a dat aviz favorabil. La, expe- 
diarea corespondenţei, în loc de a fi trimisă ministerului de agricultură, 
care era competent să facă, jurnalul pentru consiliul de miniştri, din gre- 
şală s'a trimes tot consiliului de îndrumare. E greşală de serviciu, rezul- 
tată din neatehțiune. La, acest consiliu, fără, a se ceti corespondenţa anfe- 
vioară, se mai dă încă odată avizul, cu referat nou, deliberare în: şedinţă. 
E greşeală de serviciu, rezultată din megligenţă. E o lucrare, care era fă- 
cută de acelaşi consiliu. 

5) In exemplul anterior să presupunem, că corespondența fiind. sosită 
la ministerul agriculturii, funcţionarul din rea voinţă refuză să întocmească, 
jurnalul pentru consiliu, pe cuvânt că jurnalul se întocmeşte la preşedinţia 

“consiliului de miniştri. E greșeală personală. Sau să presupunem, că tot 
acelaşi funcţionar în mod ilegal întocmește o deciziune de refuz, care mi- 
nistrul, deodată cu un vraf de alte hărtii, o semnează, E tot greşeală per- 

sonală, Dar conţine o călcare a legii, care prevede, că statutele societăţii 

ccmercializate se aprobă. prin jurnal al consiliului de miniştri.
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ipotezele din axt. 13 L. st. (depăşirea sfexei atribuţiunilor legale. 

depăşirea limitelor mandatului, abuz de putere), din art. 107 al Con- . 

stituşiunei alin. III. (act administrativ de autoritate sau de gestiune 

făcut cu călearea legilor, reaua voinţă a autorităţii de rezolva o 

cerere privitoare la un drept) sunt greşeli personale. 

Această distincţiune este de importanţă pentru a răspunde la 

întrebarea: când poate chema, particularul la răspundere pentru pre- 

judieiul cauzat pe funcţionarul autor al greşelei, şi când nu-l poate 

chema la răspundere? | | 

In caz de greşală (fapt) de serviciu, funcţionarul nu poate îi 

chemat la răspundere. In caz de greşală (fapt) personală funcţio- 

narul răspunde pentru prejudiciul cauzat. Alăturea de el răspunde 

şi statul potrivit art. 13 L. st., sau după dreptul comun, sau după 

Constituţie art. 107, alin III şi L. 23 Dec. 1925 art. 14, sau după 

Constituţie art. 99. | 

Funcţionarul are răspundere faţă de stat atât pentru greşala 

de serviciu, cât şi pentru greşala personală. Pentru chemarea la 

răspundera a funcţionarilor cari fag -greşeli (infracţiuni discipli- 

nare), statul are acţiunea disciplinară. Scopul acesteia este de a ame- 

liora serviciul şi a reprima greşelile. Căci în. caz contrar Sar dezor- 

ganiza şi anarhiza serviciile publice. | - 

In eazăl unei greșeli personale, din care rezultă prejudiciu peniru 

cel vătămat, statul are răspundere. Această răspundere a, fost legi- 

„ferată prin texte constituţionăle şi de legi ordinare. Totodată însă 

Sa dat statului acţiune recursorie faţă de funcţionarul autor al gre” 

şelei personale, care va trebui să întoarcă paguba bănească plătită 

de stat. E e Să 

| R. st. impune între obligaţiunile funcţionarilor obligaţiunea de 

a restitui âutorităţii suma la care din vina lui ar fi fost condamnată 

de a o plăti ca despăgubiri civile?). (L. st. 28). | 

Răspunderea statului, nefiind limitată pentru prejudiciile cau- 

zate de funcţionarii săi, întrucât trece peste textele Constituţiei ari, 

99, 107, L. 19 Iunie 1923 ant. 18, L. 23 Dee. art. 1,-7, 14, care este 

baza ei juridică? | 

DI profesor, An. Teodorescu în Tratatul de drept adm. ediţia Lil, 

e de părerea, „că atunci când responsabilitatea administraţiunii nu 

este lagală, ea. își găseşte fundamentul în principiul juridic al soli- 

darităţii sociale“ (pas. 465). Părerea corăspunde doctrinei actuale. 

  

2 Dispoziţiunea nu are mare u 

gaţiunea de .restiutire. 

tilitate. Si fară acest text există obli- 
- ! 

M
u
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Dsa spune la pag. 439: „Care este în definitiv fundamentul juridie al. acestei responsabiliţăţi? Fără îndoială, că este o greşeală a-] căuta, în textele codului civil, cum ar fi ar, 138410) căci aceste texte fiind 
destinate să reglementeze numai raporturile de drept privat, nu au Dici o putere de aplicare în domeniul dreptului public, în care se pune problema noastră“. A 

In ediţia I a prezentului tratat susţineam, că răspunderea civilă a statului se întemeiază pe dispoziţiunile articolului 1000 Cod. civ. 
rom. Din jurisprudenţa privitoare la, răspunderea, statului pentru „funcţionarii săi'1), se constată, că Curtea de casaţie în toate speţele 
judecate s'a întemeiat pe textul Cod. civ. rom. art. 1000, alin III. 
Prin urmare de lege lata şi posterior Legei 19 Iunie 1923 răspun- 
derea civilă a statului, în afară de ipotezele cuprinse în textele de 
drept public, va trebui să fie întemeiată pe acest text. 

Răspunderea civilă a funcţionarilor judeţeni şi comunali este 
reglementată prin L. 3 Aug. 1929 pentru org. administraţiunii lo- 
cale, care prevede: | 

Funcţionarii (unităţilor administraţiunii locale) sunt obligaţi să 
despăgubească satul, comuna, municipiul, judeţul, asociaţia jude- 
țeană sau particularii vătămaţi de ori ce pagubă le-ar fi cauzat pe - 
nedrept şi fără competenţă, dacă dauna nu a putut fi reparaţă, 
pe șăile de reformare prevăzute de lege. Aceasta fără prejudiciul 
acţiunii generale sau a unei acţiuni disciplinare, dacă va fi locul. 
Această răspundere o au şi membrii consiliilor (art. 508)'2), 

7 

  

) In text din eroare de tipar e 1382, corect este 1384, articol; care co- respunde articolului 1000 Cod. civil român. o 
1) v. Hamangiu, Codul civil. adnotat, vol. II, Bucureşti 1925, pag. 498—532, 

Hamangiu-Rosetii-Bălănescu-Băicoianu, Tratat de drept civil, vol. II. Bucu- 
vești. 1929, pag. 772; Plastara, Curs de drept civil român. vol. IV. Bucu- 
veşti, pag. 194—205, a - : a : 

13) Regretăm redactarea puţin precisă a ar, 508. Pagubă cauzată pe ne- 
drept şi fără competență: sunt termeni juridici neprecişi. — „Dacă dauna 
nu a putut fi reparată pe căile de reformare prevăzute de lege“ —'0 condi- o 

- țiune care anihilează orice cerere de despăgubire. Păgubitul e dator să. 
epuiseze căile de atac, cari sunt atât de bogate, încât este imposibil, ca orice 
pagubă. să nu fie înlăturată. Dacă nu le încearcă, n'are acţiune de despă- 
gubire. — „Fără prejudiciul acţiunei generale“ — care poate fi mai gene- 
rală, decât. acţiunea de despăgubire? “ , 

Legea 14 Iunie 1925, în art. 281—989 „preciza un drept de despăgubire 
mai larg pentru comune şi judeţe. Funcţionarii şi consilierii erau răspun- 
zători băneşte către comună, sau “judeţ de toate pagubele, ce le-au cauzat,
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„Acţiunile de despăgubire trebuiesc intentate înaintea talibu- 
nalului, potrivit regulelor de procedură civilă. Reclamaţiunile și 

toate actele de procedură se fac fără timbru şi fără plată de taxe, 

Prezidentul instanţei, la care sa întrodus acţiunea, este dator să 

încuncştinţeze de îndată autoritatea locală respectivă (art. 509). 

Dacă funcţionarul ar dovedi, că a lucrat în virtutea unui: or- 

din dat în scris, instanţa va putea întroduce în cauză şi pe cel 

care a dat ordinul şi va stabili răspunderile, fără ca ordinul supe- 

riorului, dacă a fost vădit ilegal, să apere de răspundere pe acel 

care l-a executat, afară numai de cazul când funcţionarul va fi re- 

ferit în scris. despre ilegalitatea lui. 

În cazul, când instanţa; instanţa respingând acţiunea, constată 

că ea a fost intentată cu reacredinţă, va condamna pe reclamant şi 

la o amendă până la. 1000 lei în favorul asistenţei sociale (art. 510). 

__ Răspunderea civilă a magistraţilor e reglementată prin L. or- 

ganizaţiei judecătoreşti, art. 214—217. Ea este mai îngrădită decât 

cea a funcţionarilor din administrații. | 

Acţiunea în daune sau recursorie în contra judecătorilor se 

poate exercita numai: 1. dacă se pretinde că în timpul cercetării 

sau .judecăţii pricinii au lucrat cu vicleșug sau au fost mituiţi; 

2. în cazurile în cari legea îi declară răspunzători; 3. în caz de 

tăgadă de dreptate (art. 214). Acţiunile se vor judeca de instanţele 

ordinare, după competinţa lor. Culpa judecătorului trebuie să fie 

însă stabilită în prealabil şi în mod definitiv de comisiunile discipli- 

nare (art. 216).5) 

printr'o administraţie de. rea credinţă; vor mai îi răspunzători şi atunci 

când vor fi contractat lucrări fără ca să aibă anume fonduri alocate, sau 

vor :fi făcut împrumuturi pentru alte scopuri decât cele nhotărite le lege, 

sau vor îi dat împrumuturilor altă destnaţiune decât cea stabilită de auto- 

ritatea competentă (art. 281). 

Funcţionarii judeţeni şi comunali răspund civilmente faţă de judeţe şi 

comune, precum şi faţă de particularii vătămaţi în arepturile lor, conform 

prescripțiunilor art. 28 din statutul funcţionarilor (art. 282). — Art. 28 citat 

e faiş. Statutul funcţionarilor prevede la art. 13 responsabilitatea civilă. 

Art. 28 e în Regulamentul statutului. 

Art, 284 prevede, că acţiunea de despăgubire poate îi intentată și de 

autoritatea de control, dacă 'comuna, şi judeţul refuză a sesiza instanța 

competentă. 

Ari. 18 L. st. reglementează şi răspunderea civilă a comunelor şi jude- 

țelor. Tot ce am spus relativ la acest text se aplică şi la comune şi judeţe. 

3 Dispozijiile art. 305—315 din Procedura civilă română, precum şi orice 

alte dispoziţiuni din legile în vigoare privitoare la procedura acţiunii re- 

cursorii civile au fost abrogate (ari. 217).    
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Ş 21. Răspunderea penală a funcţionarilor. 
In judecarea infracţiunilor penale, care nu au nici o legătură cu caliiatea. de funcţionar, nu este nici o distineţie între p funcţionar. articular şi 

Răspunderea penală a funcţionarilor se referă la infracțiunile rezultate din. călcarea îndatoririlor profesionale, în Jegătură cu exercițiul funcţiunei, dacă prin ele Sau vătămaţ interesele şi drep- turile statului, sau ale partieularilor, apărate prin codul penal. In: acest caz, în afară de răspunderea disciplinară, funcţionarul este urmărit și. prin acţiune penală. 
Infracţiunile de drept penal ale funeţionarilor sunţ determi- nate prin codurile penale în vigoare. Studiul acestora face parte din materia dreptului penal. Plecâpd din raportul dinţre acțiunea, dis- ciplinară şi cea penală, trebuie să fixăm, că urmărirea unei in- fracțiuni pe cale criminală nu exclude urmărirea prin acţiune dis- ciplinară și invers. Prin urmare în raportul dintre acţiunea penală Şi cea disciplinară nu se valorifică prinepiul „Mon bis in idem“. Ac- tiunea penală nu reclamă necondiţionat şi intentarea celei discipli- nare. Aceasta se valorifică numai dacă faptul îneriminaţ este ca- lifieat totodată şi ca delict disciplinar.) 
Calitatea de funcţionar publie are consecinţa, că unele infrac- țiuni! penale săvârşițe de Particulari, cari nu sunţ infracţiuni rezultate din exerciţiul funcţiunii, sunt calificate şi pedepsite mai riguros când ele sunt săvârşite de către funcţionari, sau sunţ, să- vârşite uzându-se de calitatea de funcţionar. 
In codul penal român crimele şi delictele săvârşite de funcţio- narii publici în exerciţiul funeţiunilor sunt prevăzute în art. 140—165. Ele sunt: I. Sustracţiuni comise de depozitarii publici, II. Nedrepte luări de taxe, contribuţiuni, ete, III. Infracţiuni privitoare la ame- 

stecarea. funcționarilor publici în afaceri sau comerciuri ineompa- 
tibile cu a lor calitate, IV. Mituirea funcţionarilor publici, V. Abuz 
de putere în contra particularilor şi în contra lucrului publice, VI. 

- Deliete privitoare la ţinerea actelor statului civil, VII. Exerciţiul 
autorităţii publice anticipate sau prelungite în contra legii. 

$ 22. Dreptul de pensiune în general. | 
Funcţionarii în serviciu] public sunt datori să-şi dedice toată 

Puterea de muncă în interesul statului (judeţului, comunei). Retri- 
E INI | . 

1) -v. Kmety, op. cit, ed. V, pag. 891—892,
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buţiunea lor nu e atât de mare, ca ei să poată să îngrijească de sine 

şi familia lor pentru cazul de bătrâneţe, sau incapacitate de muncă, 

„economizând ceva din contravaloarea munţii ce le-o dă statul. E 

deci de datoria statului, ca să îngrijească de existenţa, materială a 

funcţionarilor săi şi pentru epoca, când ei ajungând o vârstă înain- 

tată, sau ajungâna într'o infirmitate, rezultat al serviciului public, 

nu vor putea să muncească şi să obțină retribuţie ca, contravaloare 

a muncii lor. : : | 

Statul modern satisface acestei obligaţiuni faţă de funcţionarii 

săi, asigurându-le pentru epora, când €i nu sunt capabili de muncă, 

o pensiune. De pensiune se bucură funcţionarii, cari au împlinit 

un. anumit timp în serviciul statului, sau şi înainte de acest timp, 

dacă au ajuns într'o infirmitate din cauza, serviciului. Aceasta este 

pensiunea funcţionarului, câtă vremb este în viaţă. După moartea, 

funcţionarului statul îngrijeşte şi de existenţa materială a mem- 

brilor familiei sale, de a căror întreţinere materială era dator să 

îngrijească funcţionarul, cât era în viaţă. Aceasta este pensiunea 

văduvei gi pensiunea alimentară a copiilor, în vârsta cât sunt in- 

capabili de ă-şi câştiga singuri mijloacele de întreţinere, sau chiar 

pensiunea viageră a copiilor incapabili de muncă. 

In afară de aceste pensiuni, în unele legislații se dă încă în- 

demnizație de chirie, spor de scumpete asupra pensiei, la moartea 

funcţionarului un adaus de înmormântare. Se dă. nu numai pen- 

siune după un timp de serviciu la Stat (judeţ, comună), ci şi escon- 

tentare sau. ajutor. după un serviciu mai scurt, care nu dă drept la 

pensiune. - _: o 

Prevederea stațului faţă de funcţionarii săi cere, ea nici unul 

să nu iasă din serviciu, chiar şi când serviciul n'a fost de durată, 

ca să dea drept la pensiune, fără de a i se fi dat posibilitatea de a 

putea avea îngrijirea materială până ce va câştiga o altă situa- 

țiune de serviciu. a 

Normele relative la dreptul de pensiune al funcţionarilor face 

parte din statutul funcţionarilor. Ele garantează situaţia lor -pen- 

tru cazul de a nu putea fi în mod efectiv în serviciul statului. Nor- 

mele d& pensiune formează condițiuni fundamentale ale contrac- 

tului de serviciu de drept public. In baza căruia cetăţenii se ho- 

tărese de a intra în serviciul statului. Normele de pensiune nu pot 

fi modificate în defavorul funcţionarilor intraţi în serviciul stătu- 

lui, fiindcă ei au deja un drept câştigat în ele faţă de stat. Ele au 

fost baza contractului de serviciu în momentul, când cetăţeanul 

a luat deciziunea de a intra în serviciul statului. Modificările . 

s. . - Lă    
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„in peius“ a normelor de pensiune pot să aibă putere numai faţă. de funcţionarii intraţi în serviciul statului după punerea lor în aplicare. 
E 

Să analizăm în cele următoare normele în vigoare relative la pensiune. 

Ş 23. Legea de pensiuni. Pensiuni pentru vechime, intirmităţi, 
pensiunile urmaşilor, ajutoare. 

Legea pentru unificarea normelor relative la pensiuni din te- ritoriile statului nostru este Legea generală de pensiuni din 15 Apr. 1925, eu Regulamentul de aplicare din 11 Oet, 1925. Legea a fosţ modificată prin L. 20 Aug. 1929, L. 25 Dee. 1929, L. 26 Apr. 1930, L. 17 Mai 1930. . | 
Legea reglementează dreptul de pensiune al. funeţionarilor ci- vili, militari şi eclesiastici ai statului. Dar pot beneficia de această lege şi funcțonarii judeţelor Şi comunelor urbane, dacă împlinese obligaţiunile legii. Deasemenea, au. dreptul la pensiune în aceleaşi 

condițiuni, funcţionarii instituţiunilor de utilitate publică, -al că- - rora buget se votează de adunarea deputaţilor, dară ele au adop- 
tat şi aplică statutul funcţionarilor publici( art. 1), | 

Cum arată şi ţitlul, legea de pensiuni este o lege generală, care 
se aplică faţă de toate categoriile de funcţionari, faţă de cari sta. - 
tul are datoria a le da pensiune. | | 

Legea cunoaşte: pensiuni pentru vechime de serviciu. pensiuni | 
pentru înfirmități, pensiunile urmaşilor, şi ajutoare. 

I. Pensiuni pentru vechime de serviciu, 
Pentru vechime de serviciu se pot dobândi drepturi la pen- 

siune când funcţionarul a împlinit vârsta de pensiune, sau chiar 
înaimte de această vârstă, dacă a servit un timp de 35 ani îm, 
pliniţi. Sa | 

Vârsta de pensiune pentru funcţionarii civili este de 57 ani, 
“iar pentru funkţionarii eclesiastici de 65 ani. Se 

Scoaterea la pensiune din oficiu pentru limita de vârstă se va 
face obligator conform statutului funcţionarilor şi legilor» speciale 
de organizare (art. 2, alin 1—I11).!) Funcţionarii cari prin legile 
i, 

) Ofițerii şi asimilaţii lor, pentru .cari legea poziţiei ofiţerilor fixează o etate mai mică de 57 ani, vor fi înscrişi la pensie pe data trecerii lor 
în rezervă sau în retragere, fără ca vârsta acestora să poată scobori 
mai. jos ca 50 ani pentru ofiţerii inferiori, 5% ani penţru maiori şi 59 . 
pentru locot. coloneli. Reangajatii din, armată și jandarmii vor putea 
îi înscrişi la pensiune lă îndeplinirea vârstei de 45 ani (art 2 al. IV. V).
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lor organice n'au fixată altă limită de vârstă sunt puşi de drept 

şi obligator în retragere din oficiu, când împlinesa vârsta, de 60 ani, 

având dreptul la pensie din aceeaşi zi (L. statutului funeţ. 19 Jun. 

1933, art. 22). Legea pt. org. ministerelor 2 Aug. 1929, art. 203 a admis 

pentru un termen de cel mult 6 luni reducerea vârstei de pensiune 

şi anume pentru funcţionarii cari au 57 ani sau au 30 ani de ser- 

viciu, putând fi scoşi la pensie ca şi cum. ar avea 60 ani vârstă sau 

35 ani serviciu. L. 26 Apr. 1930 menţine această reducere pentru tot 

cursul anului 1930. | | 

“ Pumeţionarul retras din serviciu înainte de a avea vârsta 

de pensiune sau termenul de serviciu, şi nu a mai revenit în func- 

țiune, păstrează - dreptul său la pensiune pentru anii serviţi, cu 

condiţiunea de a avea cel puţin 25 ani de serviciu. Femeia func- 

ționară, cu cel puţin un copil, beneficiază de acelaş drept, dacă & 

avut cel puţin 15 ani de serviciu. In aceste cazuri, drepturile lor 

se stabilesc, când împlinesc vârsta de pensiune, sau la data dece- 

sului, pentru urmaşii lor. (art. 3). 

Ca timp util?) pentru regularea drepturilor la pensiune se s0- 

coteşte numai durata de serviciu a funcţionarului, pentru care i sau 

făcut reţineri, precum şi aceea pentru care legea autoriză a se 

vărsa, ulterior reţinerile (art. 4). 

  

Sunţ scutiţi de condiţiunea vârstei: a) locot. colonelii, colonelii şi. ge- 

neralii demisionaţi, dacă au 30 ani de. serviciu efectivi şi- b) mecânicii . 

conducător i de locomotive, dacă au împlinit, 25 ani efectiv serviţi, fie 

ca mecanici, fie ca fochişti pe iocomotive (art. 3, tin. VII și VIII), 

2 Fracţiunile mai mici ca 6 luni se negligă, iar cele mai mari sau 

egale cu 6 luni se întregesc da un an, dacă funcţionarul are cel puţin 

10 ani de serviciu cu reţineri. . , 

Timpul efectiv de mobilizare, din perioada de răsboi, se socotește: 

dublu în calculul pensiunii. Ca, perioadă de răsboi se consideră interva- 

lul de timp dela trecerea armatei pe picior de răsboi şi până la trecerea 

armatei pe picior de pace, date fixate prin decret. 

Timpul servit în armată ca grad inferior în termen, sau ca reanga- 

iat, este. socotit ca timp util de pensie pentru jandarmii, reangajaţii 

din armată şi pentru ofiţerii şi asimilaţii lor. Pentru funcţionarii civili 

se socotește numai timpul servit ca reangajat. Timpul petrecut ca per- 

sonal navigant în aeronautica militară se consideră ca fiină servit în 

răsboi. Ă . 

Ofiţerilor li se socotesc ca ani de -serviciu pentru penzinne şi anii 

de şcoală, dela depunerea jurământului, mai puţin un an corespunzător 

serviciului militar obligator al tinerilor cu termen redus art. 4-9). 

_3) Timpul servit de funcţionarii publici se constată prin certiiicate, 

eliberate pe baza cazierelor de serviciu, prevăzute în legea pentru, sta- 

tutul funciicnarilor, de serviciul unde funcţionarul a exercitat ultima sa 

funcţiune, iar pentru militari după controalele armatei. 
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Nu se socoteşte ca timp util la pensiune: a) timpul le concedii 
care trece peste 1/20 din timpul servit cu retribuţiune;4) b) timpul 
de disponibilitate pentru ofiţeri, afară de disponibilitatea din oficiu 
de cel mult şase luni, acordată o singură' dată pentru caz de boală. 
(art. 6). 

Legea statutului prevede, că timpul cât funcţionarul este ex- 
clus sau în disponibilitate, ca pedepse disciplinare, nu contează la. 
vechime. (art. 51): 

O reducere a vârstei de pensiune şi o sporire a timpului uţil 
de pensiune se acordă pentru funcţionarii cari îndeplinese fune- 
ţiuni ce, prin natura lor, le pune viaţa în primejdie sau le istovese 
mai de vreme puterile.5) Reducerea vârstei şi timpului util este. 
egală cu 1/3 din timpul petrecut efectiv în acele funcțiuni, fără ca 
veducerea să poată trece peste trei ani, iar sporul peste 5 ani. 
lart. 8). 

Mărimea pensiunei la vechime de serviciu este: pentru ser- . 
viciu de 10 ani împliniţi, 25% din media salariilor de bază pri- 
mite în cei din urmă trei ani de serviciu,6) iar :penrru fiecare an 
servit. peste acest. termen 3% din aceeaşi medie, până la 35 ani. 

Ca excepţiune mărimea pensiei este pentru: a) reangajați din 
armată şi pentru jandarmi, la 15 ani de serviciu 50% din media 
soldelor din cei “din urmă 3 ani de serviciu, iar pentru fiecare an 
servit mai mult, câte 5% din aceeaşi medie, până la 25 ani; 

1) Acest timp de concedii se calculează adunându-se din fiecare an. 
timpul ce trece peste 2 luni de concediu, afară de concediile cari au fost 
acordate pentru însărcinări sau pentru studii de perfecţionare, cu au- 
torizaţia statului, cu obligaţiunea de a continua în urmă serviciul, sau 
pentru iîndejlinirea unui mandat legislativ pe timpul exercitării roan- 
datului , 

5) Enumerarea acestor funcțiuni se va, face limitativ prin resulamen- 
tul jegii într'un tablou propus de consiliul de administraţie al Casei pen-: 
siunilor, aprobat printr'un jurnal special al consiliului de miniştri fart, 8 alin. 4. | | 

Tabloul se află în art. al R. 11 Oct. 1925. Cuprinde personal dela 
căile ferate, dela direcţiunea porturilor şi căilor de comunicaţie pe apă 
dela direcţiunea generală P. T. T., dela ministerul de răsboiu și cel de 
interne. | 

5) La ştabilirea drepturilor de pensie pentru pensionările posterioare 
datei de 1 Ian. 4930, până la modificarea legei generale de pensiuni, - 
se va, lua în considerare la calculul pensiei pentru timpul servit duță 
acea, dată salariul de bază al funcţiunii, prevăzut în bugetul pe 1929, 
deşi reţinerile pentru pensie se fac la salariul modificat. 

(L. 25. Dec 1929, art. II, alin. IV ultim).
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b) mecanicii condcători de locomotive, media întreagă a sa- 
lariilor din cei, din urmă 3 ani de serviciu, când. vor fi împlinit 
25 ani de serviciu efectiv în asemenea: funcțiuni. (art. 9). 

Maximul pensiunii a fost stabilit în Aprilie 1924, când poli- 
tica ministerului de finanţe în chestiunea însănătoşerei monetare 
era revalorizarea leului la conţinutul lui aur din-L. 22 Apr. 1867 

"şi 17 Martie 1890, la .2000 lei, resp.cu eventual spor 3000 Lei, iar 
pentru funcţionarii cu salar lunar până la 500 lei pensiunea egală 
cu ultima retribuţiune (art. 10 şi 11). Aceste dispoziţiuni azi nu mai 

sunt aplicabile, după Legea. monetară din 7 Febr. 1929. 

TI. Pensiuni pentru infirmităţi. Dreptul la pensiune pentru in- 

firmtăţi se dobândeşte când “un funcţionar publie a căpătat o în- 
fivmitale sau o rănire care îl face impropriu serviciului, oricare 

r fi elatea sa, dacă, infirmitatea s'a produs în timpul, dar nu din 
cauza serviciului;. sau dacă infirmitatea s'a produs din cauza ser- 

viciului şi face pe funcţionar impropriu pentru orice serviciu pu- 

blie, sau pentru totdeauna, neapt de orice fel de muncă.”) 

Mărimea pensiunei după natura cazului este diferită şi anume: 

a) când infirmitateaj sa produs în timpul serviciului, iar nu 

din cauza lui, mărimea este ca şi la pensiuni pentru vechime; 

b) când infirmitatea sa produs în timpul şi din cauza ser- 

viciului, şi face pe funcţionar împropriu pentru orice serviciu nublic, 

pensiunea este 40% din ultima retribuţie peniru un timp servit 

până la 10 ani, sporită cu 3% pentru: fiecare an! ce trece peste acest 

termen; 

c) când infirmitatea, produsă. în timpul şi din cauza servi- 

ciului, îl face pentru totdeauna neapt 'de orice fel de muncă, pen- . 

siunea se stabileşte ca la alineatul precedent, sporindu-se timpul 

servit cu 5 ani, fără ca această pensiune să fie mai mică de 75% din 

ulţima retribuţiune; 

d) în 'cazurile- -Tiguros constatate, când infirmitatea, -care face pe 

funcţionar neapt la orice fel de mancă, este: 1) urmarea wnui ac- 

cident întâmplat în serviciu, sau 2) a unui act de devotament prin 

7). Constatarea, intirmpităţilor se face; prin procese-verbale, de o comi- 

siune medicală judeţeană . compusă dip meâicul curant al infirmul(fi, un 

medic delegat al Casei pensiunilor, medicul primar de judeţ şi un delegat 

'al Casei pensiunilor. sau administratorul financiar. In caz de paritate 

comisiunea se. complectează cu un medic specialist. Dacă medicul curant 

este unul din “medicii desemnaţi mai sus, spre a face parte din oficiu în 

comisiune, va. îi înlocuit printr'un medic desemnat de inspectorul sanitar 

al cireumscripției sau,de serviciul sanitar. 
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expunerea vieţii în interesul public, pensiunea e egală cu ultima 
retribuţiune.*) ! 

Pentru cazurile de infirmitate atunci când autoritatea în ser- 
viciul căreia se află funcţionarul găseşte că acesta, nu mai este apt 
pentru serviciu, L. st. art. 23) punerea, în retragere?) sa va, face 
după normele stabilite de statut. Autoritatea, de care depinde func: 
jionarul, va cere la timp Casei pensiunilor convocarea comisiei me 
dicale. (art. 16). | 

III. Pensiile urimaşilor (văduva şi copiii). Văduva şi copiii le- 
gitimi sau legitimaţi di funcţionarului, sau pensionarului, încetat din 
viață au dreptul la pensiune în condiţiunile următoare:. 

a) Văduva, care a trăit cu soţul său ca funcţionar până la ? ani, 
primeşte 26% din pensiunea, cuvenită soţului, cu un spor de 8% 
pentru fiecare an de căsătorie în plus până, la 5 ani. Când văduva: 
are 15 ani de căsătorie cu soţul său, dreptul văduvei se majorează 
la 60%, iar când are 30 ani de căsătorie, la 70% din pensiunea, cu- 
venită soţului; “ | ” 

b) Copiii minori ai soţului primesc: un copil 20% din pensiu- 
nea “părintelui, doi copii 35%, iar trei sau mai mulţi 50%. Pen- 
siunea copiilor se împarte egal între toţi copiii. - 

„Dacă pensiunea văduvei împreună cu pensiunile mânorilor 
intrec" pensiunea ce sar fi cuvenit autorului, partea cu care. în- 
trece aceste drepturi, se scade din dreptul văduvei.10)) 

  

8) Ofițerii şi asimilaţii lor, reangajaţii şi jandarniii, precum şi perso- 
nalul navigant din aeronautica militară; primesc, pentru infirmităţi incu- 
rabile căpătat în timpul și din cauza, serviciului comandat în timp de 
pace, o pensiune egală cu solda -gradului avut la. data punerii în retragere. 

Cazurile de serviciu comandat în timp de-pace'au fost fixate prin FR. 
11 Oct. 1995 la art. 27 nr. 1-41. a 

9 Drepturile la pensiune pentru infirmităţi încep dela data punerii 
în retragere din oficiu. In acest scop, funcţionarii sunt obligaţi să ceară 
tonsţatarea infirmităţii lor. în termen de ce] mult 3 luni dela data pu- 
nerii în. retragere, sub pedeapsa pierderii drepturilor ce: decurg din ase 
menea, infirmităţi. Cererea se poate face şi de serviciul căruia aparţine 
funcţionarul, sau de oricare membru a] familiei sale. In caz de punere la 
retragere din oficiu pentru infirmităţi, funcţionarul va, fi. înştiinţat despre 
aceasta de autoritațea de care depinde cu 3 luni de zile înainte. Inştiin- 
(area, autorităţii. va fi comunicată şi Casei generale a pensiunilor în ve-.. 
derea stabilirii pensiunii (art. 15). 

Regulamentul legii prevede actele ce urmează a se 'depune din partea, 
: funcţionarului infirm pentru instituirea comisiei medicale la art. 36. 

„%) Când, din diferite cauze, copiii minori ai funcţionarului sau pen- 
sionarului suit puşi sub tutele dferite, pensiunea văduvei se reduce Ja 
jumătate din drepturile sale,. iar diferenţa se adauge la pensiunea. copii- 
lor (art. 19). . - : ” 

— 

.
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Orfanii de tată şi de mamă au: dreptul la pensiune după cam 

urmează: un singur copil, 50% din pensiunea cuvenită părintelui 

său; doi copii 75%, iar trei sau mai mulţi, întreaga pensiune. Or- 

fanii ai căror părinţi au fost ambii funeţionari au dreptul la pen- 

:siunea cea, mai mare şi în proporţiunile arătate mai sus. Copiii a, 

căror mamă!!) se va remărita, se vor trata ca orfani. (art. 20). 

Văduva axe drept la pensiune până la moa»te sau remărita:e. 

Copiii de ambele sexe au drept la pensiune până la etatea de 18 ani 

împliniţi. In caz când aceştia sunt în continuare. de studii sau nu 

-au posibilitatea de a se întreţine singuri, vor primi pensiunea până 

la 21 ani împliniţi. Fetele căsătorite înainte de etatea de ]8 ani: 

vor primi dreptul lor de.pensiune numai până la data căsătoriei. 

(art. 22). 
Văduva nu'are drept la pensiune, dacă celebrarea căsătoriei 

sa făcut după înscrierea la pensiune a soţului.12) 

IV. Ajutoare se dau pentru funcţionarii 'şi urmaşii funcţio- 

narilor, cari nu întrunesc condiţiunile de pensiune. Un astfel de 

ajutor este şi ajutorul de înmormântare. | 

Funcţionarul care, mai înainte de a fi împlinit 10 ani de ser- 

viciu cu reţineri la pensiune, e pus retragere din oficiu pentru 

cauză de boală contractată în timpul, însă nu din cauza serviciului, 

dar care-l pune în imposibilitate de a mai îndeplini vre-un serviciu 

public, dacă nu are avere care săi dea posibilitatea de trai, are 

drept la un ajutor unic. | 

Dacă a servit până la 5 ani inclusiv cu reţineri la pensiune, aju- 

torul este egal cu salarul pe un an, iar dacă a servit în aceleaşi 

condițiuni dela 5 până la 10 ani, exclusiv, ajutorul este egal cu 

salarul pe 2 ani, ambele socotite la leafa, bugetară ultimă fără ac- 

cesorii. Aceste ajutoare se servesc trimestrial la începutul fiecărui 

trimestru. (art. 26). 2 

| In caz de punere în retragere pentru tuberculoză ştiinţificeşte 

constatată, ajutorul este egal cu salarul pe 3 ani, din cari 2 ani se 

  

11) Copiii femeei' funcţionare au dreptul la pensiune pe urma mamei. 

chiar dacă sunt copii naturali (art. 21). 

12) Când însă femeea sa căsătorit cu un pensionar, ieşit la pensie: 

înainte de vârsta de 5? ani din cauză de infirmităţi sau pentru vechime 

de serviciu, în cazul ofiţerilor şi asimilaţilor,- ea are dreptul la pensiune 

dacă a convieţuit cel puţin 10 ani cu soţul său. 

In aceste cazuri copiii minori vor avea drept la pensiune pe urma ta- 

tălui lor. (art. 25). ” 
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vor plăti din fondul peuasiilor, iar an an dim bugetul statului, ori cari 
ar îi anii de servieiu.'?) 

Urmaşii funcţionarului care a încetat din viaţă mai înainte 
dz a fi împlinit 10 ani de serviciu cu reţineri la pensiune, şi nu au 
avere, au drept, odată pentru totdeauna, la ajutorul care sar fi 
cuvenit soţului sau autorului lor. Astfel: văduva funcţionarului 
fără copii minori va primi 50% din ajutorul ce sar fi cuvenit 30- 
tului, iar dacă are unul sau mai mulţi copii minori, întregul aju- 
tor. Un orfan minor 50% din ajutorul cuveniţ părintelui, iar doi sau 
mai mulţi, întreg ajutorul. 

Ajutor de înmormântare are drept. să primească în caz de 
moarte a pensionarulyi, familia, sau, în lipsa acesteia, persoan- 
a îngrijit de înmormântarea sa. Ajutorul de înmormântare este 
egal cu de 3 ori pensiunea lunară cu accesorii a defunctului pen- 
sionar,1%) 

$ 24. Cererea de înscriere la pensiune. Organele şi procedura 
de stabilire a pensiunei. Contencios. 

Cererea de înscriere la pensiune se face pentru cazurile de în- 
firmitate şi limită de vârstă, obligator de către autoritatea!) căreia 
aparţine funcţionarul. Pentru vechime de serviciu de către fune- 
ţionarul care se rețrage, asemenea vor face înşişi cererea și urmaşii 
funcţionarului sau ai pensionarului. , 

-Antoritatea şi funcţionarul care se retrage vor face cererea 
cu 2 luni înainte de retragere, iar urmaşii funeţionarului sau pen-. 
sionarului în termen de 6 luni dela data decesului, în 3 luni dacă 
moartea, se datoreşte serviciului (art. 31). 

Pentru rezolvirea cererilor de înscriere” la pensiune L. 15 Apr. 
1925 a organizat în circumseripiţia fiecărei Curți de apel câte o co- 
misiune regională de pensiuni, cu reşedinţa în oraşul unde judecă 

  

13) In cazul când infirmitatea ar dispare înainte de împlinirea terme- 
nelor ajutorul încetează. In asemenea cazuri, timpul ce va servi ulterior 
se va socoti la pensiune şi se va adăuga.la anii serviţi anterior dacă 
pentru âcest timp se varsă reţinerile cuvenite. Constatarea infirmităților 
se face de către comisiunea medicală în modul şi condiţiunile prevăzute 
în prezenta lege pentru pensiunile de infirmități. 

14) Cererile pentru asemenea ajutoare se vor adresa, Casei pensiunilor, 
care va, hotări asupra fiecărui. caz în parte. 

1) Autoritatea, este oblizată a continua cu plata salariului până la 
data punerii funcţionarului în retragere. Urmașii vor primi un avans ca 
pensiune provizorie, pentru 3 luni dela dâta decesului. (art. 33). 

Y, ONIŞOR: Drept administrativ , | ” 28
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Curtea, de. apel, având competinţa de a judeca cererile funcţionari: 

lor din judeţele aparţinând la circumscripţia Curţii de apel. Comi- 

siunea era compusă din: un consilier al Curţii de apel ca preşedinte, 

un delegat al ministerului finnaţelor, un delegat al casei pensiunilor, 

un delegat al ministerului de răsboi.şi un delegat al consiliului ju 

deţean din localitate. 

Această Comisiune judeca fără citarea, părţilor şi numai pe 

baza actelor prezentate de cel în drept, care le putea însoţi şi de un: 

memoriu scris. In caz când comisiunea avea nevoie de lămuriri, 

putea să cheme şi părţile. | “ 

Hotărirea se da cu majoritate de trei şi era motivată în drept. 

şi în fapt. | - 

Hotărîrile comisiunei puteau fi atacate de ambele părți cul ape! 

“înaintea comisiunii, centrale de pensiuni, în termen de 60 'zile dela 

comunicare. 

Această comisiune avea reşedinţa în Bucureşti şi era compusă 

din: un consilier al Curţii de casaţie ca preşedinte, un delegat al 

consiliului de administraţie al Casei generale de pensiuni, un delegat 

al ministerului finanţelor, un: membru al consiliului. superior admi- 

 nistrativ şi un delegat al ministerului de răsboi: 

Deciziunile coniisiinii centrăle puteau fi atacate cu. recurs îna- 

intea Curţii de casaţie, secţia III. Motivele de recurs ce se puteau 

invoca sunt acele prevăzute în legea, Curţii de casaţie. Curtea nu va 

puta sub nici: un cuvânt intra în cercetarea faptelor, cari rămân 

aşa cum au fost constatate şi apreciaţe de comisiunea centrală. 

” 1. 20 Aug. 1929 a desfiinţat comisiunile regionale de pensiuni, 

cum şi comisiunea centrală. Atribuţiunile comisirinilor: regionale au 

fost trecute asupra consiliului de administr. al Casei genrale de pen- 

siuni, iar cele ale comisiunei centrale au fost trecute asupra. Curţii 

de conturi. Hotărtrile consiliului de administraţie al casei de pen- 

siuni se. dau pe cale administrativă?). Ele pot fi atacate cu apei, în 

termen de 60 zile, la Curtea. de conturi, şi cu recurs la Curtea, de 

casaţie. In apel se pot. aduce şi acte noui Şi se citează părţile. Pen- 

sivnea stabilită de consiliul de administraţie se va “plăti imediat, 

2) Autorul legii înțelege prin cale administraţivă: fără citarea, păr- 

ţilor în baza actelor prezentate, comunicarea hotărîrii prin. organele ad- 

ministrative. — Comunicarea se poate fave şi direct de către Casă generală. 

de pensiuni, sub luare. de dovadă. 

7 

    

   



fără a constitui o recunoaştere pentru drepturile pensionarului (art, 
15). | 

Dacă, ceerile au fost făcute în termenele legale înscrierea; drep- 
turilor la pensiune pentru vechime de serviciu şi pentru înfirmități 
se face pe prima zi a lunei următoare aceleia, în care a încetat: 
plata, salariului. Pentru soţie şi urmâși înscrierea la pensiune se 
face pe prima zi a lunii următoare decesului. In caz contrariu, în- 
scrierea se face cu începere dela data. cererii. . 

Dacă cei în drept a reclama pensiunea nu au făcut cererea, în 
„ternien de 5 ani dela data, de când aveau dreptul a primi pensiu- 
nea, dreptul de pensiune rămâne prescris, | 
“Pentru minori acest termen poate fi prelungit până la împli- 
nirea vârstei de 18 ani, iar pensia va curge din momenţul cererii. 

Actele necesare pentru înscrierea, la pensiune. se prevăd prin 
regulament.!) , , - 

" Deciziunea de stabilire 'a pensiunei, rămasă definitivă, are au- 
toritaiea lucrului judecat. 

“Dacă se constată în urmă erori de fapt cu privire la timpul ser- 

vit, la persoana sau capasitatea ei, la vârstă şi -retribuţiune, erori 
„provenite din cauza actelor ce sau avut în vedere la lichidare şi 

cari se vor constata greşite sau false, deciziunile rămase definitive, 

se vor revizui atât după cererea pensionarului, cât şi a Casei pen- 

„siunilor. Termenul de revizuire este de 60 de zile dela descoperirea 
greșelii sau falsului în acte (art. 42). - 

3) Pentru ca;, urile Românilor, cari nu au fost funcţionari publici şi cari 

au intrat în serviciile publice din teritoriile liberate în primii 3 am dela 

unire (L. 15 Apr. 1924, art. 87), legiuitorul din 1929 admite revizuirpa "de- 

ciziunilor aduse. de comisiunile regionale, cum şi ale comisiunei cerne oi 

date până la publicarea: L. 20 Aug. 1929, în termen de 6 luni (art. 2). S 

mai admit prin. această lege revizuiri de calcul la, pensiuni“ pentru fane: 
ționarii. judeţeni şi comunali. (art. 4) pentru ofiţeri Și asimilaţii lor. 

(art. 6). 7 

> R. 4 Nov. 4929 al legii din 20 Aug. 1929: conţine o mulțirae de înlesniri 

pentru stabilirea drepturilor law pensiune a categoriilor de îuncţionari 

neînscrişi (v. art..11—29). ” 

4) R. 92 Oct; 1925 la art. 64 prevede aceste acte pentru toate categoriile 

de pensionari Şi urmași ai lor. - 

28
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$ 25. Casa generală de pensiuni. Organizarea ei administrativă 
şi financiară. 

Statul a organizat casa; generală de pensiuni ca o instituţiune 

autonomă, funcţionând pe lângă departamentul finanţelor şi sub au- 

toritatea ministrului!), ! 
Conducerea şi administraţia Casei generale de pensiuni a func- 

ționarilor publici este încredinţată unui consiliu de administraţie, 

compus din 13 membri, numiţi prin decret regal, pe tevmen de patru. 

ani, în urma propunerii ministrulu:, finanţelor.?) 

Preşedintele consiliului de administraţie este numit de ministrul 

finanţelor dintre membrii consiliului iar vice-preşedintele este ales 

de consiliu din sânul său. . - 

Directorul general se numeşte de ministrul finanţelor după pro- - 

punerea consiliului de administraţie. In caz când este funcţionar» 

de carieră, va beneficia de dispoziţiunile statutului. Numirea și re- 

vocarea lui se face după propunerea consiliului. Consiliul deleagă un . 

membru din sânul său, care împreună cu preşedintele şi cn direc- 

1). Cea mai veche lege pentru creârea unei instituţiuni de pensiune se 

găseşte în epoca regulamentului organic „asupra, pensiunilor ce se vor 

da slujbaşilor obsteşti'“. Legea din 9 Aprilie 1863 prevede: „Până la regu- 

larea definitivă a pensiilor prin o lege nouă specială, pentru unificarea. 

în toată întinderea ambelor ţări ce formează principatul României se 

fixează proprirea dela toate lefile funcţionarilor publici la o taxă de 10% 

(art. 1). Pensiile sub 500 lei rămân -scutite. Legea din 14 Febr. 1868 regle- 

mentând materia pensiilor centralizează toate fondurile într'o singură. 

casă e pensiilor. Prin L. 1 lulie 1889 s'a creat o casă pentru pensiunile mi- 

litare, la 10 Mai 1890 una pentru pensiunile civile şi eclesiastice. Prin 

legea Qin 22 Febr. 1902 s'au centralizat toate casele de pensiuni la minis: 

terul finanţelor. Legea a fost modificată la 27 Martie 1909, în forma cu- 

noscută în ediţia I-a acestui tratat. (Vezi P. Negulescu, Tratat de arept 

adm. ediţia IIlpag. 551—552). 

2) Membrii sunt: 1 senator delegat al senatului, 1 deputat delegat al 

adunării deputaţilor, 1 delegat al ministerului de justiţie din consiliul su- 

perior al magistraturii, 1 delegat al ministerului de interne, 1 delegat al 

ministerului de. comunicaţii după propunerea consiliului de adniinistra- 

ție al C. F. R, 1 delegat al ministerului de instrucţiune, și al cultelor, 

membru în consiliul general al instrucţiunii şi 1 delegat din clerul su- 

perior, 1 general activ delegat al ministerului de răsboi,. 1 director delegat 

din consiliul general al Băncii Naţionale. 1 director general al contabili- 

tăţii publice a statului sau un alt delegat al ministerului finanţelor, 1: 

Specialist în asigurări delegat 'de ministerul muncii, 2 pensionari aleși 

de consiliul de administraţie al Casei pensiilor, confirmaţi de ministrul 

finanţelor. Mandatele expirate pot fi reînoite şi se păstrează atâta timp, 

cât va avea situaţia care îl desemnează de a participa în consiliu.. 
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torul general compun comitetul de direcție. Atribuţiunile acestui co- 
mitet se fixează de consiliul de administraţie. 

Consiliul de administraţie este convocat cel puţin de două ori 
pe Innă de preşedinte sau, în numele acestuia, de directorul gene- 
ral. Ministrul finanţelor poate lua parte la şedinţele consiliului; în 
acest caz el prezidează conșiliul. Consiliul de administraţie lucrează 
în fiecare şedinţă cu majoritatea membrilor ce-l compun şi decide 
cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. In caz de paritate, 
votul preşedintelui decide. 

Directorul general ia parte la şedinţe cu vot consulţațiv. 

Atribuţiunile consiliuhii de administrație sunt: conduce şi ad- 
ministrează Casă, supraveghează şi: controlează administraţia şi 
banul mers, aprobă bugetul după propunerea, comitetului de direcţie, 
se pronunţă asupra întrebuinţării fondurilor, avizează asupra pro- 

punerilor de modificări ale legii pensiunilor, precum şi asupra în- 

toemirii sau modificării regulamentelor privitoare la legea de pen- 

siuni. hotărește asupra măsurilor de luat pentru asistenţa pensiona- 

vilor şi eventual a funcţionarilor publici. 

Deciziunile consiliului de administraţie pentru buget şi între- 

buintarea fondurilor sunt supuse aprobării ministrului finanţelor, 

care are dreptul să refuze motivat aprobarea, dacă sunt contrarii 

legilor şau prejudiciabile intereselor Casei. 

Regulamentul legii a stabilit în amănunte organizarea şi func- 

ționarea administrativă a Casei, precum şi chestiunile de ordin ge- 

neral cari urmează să fie supuse aprobării ministeriale.) 

Casa generală de pensiuni a; funcţionarilor publici este per- 

soană juridică. Ea e reprezentată în justiţie prin directorul general, 

care poate da delegaţiunile necesare. 
Veniturile şi cheltuelile se administrează printr'un buget spe- 

cial, care este supus în fiecare an de către ministrul finanțelor abro- 

bării adunării deputaţilor. 

Bilanţul Casa, este obligată să-l stabilească la sfârşitul fiecărui 

an. Bilanţul “conţinând situaţia financiară se înaintează ministrului 

de finanţe cu un raport publicat în Monitorul Oficial şi remis adu- 

nării deputaţilor. Capitalul de rezervă şi excederitele bugetare, pre- 

cum şi în genere veniturile nefolosite prin buget se vor plasa în 

fiecare an în 6fecte publice şi se vor depune la Casa de depuneri şi 

consemnaţiuni. Acest fond formează. rezerva matematică a Casei 

  

3). R. 22 Oct. 1925 art. 92 fixează atribuţiunile consiliului art. 93 ale 

comitetului de direcţie, art. 93 ale directorului general. 

Li
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şi constitue fondul necesar pentru asigurarea plăţii pensiilor. Când 

acest fond va ajunge să formeze o rezervă suficientă, care să asigure 

funcţionarea normală a sistemului de capitalizare colectivă, o parte 

din acest fond va putea fi plasată şi în imobile, cu aprobarea con- 

siliului de miniștri şi după propunerea consiliului de administraţie, 

ca şi pentru opere de asistenţă, în folosul pensionarilor. 

Pensiunile sunt garantate de stat, care eWbligat a vărsa, sub 

formă de subvenţiuni extraordinare ânuale, Casei generale de pen- 

siuni, valoarea rezervei matemațice corespunzătoare drepturilor de 

pensiuni lichidate sau în formaţiune până acum. Această subven- 

țiune extraordinară anuală este fixată, deocamdată, cu începere dela 

1 Ianuarie. 1926, la 0,5% din totalul bugetului statului. Casa pensiu- 

nilor va plasa, această subvenţiune în rentă de stat. 

„__ Statul este obligat să prevadă în buget un fond aparte pentru 

pensiunile de răsboi. Casa face plata acestor pensiuni în limita fon- 

durilor ce statul înscrie în' bugetul său şi i le pune la dispoziţie. 

Contabilitatea Casei este aceea prevăzută prin legea asupra con- 

tabilițăţii publice pentru administraţiile de stat cu caracter comer- 

cial. Serviciul exterior al pensiunilor se îndeplineşte de către servi- 

ciul exterior din administraţiunea, finanţelor statului. 

Veniturile şi cheltuelile Casei generale de pensiuni. Veniturile 

sunt: a) reţinerile- de 10% din salariile de bază lunare, b) câte o 

pătrime din salariul de bază în primele două luni dela cei numiţi 

“din nou în'servitiu, sau reintraţi după o întrerupere în serviciu, c). 

sporul salariului de bază pe o lună a celor înaintați, d) economiile 

din funcțiunile vacantet) împreună cu diurnele şi orice accesorii 

„aferente “funeţiunii, e) amenzile disciplinare aplicate tutror func 

tionarilor publici, precum şi partea din amenzi din contravențiuni 

de tot felul ce ar reveni statului, ) contribuţiunea judeţelor şi co- 

munelor urbane cu 1% din venitul lor brut bugetar, cum şi subven- 

ţiunile prezăzute de lege, g) dobânzi din donaţiuni, legate şi orice 

alte venituri neprevăzute, - 

Casa generală a pensiunilor va putea primi legate: cn anumite 

destinaţiuni în folosul pensionarilor: 

1)- Ministerele şi toate celelalte administrații publice sunt obligate 

ca în cursul lunei următoare să constate economiile. ce rezultă. din func: 

ţiunile vacante în luna precedentă şi să le verse pe seama, Casei. Auţori- 

tăţile, cari nu se vor conforma acestei dispoziţiuni, vor fi urmărite con- 

form legii de urmărire. Şefii serviciilor respective însărcinaţi cu executa- 

rea acestor lucrări, vinovaţi de. neexecutare, sunt răspunzători personal 

şi vor fi acionaţi în justiţie de Casa pensiilor. (art. 59). - 
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Cheltuelile sunt: a) pensiunile şi ajutoarele dobândite pe baza 

legii, bj pensiunile viagere, recompensele naţionale ete., e) cheltueli 

de administraţie, d) cheltueli de asistenţă şi asigurări suplimentare. 

hecompensele naţionale se pot acorda numai pe baza unei legi, 
cupă avizul comisiunei compuse din: preşedinţii corpurilor leigui- 

toare, președintele Academiei Române, rectorul universităţii din 

Bucureşti şi preşedintele consiliului de administraţie al Casei pen- 

siunilor. Sumele propuse şi votate se înscriu în mod obligator în 

bugetul statutului din anul uimător şi se plătesc Casei (art. 44—60). 

$ 26. Pensiunile militarilor grade inferioare şi a persoanelor cari 
au luat parte la războiul pentru întregirea neamului. 

Puneţionarii militari ai statului intră în regimul legii generale 

a pensiunilor (L. 27 Martie 1909). Intre ei şi funcţionarii civili în 

privința tratamentului de pensiune nu se face deosebire. O categorie 

deasebită făceau din punct de vedere al regimului pensiunilor gra- 

dele inferioare reangajate, ale căror drepturi erau determinate prin 

lege deosebită (L. pensiilor militare 1 Iulie 1889, L. pentru reanga- 

jarea gradelor inferioare 5 Martie 1906). Legea 27 Mai 1910 a trecut 

pensiunile obţinute de gradele inferioare din armată până la 31 

Martie 19101) asupra Casei generale de pensiuni, iar Casa dotaţiei 

oâstei, care le plătia până atunci, a fost descăreată de această sar- 

cină. 

Prin L. 24 Dec. 1916 chestiunea. pensiunei gradeior militare a 

fost veglementată din nou, intervenind nevoile provocate de războiu, 

şi stabilindu-se pe lângă dreptu» ile la pensiune şi drepturile la aju- 

toare ale militarilor cari au luat parte în războiu, fără a fi avut 

anterior vr'un drept către stat. Aceste ajuloare s'au acordat, oricărui 

militar grad inferior, reformat definitiv din cauza unei boli sau unei 

infirităţi, dobândite în serviciul armatei în timp de războiu, chiar 

ca urmare a unei epidemii sau accident, cu o însemnată scădere a 

capacităţii de lucru. Acest ajutor se acorda pe 2 ani. Pensiunile şi 

ajuioarele sau lichidat de ministerul de războiu şi se plătiau de 

Casa generală & pensiilor. Prin lege s'au simplificat formele de în- 

seriere, admiţându-se a se face înscrieri la; orice epocă a anului. 

Chesţiunea . pensiunilor militare a mai fost reglementată. prin 

1) Dreptul reangajaţilor a fost reglementat din nou prin art. 6 L. 19 

lan. 1912, legea de unificare.a micilor case de pensii. Art. Ga 1ost modifi- 

cat din nou prin L. 13-Apr, 1913.
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3 detrete-legi în 1918 şi 1919, iar mai pe urmă prin L. 2 Sept. 1920 

privitoare la pensiunile celor cari au luat parte în răsboiul pentru 

întregirea neamului -şi prin R. 4 Lan. 1921 pentru aplicarea legii 

din 24 Dec. 1916 cu modificările ulterioare. Aceste norme au urmă- 

toarele principii mai importante: | 

Legea pentru pensionarea gradelor imferioare se aplică militari- 

lor având gradul de soldat, caporal şi. sergent, precum şi urmaşilor 

aceslora morţi sau dispăruţi în războiu, dacă au fost mobilizați şi 

au iuat parte la războiul pentru întregirea. neamului. Se aplică și 

celor din ţinuturile româneşti unite, cari au luat parte în războiui 

mondial. N 

Situaţia ori cărui militar având un drept către stat, rezultat 

din serviciu în război, se stabileşte prin procedura de veofrmă.2) 

Reforma definitivă sau temporară se pronunţă cu drept la pen- 

siune sau la ajutor şi fără aceste, numai cu drept la o despăgubire 

pentru scăderea: capacităţii de muncă pe un timp de încercare. Îro- 

nunţarea reformei se face prin comisiunile de clasare şi reformă, 

numite de ministerul de război după nevoie pe comandamente teri- 

toriale, de divizie, sau chiar pe cercuri de recrutare, ale căror lu- 

crări se verifică de consiliile superioare de reformă, constituite câte 

unul din fiecare comandament teritorial: de corp de armată. Lu- 

cratea de reformă se face după procedura de amănunt prevăzută în 

regulament. In baza Iyerărilor comisiunilor întoemirea formelor de 

înscriere la pensiune se face la biroul de pensiuni al comandamentu- 

lui teritorial. 

Suma de pensiune lunară este cea, stabilită în i. 24 Dec. 1915 

art. 5, sporită cu o cotă corespunzătoare în anume condiţii prevăzute 

în lege. Pensiunea reformatului trece la moartea sa asupra văduvei 

şi copiilor săi minori, legitimi sau legitimaţi sau recunoscuţi. Pen- 

siunea văduvei nu încetează cu recăsătoria sa: În lipsa acestor ur- 

miişi pensia se transmite tatălui infirm fără mijloace de existenţă, 

sau mamei văduve în aceeaşi condiţie. 

Dreptul la- ajutor, pentru cei reformaţi numai cu 0 scădere a: 

capacităţii de muncă se acordă pe timp de 2 ani. După trecerea de 

2 ani situaţia reformatului va fi stabilită din nou de către comisia 

de reformă. 

2) Reforma este poziţiunea în care e pus orice militar, grad inferior, 

care se găseşte în imposibilitate definitivă sau temporară, de a mai servi 

în armată. Militarul reformat definitiv se găsește în imposibilitate de a 

mai servi cel reformat, timporar are o incapacitafe considerată ca tre- 

cătoare. . 
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Dreptul la pensii şi ajutoare se prescrie, dacă nu sa valorificat 

in timp de 2 ani. | 

| Pensiunile şi ajutoarele de această natură nu se pot ceda, nu 

pot fi urmărite decât pentru alimente în baza unei obligaţiuni le- 

gale, nu sunt supuse la nici un fel de reţinere, nici chiar pentru im- 

pozite către stat;judeţ şi comună, . 

Legea privitoare la pensiunea. celor cari au luptat parte în răsboiul 

pentru întregirea neamului stabileşte condițiuni mai tavorabile 

pentru cei în drept decât legea generală a pensiilor. La stabilirea 

cuantumului pensiunii se ţine seamă şi de sporul de 1/5 la soldă, pre- 

„văzut pentru timpul de război. Timpul servit în război se socotește 

îndoit, pentru intervalul în care s'a plătit sporul de 1/5. 

Categoriile de persoane, cari au dreptul să, beneficieze de dis- 

poziţiile legii sunt: a) ofiţerii şi asimilaţii lor, reangajaţii, şefi de 
muzică şi alţi funcţionari civili din serviciul armatei, aparţinând 
şi unii şi alţii oricărui element al armatei, cari au făcut serviciul 
direct cu armata în război; b) personalul mlitar şi civil din zonă, 
interioară, prevăzut în anume decrete; c) personalul sanitar, tele- 
&rafo-postal, de căi ferate ete. mobilizat în serviciul armatei, magi- 
strați şi oricare funcţionar publie ete. cu serviciu în zona de ope- 
rațiuni, cei nemobilizaţi, dar rechiziţionaţi şi aplicaţi în zona de 
operaţiuni. 

Se acordă pensiuni pentru infirmităfi urmaşilor celor morţi, 
mai departe pensiuni pentru vechime, putându-se chiar şi recţifica 
situaţia pensionarilor vechi. Se acordă şi ajutoare excepţionale după 
aprecierea comisiunei superioare a „Casei dotaţiei oastei“ în con- 
dițiile legii. 

Pensiunile date în baza, acestei legi sunt scutite de orice fel de 
vețineri în profitul Casei generale de pensiuni. 

Legea se aplică şi ofiţerilor, asimilaţilor şi reangajaţilor in- 
sumaţi în armata română din armatele fostelor state, dela cari au 
revenit teritorii statului român, | 

L. 20 Aug. 1929 a întrodus dispoziţiuni şi pentru rectificarea 
Densiunei, celor cari au luat parte în războiul pentru întregirea; nea- 
mului (art. 6—7). Intru cât în deciziunile de înscriere la pensiune 
rămase definitive nu li s'a socotit în calculul pensiunei şi indemni-
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tatea de activitate, sau pensiunea a fost stabilită pe baza soldelor 

din 1919, cei îndreptăţiţi au avuţ dreptul de a cere revizuirea deci- 

ziunilor în termen de 6 luni.?) 

Ş 27. Funcţionarii și procesul de reorganizare a statului. Numă- 

rul funcționarilor.: Echilibrarea bugetului. Noua reglementare a 

ÎN retribuţiunilor. 

Una, dintre problemele fundamentale de orgabizare a sta- 

tului nostru este reorganizarea, funcţiunilor publice şi stabilirea 

numărului lor. În legile de organizare ale României vechi era sta- 

_ Dilit în tabloul ce se află la finea fiecărei legi, denumirea funcţiunei, 

numărul fiecăreia şi rețribuţiunea. Determinarea numărului fune- 

ționarilor, a categoriilor, a, retribuţiunilor se întemeia pe acte fixe. 

In România întregită sporindu-se teritoriul, sa sporit şi numărul 

funcţiunilor. Incadrarea funeţiunilor şi organizaţiunei juridice din 

cele 4 teritorii de drept diferite a întâmpinat dificultăţi. Aceste au 

fost, sporite şi eu neajunsurile economice şi financiare ce au ummai 

după războiu, în special cu dificultăţile provaeate de deprecierea i 

monedei. La întocmirea bugetului puterea executivă nu a mai avut | 

datele fixate -prin 'legile de organizare, iar deprecierea, monetară a 

avut de rezultat sporirea cifrei retribuţiunilor de plată fuacţiona- 

rilor publici. In această disordine de întocmire a bugetului se eon- 

stață după un deceniu o sporire extraordinară a numărului fune- 

ţionarilor, prin urmare şi a funcţiunilor. 

In statul român la 1929 se constată în raport cu cifra populațiu- 

nei un funcţionar la 34 lociiitori, adică în cifră rotundă 37% 

„a populaţiunei o fac funcţionarii. În Bulgaria acest procent este 

2.20%, în Elveţia 1.70%, în Polonia 151%, în 'Ţările de.jos 1.10%, 

în Italia 0.53%, în Prusia 0.42%, în Japonia. 0.16%:). 

In L. 19 Iunie 1993 pentru statutul funcţionarilor legiuitorul 

3) Rectificarea pensiunei sa legiferat şi pentru ofiţerii pensionari, 

: cari au făcut campania 1877—78 şi cari au fost mobilizați şi în răsboiul 

pentru întregirea . neamului. Pentru Gfiţerii invalizi de răeh a - înscrasi 

la; pensie pe baza L. 2 Sept. 1920 se rectitică din oficiu pensiunile potrivit 

soldelor din 1 Apr. 1925 (art. 6). Se extind efectele legii şi asupra ofiţerilor | 

invalizi proveniţi din fosta armată rusă, întru cât sunt cetăţeni români i 

şi întrunesc condiţiile speciale prevăzute în lege (art. 7). ! 

1) v. Neyuicscu, Boila, Alezianu, Codul administrativ adnotat. Bucu- 

veşti. 1929, pag. 137. i : -  
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prevede, că nici o funcţiune nu poate fi creată sau desfiinţată decâţ 
prin legea de organizare sau printr” lege specială (art. 3). Intre 
dispoziţiile transitorii aceeaşi lege prevede, că autorităţile publice, 
cu ocazia punerii în concordanță a legilor de organizare cu statutul 
sunt datoare să fixeze numărul şi felul funcţiunilor ce tebne să 
intre în compunerea fiecărui serviciu. Funcţiunile ce se vor găsi 
inutile, vor fi suprimate, iar funcţionarii respectivi vor fi numiţi 
în funcțiuni echivalente sau şi inferioare, păstrându-şi însă salariul 
ce primiau la, desfiinţarea funcţiunei lor (art. 66). Deşi această lege 
a fost adusă la 1923, cea dintâi lege care reorganizează -un departa- 
ment, urmează abia după 5 ani, L. 23 Mai 1928 pentru organizarea, 
ministerului finanţelor. Dar nici această lege, care trebuia să ser- 
vească ca model pentru reorganizarea celorlalte departamente, nu 
conţine tabloul care „să fixeze numărul şi felul funeţiunilor ce 
trebue să intre în compunerea, fiecărui senviciu“ a] ministerului2), astfel după cum prevede art. 66 al stațuţului. , 

Am arătat în alt loc, că cea. dintâi legiferare, având intențiunea 
de a face ordine în sistematizarea. funcţiunilor publice, este IL. 1 Iunie 1927 pentru ammonizarea retribuțiunilor bugetare. In aceasta se prevedea că prin o decizie colectivă pe minister pe baza, tipurilor de salarizare a legii, să se stabilească pentru fiecare funcţiune tipul de retribuţiune (art. 34). Această deciziune sa dat de către minis- tere. ' Legea prevedea, că pe baza acestor încadrări individuale a funeţiunilor în tipurile legale de retribuţiune se va stabili numărul funeţionarilor din fiecare tip de retribuţiune, car tul statului pe 1927 (art. 34, alin. ultim). Legiuiţ 
Şi pentru o nouă încadrare a, funcţionarilor 
Aceasta trebuia să se facă pr 
a ministerului, complectată a 

e va întregi buge- 
orul a luat măsuri 

în funcțiunile fixate. 
in comisiunea de numiri şi înaintări 

d hoa cu câte un delegat al ministe- rului de fifianţe (art. 40), Deciziunile de îneadrare puteau să fie atacate cu contestaţie la comisiunea centrală, instituită la preşe- denția consiliului de miniştri (art. 40 şi 55). Dar din cauzele cunos- cute, înainte de a putea fi aduse la îndeplinire, aceste dispoziţii ale legei au fost suspendate. 
Da II 

2) Legca conţine în anexe: tablou de funcțiuni şi clase (1), tablou de echivalenţe în grad (2), tablou de compunerea serviciilor din administraţia, centrală, indicând numărul directorilor şi a subdirectorilor (3), tablou de compunerea serviciilor exterioare a) administraţia, financiară, cu 1 ad-tor, 1 Subad-tor, 1 controlor-șef; b) ama, principală cu 1 şei de vamă şi 1 ajutor (4), dar mai departe legiuitorul omite să, fixeze funcțiunile cu nu- mărul lor pentru întreg departamentul. 
| |
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Chestiunea, fixărei funcţiulnilor publice, având repereuşiunea 

asupra echilibrului bugetar, a preocupat guvernul, care la finea 

anului 1928 a luat asupra sa sdreina de a face ordine în finanţele 

publice prin însănătoşarea monedei, în care scop era nevoe de con- 

cursul financiar extern. Prima condiţiune a acestui concurs trebuia 

să fie refacerea, 'echilibrului bugetar. În buget sarcina care apăsa 

greu era marea cifră a sumelor plătite de stat pentru funcţionarii 

publici. Pentru a face ordine în finanţe trebuia înainte de toate 

să se facă ordine în organizaţiunea serviciilor publice. Din această 

cauză guvernul 'a veniţ cu o lege generală pentru organizarea tu- 

turor departamentelor în mod unitar, după aceleaşi principii de 

sistematizarea serviciilor (L. 2 Aug. 1929). Era primul pas pentru 

- a face ordine în serviciile publice şi echilibrarea bugetului. E natu- 

ral, cu această ocaziune sa ajuns la constatarea; că numărul func- 

ţionarilor la noi este excesiv, când fiecare al 34-lea cetăţean este 

funcţionar, alimentat din buget. 

L. 2 Aug. 1929 în dispoziţiile transitorii ia măsuri pentru sta- 

bilirea numărului funcţionarilor fiecărui minister, având a se face 

această stabilire prin regulamente întocmițe de fiecare minister în 

pârte (art. 189)3), iar încadrarea şi repartizarea funcţionarilor din 

administraţia centrală şi exterioară în funcțiunile stabilite prin 

art. 200 al legii (scara ierarhică a statutului complectată, vezi pag. 

368-—369) să se facă de comisiuni organizate la preşedenţia consi- 

liului de miniştri (art. 199), având să fie încadraţi funcţionarii ad- 

ministraţiilor centrale şi exterioare ale ministerelor în gradele şi 

clasele stabilite (art. 200)4). FPuneţionarii stabili, cari nu vor putea 

3) Până !a tipărirea, acestor şire un astfel de regulament complect a 

publicat numai ministerul de interne. E. R. 25 Ian. 1930, care poate fi luat 

model zi de căire celelalte departamente. El conţine tabloul funcţiunilor 

dela: tote serviciile ministerului, indicând numărul şi gradul. 

4) Comisiunile potrivit R. 30 Oct. 1929 au încadrat în termenul până la 

i Ian. 1930 pe toţi funcţionarii departamentelor în gradele prevăzute la 

art. 200. Ce. cari au întrunit condiţiunile art. 203. alin. II (vârsta. de 57 

“ani.sau 30 ani serviciu) au fost pensionaţi. Mulţi au atacat actul de au- 

toritate al punerii în disponibilitate, pentru exercitarea drepturilor la pen- 

siune, în contencios. Instanţa de contencios a anulat actul. de punere în 

disponibilitate pe motiv că întâiu trebuiau să fie încadraţi. (Art. 203, alin. 

II de fapt prevede: „....vor putea fi scoşi la pensie din oficiu, în urma 

încadrărilor ce se vor face în termen de cel mult 6 luni..*) Pentru a în- 
lătura această dificultate juridică s'a. adus L.. 26 Apr. 1930 privitoare la 
pensiunea funcţicnărilor publici, prin care în aceleaşi condițiuni func- 

ționarii pot îi pensionaji în tot cursul anului 1930 (art. 1—2). 

,    
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„fi încadraţi în limita locurilor prevăzute şi nu vor putea fi pen- 
sionaţi (art. 203, alin. II), vor putea forma un eadru auxiliar, în 
care vor îndeplini orice însărcinări li se vor da. Funeţionari noui 
nu pot fi numiţi în cadrul auxiliar, iar locurile devenite vacante 
sunt de drept suprimate (art. 204). 

Soluţiunea, la care s'a oprit puterea executivă pentru degreva- 
rea bugetului şi pentru revenirea la o situaţie mai aproape de nor- 
mal, este reducerea numărului, funcționarilor. Legiuitorul declară 
aceasta şi în «expunerea de motive a L. 2 Aug.:1929, arătând că cei 
345.066 funcţionari (fără cei 110.000 funcţionari judeţeni şi comunali) 
consumă din bugetul statului 20,700.028.866 lei la un buget de circa 
38 miliarde. La aceasta cifră se mai adaug încă aproximativ 4 mi- 
liarde pentru diurne, deplasare, ete. Funcţionarii consumă dar 25 
miliarde lei din buget. 

Situaţia este tragică pentru funcţionari, pentrucă nici nu sunt 
plătiţi nici pe departe, ca să li se asigure minimul de existenţă. 
Din analiza legei 1 Iunie 1997 am văzut, că funcţionarilor inferiori 
li se dă coeficient 28 din indicele presumptiv de 50, funcţionarilor 
mislocii 25—16, celorlalţi 16—15, iar la gradaţii abia 12—8. Prin 
urmare funcţionarii publiei sunt retrbuiţi cu 1/,—1/.—% din ce li 
se cuvine după salarul de bază aur. 

Soarta, pensionarilor este şi mai tragică. Pentrucă pensiunile 
sunt fixate numai după retribuţiunile "de bază, la care se adaugv 
un spor de scumpete. A fi pensionat în zilele noastre înseamnă a fi 
pedepsit, a fi aruncat în mizerie. Pensionarii actuali, cu timp de 
serviciu complect, abia primesc jumătate din ce au avut fiind fune- 
ţionari activi. . 

Ca să se poată spori veniturile Casei generale a pensiunilor, s'a 
adus legea 25 Dec. 1929 pentru stabilirea salarelor de bază bugetare. 
In baza acesteia, cu începere dela 1 Ian. 1930 salariile de bază, gra- 
daţiile, indemnităţile de activitate şi de scumpete se contopese într'a 
singură sumă, care constituie salariul sau retribuțiunea bugetară. 
Asupra salarului astfel definit sa acordat un spor de 1/; a sumei con- 
topite, minus șalarul de bază din 1029. In afară de acest salar func. 
ționarii continuă a mai primi indemmitatea de chirie şi ajutorul 
de familie (art. 1). Asupra întregului salar, afară de indemnitatea de 
chirie şi ajutorul de familie, se reţine 10% şi se vansă Casei pensiuni-
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lor (art. II), pentruca să poată plăti sporurile de scumpete ale pen-e 

siunilor, şi ca să' se mai poată ameliora, în viitor?). 

5) Opera, de reorganizare a, statului este opera, de viitor, care e departv 

de a fi reâiizată. Desechilibrul provocat de răsboiul mondial în viaţa eco- 

“nomiră sa manitestat şi în economia statului. Străduinţele de până acum 

de a reveni la normal sau n'au dus la rezultatul dorit, sau n'au fost ur- 

mate cu stăruinţă. Fluctuaţiunile vieţii politice au turburat drumul conti- 

nuităţii. O 'causă a desechilibrului din economia statului o vedem, şi în 

abandonarea roisurătorii valorilor şi serviciilor fixate în L. 1 Iunie 197 

şi în adoptarea unei măsuri nereale prin leul-aur de 10 miligrame din 

1. 7 Febr: 1929. Economia publică întemeiâtă, pe această măsură nu poate 

să-şi găsească echilibrul organic din structura anterioară a stâtului ro- 

mân. Yoate câlculele, toate socotelile, buget, bilanţ conturi de gestiune 

sunt viţiate de unitatea monetară leul-aur = 10 miligrame asemănător cu 

metrul -— 2 centimetri. 

Yără o cercetare a măsurătoarei de valori şi a bazei de calcul, — să 

nu se uite că moneda nu e numâi mijloc 'de schimb, — nu vedem o eco- 

nomie de stat echilibrată, Stabilizarea nu aasanat mijlocul măsurătoare de 

vâlori şi bază de calcul. 

» Cu o măsură. vițiată, Bugetul statului, toate legile cari conţin dispoziţii 

cu măsurători 'de valori, stabilirea retribuţiunilor pentru funcţionari, legile 

de contribuţiuni, timbru, impozite, văi, taxe etc. sunt viţiate. 

A x 

N 

  

     



CARTEA VII. 

Actele administrative. 

$ 1. Generalităţi. Noţiunea actelor administrative. 

Având organizaţia generală administrativă, creiată prin nor- 
mele de organizare ale statului, având şi funcţionarii, câri ocupă 
În organizaţie funcțiunile instituite, organzaţia statului are toate or- 
ganele, prin cari poate să exprime voinţa, să facă lucrări, acte: de 
voinţă şi să le aducă la îndeplinire în scopul de a rezolva proble- 
mele organizaţiei de stat. Ini această. parte a studiului nostru vom 
„examina, cum funcţionează organele instituite ale statului pentru a 
soluţiona problemele de înfăptuire întru ajungerea, scopurilor sale. 
Vom examina forma, şi procedura, cum se produce voinţa statului, 
cum se declară în exterior şi cum se execută, 

Din examinarea problemelor, de cari se preocupă statul mo. „dern, am văzut că sunt unele esențiale, ca: asigurarea ordinei in- terioare şi a siguranţei, (administraţia interioară), apărarea exi- stenţei statului faţă de duşmanii din afară ((admnistraţia, de război), și îngrijirea de mijloacele pentru rezolvarea, acestor probleme (ad- ministraţia de finanţe), iar alte problems sunț facultative sau se- „cundare, ca ajutarea cetățenilor în câştigarea bunurilor materiale pentru traiul fizic, îngrijirea de bunurile spirituale, soluţionarea diferendelor ivite între cetăţeni. Problemele statutului în amănunte sunt foarte variate, rezultând din rezolvarea, problemelor de stat. o „lăerare complexă. Prin urmare operaţiunile, care fac lanţul de so- luționare a problemelor de stat, sunt enorm de numeroase şi variațe. Este necesar dar să le analizăm după conţinutul şi natura lor şi să le -grupăm în anumite categorii. Inainte de a proceda la gruparea „ actelor administrative, să-rie punem întrebarea, ce este actul ad- mânistrativ? 
- 

|
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In limbajul juridie cuvântul „act“ are înţelesul: a) de lu- 

crare juridică prin care se ajunge un efect juridic, corespunzând - 

naţiunei „negotium juris“; b) de încorporarea lucrării juridice, co-: 

respunzând noţiunei de „instrumentum“ (act de dovedire).1) 

In dreptul administrativ noţiunea actului administrativ se pre- 

zintă sub amândonă aspectele. Actul administrativ este o manife- 

staţiune de voinţă a statului prin un organ al său în scopul de a 

soluţiona o problemă de stat. In acest sens actul administrativ este 

„megotium juris“. In al doilea sens actul administrativ este forma ex- 

terioară, în care manifestaţiunile de voinţă a organului s* încorpo- 

rat, actul cuprins în scris sau în altă formă, în care voinţa declarată 

este exteriorizată. Prin actul administrativ organele statului, admi- 

nistratorii, ajung în raport juridic (vinculum juris) cu membrii sta- 

tului, administrații. Tot în raport juridice ajung şi cetăţenii membrii 

ai statului între sine. 

Rapoartele juridice dintre cetăţeni sunt cârmuite prin regulele 

dreptului privat, cele dintre organele statului și dintre cetăţeni 

sunt cârmuite prin regulele dreptului public. Rapoartele dintre 

cetățeni se întemeiază pe autonomia voințelor, actele dintre ei se 

produce prin consimţământ, având un efect relativ (jus facit inter 

partes), numai între părţile, cari sau legat prin acordul a două 

voințe. op 

Rapoartele dintre organele statului şi cetăţenii administraţi au 

_la bază interesul general al societăţii organizate în stat şi, interesul 

de a realiza o convieţuire întemeiată pe dreptatea socială. Efectul 

actelor făcute de organele stațului este general. El se restrânge asu- 

“pra tuturor cetăţenilor ((jus facit inter omnes). 
„ Regulele, după care crede societatea organizată în stat de a 

realiza idealul său de convieţuire, sunt determinate în normele de 
drept abstracte. Stabilirea normelor de drept este activitatea puterii 

"aimitoare. Ca ele să producă un efect în realitatea vieţii, trebue 

să fie aplicate în relaţiune cu cetăţenii, creându-se prin această 

aplicare un raport juridice, din care, natural, rezultă un efect juridic. 

Aplicarea normelor de drept este lucrarea puterii executive Drin ac- 

tivitatea, sa administrativă. | 

Actul administrativ nu este un act cârmuit de voinţa unui or- 

gan, ci de voința legiuitorului încorporată în lege. Datoria organului 

3) v. N. Daşcovici, Revocabilitatea şi nulitatea. actelor judiciare. ad- 
ministrative şi politice, Bucureşti: 1919 pag. 5, Silvio Trentini. T'atto am- 
ministrativo, Roma. 1915, pag. 263 şi urm., Arnaldo de Valles, La validită 
degli: atti amministrativi, Roma 191? pag. 3 şi urm.   

  

  ai  
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! administrativ este de a aplica voinţa abstractă a vlegii înt” un ra- 
post concret faţă deo, un cetățean, sau faţă de o grupă” de cetăţeni, î în 
seopul de a crea, un efect juridice pentru rezolvirea uneia dintre pro 
blemele luate în sfera de atribuţiuni a; statului; 

- Actul administraţiv, ca şi actul de voinţă între particulari, ca 
să fie act juridice valid trebuie: să întrunească . anumite. condițiuni - 
rezultate din organizaţia cuprinsă în” norme. „Aceste condițiuni sunt: 
ca: acțul. să fie tăcut de organul competent (rationie materiae şi ra- 
lione loci), să cuprindă. o manifestaţie” de voinţă declarată formal, să 

- fie. întemeiat pe voinţa abstractă cuprinsă în norma de drept şi să 
creeze un efect: juridi6 în raport cu un subiect. de' drept: Megtătean + 
administrat). 2 Pa - . ! 

" Neîntrunind: aceste, condițiuni actul administrativ este: viciat: 
„neexistent, nul sau anulabil, prin urmare nevalid, întoemaji cum ra- - 
portul juridic dintre particiilari este nevalid, fiind vieiat, “unul din- 

: elementele esenţiale ale actului. - . n 

-$ 2. Clasificarea. actelor administrative. Diviziuni. . 
x 

“ Actele administrative, în tocmai « ca, „și. problemele statului, sani 
foarte varii, Statul modern îni; actele sale are o manifestare de - 

” voință complexă. Problemele statului sporese în continuu. Nevoile 
societății din zilele: noastre diferă, de cele din epocile anterioare, prin 

| urmare Şi problemele, cari trebuie să soluţioneze statul modern pen- 5 
"tru a satisface nevoile populaţiunii sale, arată o sporire. 5). Prin ur. Ă 

  

p- 

2) Paul Negnilescu op. cit. ediţia m, pag. 345, defineşte aci admi- 
" nistrativ. * „Prin aci ddministrătiv înțelegem .un act făcut de ui. funcţio= 
„nar, din ramul administrativ, relativ. lă o maţerie. administrativă, care 

intră. în atribuţiunile acelui funcţionar, Prin materii administrative se 
înţelege tot ce contribuie la conservarea “Și progresul societăţii, „96 pilăă: 
Siguranță publică, . impozitele, instrucţiunea, agricultura, etc.* ” 

"+ C. Stere a-“dat următoarea definiţie: „Actul administrativ este: deter- “ minarea, situaţiunei de drept concrete în cazurile individuale. Dacă agest . 
act este ilegal, el nu poâte impune cetăţenilor, nu le “poate determina si 

| tuaţiunea. de drept şi le dă dreptul de a recârgă la justiţie“ (în discursul 
rostit în 1910 la desbaterea legii pentru mcdificarea org. Curţii se casaţie „—- citat de N. Daşcovici.0p. cit. pag; .23). 

1) Să ne gândim la, marele salt, ce a făcut statul ! în spârirea proble- 
melor sale, în urma răsboiului. mondial. Problema de alimentaţie. a popu- " liţiunei cu articole de hrană, cu articole de îmbrăcăminte, crearea orga: 
nizaţiilor economice speciale, controiul preţurilor (preţuri maximale), ve-:: glementarea importului şi exportului, problemele valutare, -problemele de. | organizaţie a muncii, de ocrotire socială, etc., ete. : 

YV, ONIŞOR : Drept admihistra-iv, : - - _ ) - 29
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mare din activitatea statului atâţ de multiplă, rezultă si acte ad- 

ministrative variate şi complexe. Spre a înţelege esenţa lor, se 

simte nevoia a le analiza şi clasifica după categorii. 

Actvitatea legiuitorului se manifestă în crearea normelor ab- 

stracte pentru reglementarea convieţuirei în stat şi pentru reali- 

zarea idealului de dreptate sotială. Activitatea organelor puterii exe-, 

entive se manifestă în aducerea la îndeplinire „in concrăto“ după 

loc şi după oameni, a voinţei exprimate de puterea legiuitoare. G 

mare parte din acitvitatea organelor administrative este absorhiti 

de muncea de înfăptuire în realitate a regulei abstracte date de le- 

giuitor. 

Cum am văzut într'alt loc, puterea legiuitoare creiază normele 

de drept în regule generale abstracte, fără a se extinde la amănun- 

tele necesare pentru. aducerea, la îndeplinire, la procedură, la crearea 

organelor de executare. De altă dată legiuitorul dă delegaţie puterii 

executive, ca să îngrijească de punerea în aplicare a regulei date, 

aplicând-o, desvoltând-o, întregind-o. Pentru punerea. în aplicare a 

normelor de drept este necesară o serie întreagă de acte ale orga- 

nizaţiei administrative. Aceste acte iau denumirea de acte de admi- 

vistrație executivă. 

Tipurile principale ale actelor administrative de acest fel sunt 

regulamentul, şi dispoziţia (ordonanţă sau ordin). 

In grupul actelor de administraţie executivă se deosebeşte o 

serie de acte, cari au scopul de a stabili o procedură unitară, ar- 

monică în lucrarea, de exeuiivă a organelor subordonate, arătându-le 

intenţiunea legii şi a organului superior de punere în aplicare prin 

instrucțiuni, circulare, normative. Această categorie de acte ia de- 

numirea de acte regulative sau regiminale. Prin ele propriaminte 

organul de stat nu ajunge în raport cu cetăţeanul decât aplicându-le 

în concret. Aceste acte nu sunt norme de drept obiectiv pentru cetă- 

ţeni, ei numai pentru organele inferioare, pe care le privesc. 

Multe probleme, mai ales din tărâmul problemelor vieţii mate- 

riale şi sufleteşti, deşi pot fi rezolvate de particulari, sunt luate între 

preocupaţiunile statului. In rezolvarea acestor probleme ca d. e răs- 

pândirea cunoştinţelor prin şcoale, vindecarea, bolnavilor, construc- . 

țiunea de drumuri şi căi ferate, transmiterea de ştiri, întreţinerea de 

teatre, verificarea măsurilor, păstrarea averii orfanilor, nu se găseşte 

inomentul de putere superioară (imperium). Statul preocupându-se de 

aceste probleme înlocueşte activitatea. particularilor, parte fiindcă 

poate îndeplini mai bine aceste probleme, parte fiindcă are interese 

deosebite ca astfel de probleme să nu fie lăsate în mâna particula- 
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rilor. Actele, prin care se rezolvă aceste probleme, iau denumirea de 
acte de administraţie lucrătoare sau productivă!). 

Clasificaţiei în acte de administraţie executivă şi lucrătoare co- 
răspunde elasificaţia în acte de autoritate şi de gestiune, care o cu- 
noaştem din studiul contenciosului administrativ. Grupa actelor de 
autoritate se găseşte în categoria actelor de administraţie execu- 
tivă, cea a actelor de gestiune în grupa actelor de administraţie pro- 
duetivă. 

Se mai vorbeşte de acte de administrație aclivă, acte de admi- 
nistraţie consultativă şi acte de administraţie contencioasă. Admini- 
straţia activă prin actele sale aplică normele de drept în cazuri con- 
crete prin dispoziţii şi hotăriri (deciziuni). Administraţia 'consul- 
tativă prin actele sale elaborează proiecte, referate, planuri, studii 
preliminare, opiniuni în scopul de a prepara soluţiunea problemelor 
administrative, dând organului în drept de a lua o hotărîre, orien- 
tare, directivă, controlând elementele de judecată. Administraţia. 
contencioasă ţine seamă prin actele sale de dificultăţile juridice ce 
se ivese în apliearea normelor, rezolvând diferendele, contrazicerile 
şi contrastele rezultând din aplicarea regulelor la: cazurile concrete, 
parte statuând, parte opinând pentru organele în drept de a lua 
hotăriîri. , 

O altă clasificare a chestiunilor administrative este în: acte ad- 
„ministrative relative la chestiună particulare (Partei-Sachen), şi 
acte relative la chestiuni publice. In actele de prima categorie sunt în 
discuţie numai interese de ale particularilor, ea d. e. liberarea unui 
certificat pentru deschiderea unei prăvălii, liberarea unui paşaport, 
autorizarea de a putea avea armă, aşezarea, impozitului de plătit-asu.- 
pra imobilului. Antoritatea, administrativă face actul numai la ce- 
verea sau sesizarea părţii interesate. Soluţionarea, chestiunilor pu- 
blice de interes pentru întreg statul, sau pentru judeţ, sau petru | 
comună, sau pentru 0 categorie a populaţiei (chiriaşii), se face din 
iniţiativa organului în drept, fără, sesizare, de multeori chiar în contra, cererii particularilor, Chestiunile stabilimentelor publice sunţ 
chestiuni publice, chiar şi dacă ele se prezintă ca părţi înaintea orga- 
uelor statului. 

  

2) „Georg Jelinek, System der subjectiven ăffentlichen Hechte spune Pronunţându-se asupra, clasificaţiei activității statului: „Nur die befeh- lende, ordnende oder leitende Tătighkeit der Behârde, der Beamten der An- „stalteri ist staatlicher Art; wissenschaftliche, technische, kunstlerische ' Verrichtungen bleiben Actionen der Individuen, die vom Staate zwar an- - geordnet, aber nichţ vollzogen  werden kânnen“, | 

29
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$ 3. Cerinţele actelor administrative; 

Din definiţiunea dată am văzut, că actul! administrativ este o 
wanifestaţiune de voinţă. a statului prin un organ al său în scopul 

de a soluţiona o problemă din cercul de probleme luate în preocu- 

vațiunile statului. Ca, orice manifestaţiune de voinţă, actul admini- 

strativ trebuie să fie precedat de o iniţiativă. (act iniţial), având 

la dispoziţiune elementele necesare pentru formarea unei judecăţi, 

asupra -cărora se: face o cumpănire, consultare, deliberaţiune, şi în 

"baza cărora se ia “hotărîrea, exprimându-se prin o declaraţiune ex- 

ţerioară de voinţă. Analizând procesul: de formaţiune a unui ar: 

vom stabili n&cesitatea de a avea “anume caractere şi de'a întruni 

anume condițiuni, ca să fie un act valid 

- Actul trebue să fie făcut de up orgăn competent al statului 

sau al altui stabiliment din organizaţia, administrativă. Fiecare or- 

gan' trebuie să-şi examirieze competența şi să nu facă acte, pentru 

“care în baza normelor de organizare îi lipseşte căderea. Un: “act pro- - 

venit dela un “organ necompetept este viciaf. 7 
„Actul trebuie să aibă la bază o inițiativă, care este. ăctul ini- 

țial al actului administrativ. In - chestiunile particularilor: iniţia- 
tiva: vine dela. partea interesată, în formă -de cerere, petiție. sau -! 
altă sesizare. In chestiunile de interâs publice iniţiativa. vine 'dela 

organul, în a cărui atripuţiuni normele de. orgânizare au dat paza 

sau îngrijirea interesului: respectiv. En. organizaţta . departame- 

i telor am văzut, că serviciile publice veprezentâpd anume probleme 

şi interese ale statului sunt repârtizate între: departamente după 

principini specializării. Fiecare serviciu - public bine organizat: 

are repartizate ca atribuţiuni anumite chestiuni de interes public, 

al căror păzitor şi îngrijitor este în' baza. legii. Prin urmare fie- 

care organ la locul său trebuie să vesheze neîntrerupt asupra în-. 

tereselor, date în atribuţiunile 'sale, şi de 'câte ori e nevo, în baza 

răsptnderii ce o are, trebuie să ia iniţiativa. actelor administrative 

necesare pentru ocrotirea, infkreselor publice. Organul “însăreinat 

cu îngrijirea intereselor publice trebuie să fie artiv, prompt şi ener- 

gie, EI ţrebuie să vegheze î în continuu, să vadă tot ce priveşte: cereul 

său de airibuţiuni; să nu întrelase nimic, să: ia la moment oporturi 

inițiativa şi să luereze neobosit 'și eu hărnicie, să nu întârzie pici 

o clipă şi dispoziţiile începute să le continuie energic şi cu stator-. 

"nicie. lată şi condiţiunile care trebuie s să le întrupească un tunoţio- 

nar publie în activitatea sa. o 
Ts
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- trativ propriu zis. 

„nu se aduce noimă, organul. administra 
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_ 
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" ginite, definite, 

toritatea .cu care se pretinde înar 
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Ca organul să poată face un net administrativ, în afară de 
actul iniţial, are nevoe de anume elemente de judecată, în baza că- 
xora să cunoască realitatea, să. cunoască urmările ce poate avea 
actul, dificultăţile ce. trebue să, înlăture. Toate aceste elemente or- 
ganul cu drept de-a lua, hotărîre le ya, câstiga prin lucrările pregă- 
titoare, referate, proiecte, planuri, opiniuni, etc. Asupra elementelor 
de judecată se va delibera, fie corporativ (comitete, comisiuni, con- 
silii consultative la departamente, consilii la județe şi comune), fie 
individual. In urma deliberării se va lua o hoțărîre (deciziune), care 
deasemenea poate fi luată de 'un organ corporativ (consiliul, dele- 
gațiunea în judeţ, consiliul comunal, tribunalul, Curtea ae apel, Ca- 
saţia), sau individual! (ministru, prefect, preşedintele al delegaţiunei 
judeţene, primar). Hotărîrea (deciziunea) este însuşi actul adminis- 

Actul administrativ trebue “să fie, făcut asupra unei probleme . administrative, a unui interes. daţ în. atribuţiunile organului res- pectiv. In afară de atribăţiuni, cum şi un: act; făcut de un organ necompetent, nu poate să fie valid. i a 
“ Actul trebue să fie făcut în limitele normei de drept. Raportu- - rile de viaţă sunt reglementate în organizaţia. de staţ prin norme. - Normele precizează în special! raporturile de drept dintre stat şi membrii săi. Dacă chestiunea, interesul, problema administraţivă 

este prevăzută în normele de drept, organul administraţiv trebue să se conformeze lor şi 'să le aplice. Dacă însă vr'o chestiune nu este reglementată, este datoria organului să, o reglomenteze, dacă are căderea, sau: să ceară organului în drept reglemențarea. Până 
tiv nu poate să facă, nici 

ar atinge vrun inţeres al particularului!). . w' Actul administrativ tr 
normele de drept. Aceasta, 

un act, prin care 

ebue să fie făcut în formele prevăzute în 
rezultă şi din obligaţiunea, organului de 

„4 Berthâlemy in Revue 'du droiţ public et de la. seiânce politique 1904 scrie: „Oamenii cari execută legea, sunţ înarmaţi cu puteri precise, măr- _— puterile funcţiune. lor.: Administratorii nu sunt repre- ui atotputernic, ci. sunt. numai agenţii aleși pentru a, înde- plini, fiecare în sfera, lui de atribuţiuni, sarcina, ce i-o dă programul lega]. Actorul, căruia programul nu-i dă nici uni rol nu țrebuie să. apară pe! scenă, Administratorul, care nu. poate arăta textul, din. care-şi trage au- mat, nu poate să-mi ceară nimie. P ui este zădarnică, căci funcţia: lui nu există decât prin text, i e decât dela lege, îot, ce este extralegal, nu-i decat „(în traducerea, dlui” N. Daşcovici, op. cit. pag. 27). 

zentanții statul 

uterea 
Navem să despotis: 
arbitrat. şi 

- , 
, t o 

e
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a fi limitat la dispoziţiile regulelor de drept?). Formele sunt ga- 

vanţii pentru validitatea actelor. 

+ Actul administrativ trebue să fie adus la cunoștința persoane- 

lor, pe cari le priveşte şi faţă de cari trebue să fie executat. Regu- 

lamentele şi normele de interes general se publică în „Monitorul 

oficial“, sau întralt organ pentru publicaţiuni oficiale, în comună 

se publică după obiceiul local (afiş, etc.). 

Acteis administrative relative la paiticulari se adue la cunoş- | 

tinţă prin corespondenţă oficială (motifieare). 

Actele administrative sunt în general executorii prin sine în- 

săşi. Ca orice act, şi actul administrativ ca să aibă efect în reali- 

tatea vieţii, trebue să fie adus la îndeplinire. In privinţa aceasta. 

se face distinoţie între unele acte, care pot fi executate imediat, şi 

între altele, care pot fi executate numai după trecerea unui anume ! 

termen, sau după împlinirea unor formalităţi (aprobare tutelară, 

ajungere la cunoştinţa organului de supraveghiere şi control). La 

uuele acte norma de drept fixează un termen, înăuntrul căruia se. 

poate întrebuința o cale de atac la un organ superior. Numai dacă 

trece termenul fără a se uza de mijlocul de atac, sau numai dacă 

“organul superior s'a pronunţat asupra actului administrativ, sonfir- 

mându-l, poate fi actul adus la îndeplinire (vezi pag. 166—176). 

Actele privitoare la interesul publie sau cele făcute de organele 

cele mai înalte în stat (Regele, consiliul de miniştri, miniştri) sunt 

imediat executorii. La alte acte, în special cele care ating interesele 

administraţilor, se admite cale de atac. Sunt unele chestiuni în 

care se admite întrebuinţarea căii de atac, dar în consideraţia ur- 

genţei se declară de către organul în drept executarea fără privire 

Ja atac (cale de atas extra dominium). 

Actul administrativ produce o situațiune noiă juridică pentru 

persoana, faţă de care s'a făcut. Solicitântul unui brevet industrial, 

după obținerea, lui, îşi poate exercita profesiunea. Solicitantul unui 

permis de export, după obținere ajunge în situaţia juridică nouă de 

a putea exporta marfă. Funcţionarul nuntit într'o funcţie, ajunge 

de a avea drepturi şi datorii faţă de stat. , 
La categoria actelor administrative privitoare la chestiunile 

particularilor se constată 2 efecte juridice: efectul lacrului judecat 

(res judicata) şi nerevocabilitatea actului. 

  

2) P. Negulescu, op. cit. ediţia, LII, pag.'384. serie, că actul administra- 
tiv al organului cu dreptul de a angaja administraţiunea. (aatul etc.) 
trebuie să aibă forma scrisă, să fie datat şi semnat, ca să se poată con- 
sțata, dacă persoanele cari au făcut actul erau competente.
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O mică comparaţiune între efectele juridice a, actelor admini- 
strative şi a celor judecătoreşti va face să se înţeleagă mai uşor 
chestiunea efectului juridic al actelor» administrative. Actul Ju- 
decătorese are un efect velativ, între părţile cari au staţ în proces. 
Judecătorul lucrează sesizat. fiind de una din părţi, cu ascultarea 
celor interesaţi, fără a grăbi, având: toate mijloacele pentru a se 
informa deplin, îngrădit cu regule precise de procedură. Aduce 
hotărîrea când vede chestiunea din litigiu deplin luminată. Jude- 
cătorul n'are răspundere pentru hotărîrile ce dă în limitele legii. 
Dacă a greşit, eroarea lui poate fi corectată de instanţa sperioară, 

Actul administrativ are un efect general, pentru înţreg statui, 
judeţul, comuna ete. Prin actul administrativ) se ating mari în- 
terese generale, sociale, economice (actele guvernului pe! terenul 
economic, măsurile de import-export). Organul adminstnativ - lu- 
crează din iniţiativă proprie, fiind dator să găsească momentul 
oportun. I se cere să fie activ, prompt şi energic. E] e dator să ia 
hotărîrea repede, poartă pentru ea întreagă răspunderea. Intere- 
sele mari, asupra, cărora veghează, nu admit întârziere sau amâ- 
narea hotărîrei. El trebuie să se decidă pentru o soluţie promptă. 
De multe ori întârzierea sau şovăirea poate fi mai pagubitoare intere- 
suliti general decât chiar o hotărire greşită, dar promptă şi exe-: 
cuțată la momentul oportun. De azi rezultă posibilitatea / pentru 
organul administrativ de a cădea foarte ușor în rătăcire şi de a 
iace un act administraţiv greşit. In chestiunile părţilor organul 
administrativ are o situație mai apropiată de a judecătorului. 

In chestiunile de interes public organul administrațiv lucrând 
repede şi energic, poate foarte uşor să greşească. Este natural dar 
să se dea funcţionarului posibilitatea, ca în cazul când ar fi -con- 
statat eroarea, să poată reveni, să modifice actul făcut, să-l re- 
voace chiar, reparând încă ceeace se poate repara.- Astfel pe când 
actele judecătorului sunt definitive şi irevocabile, actele organului 
administrativ sunt revocabile:). Pe când actul judecătoresc poate 

3) v. Daşcovici, op. cit. pag. 79 şi urm. . 
3) 'Daşcovici, op. cit. pag 81 serie: In faţa unei vaste organizaţii de 

respcnsahilitate: „Control ierarhic, recurs grațios, recurs contencios şi 
daune-interese, administratorul s'ar fi putut găsi în neputinţă de a mai 
lucra de teama răspunderilor multiple, orice “iniţiativă i-ar fi fost înăbu- 
şită. In realitate lucrurile nu se petrec. aşa, şi aceasta se datoreşte în bună, 
parte nouei garanţii pentru. administrăţi şi care constituie adese o garan- 
ție, sau, mai exact, o portiţă de scăpare şi pentru administratori: revoca- 
dilitatea, căci „după ce a rezolvat o afacere, autoritatea administrativă. 

- „ |
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fi modificat sau anulat numai de judecătorul superior, actul ad- 
ministrativ poate fi retras sau. modificat de însuşi autorul lui. . 

In chestiunile de interes particular actele administrative re- 
gulând un raport de drept între părţi, sau un interes particular, 
nu sunt revoeabile.. Prin situația creată în baza actului făcut păr- 

ţile au: ajuns de a avea drepturi câştigate. 

Afară de efectul revocabilităţii, actele administrațive relative 

al particulari au şi efectul juridic al lucrului judecat. Raportul ju- 

vidie dintre părţi fiind stabilit prin'actul administrativ, ca şi prin 

cel judecătoresc, efectul lucrului judecat este acelaş ea şi în ehestiu- 

nile judiciare, soluționate prin hotăriri definitive). 

$ 4. Forma actelor administrative la organele puterii centrale. 
Lege. Decret regal. Decisiune a consiliului de ministri. Decisiune 

ministerială. - 

Forma, în care sunt făcute actele administrative în sensul de 
„instrumentum“, este reglementată, parte . prin anume norme, 
parte prin o practică birocratică: învechiță. Forma actelor atârnă 
dela situaţia organului administrat: Y în organizaţie respective în 

ierarhie, a 

Acte administrative fag: puterta legiuitoare, Regele, consiliul 

de miniştri, miniștrii (în organizaţia, puterii centrale), toate orga- 

nele investite. cu dreptul de hotărire (în organizația teritorială). 

Acţele administrative ale puterii legiuitoare :au forma de 

lege. Legea act administraţiy se deosebeşte numai. prin conţinui 

de celelalte legi. 
, 

poate mai târziu, fiind mai. bine informată, să revină şi să ia o altă no- 

tărîre“, (citat din: Chârment, Aanalogie -dela juris;: rudence adm. &t dela 

jurisprudence civile). , 

5) w. Aurel Onciul, Dreptul administrativ “român, Viena 1900, pag. 

141—142.: „In genere “deci puterea lucrului judecat nu are efectul de a 

obliga autoritatea adm, de câte ori actului definitiv i se opun interese 

publice. Condiţiunea aceasta este îndeosebi împlinită. în toate cazurile, în 

cari situaţia faptică, creată de actul definitiv. ește oprită si urmărită de 
lege fără deosebire, ori de s'a provocat printrun act particular,sau oficial“. 

„Mai departe nu rezultă drepturi pentru particulari din actele defi- 
„_nitive, la cari ingerinţa lor”se restrânge la darea unui 'atiz sau la facul- 

tatea de a reclâma. contra loa. din considerări: de utilitate, precum Ja sta. 

bilireă, bâlciurilor d. e. Din contră, unde nu se opun: interese publice. ci 

concură numai interese - particulare, lucrul judecat este obligatoriu şi 

pentru autoritatea administrativă. Ea nu poate răsturna, din oficiu un aci 

definitiv”.
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Actele administrative ale Râgelui iau forma de. decret, denumit 

decret regal, cele ale consiliului de niiniştri şi ale miniştrilor şefi 

de departamente au denumirea de deciziune,. ale celorlalte -organe 

inferioare, sau teritoriale 'de deciziune, hotărîre, sau încheiere. 

Să ne ocupăm în special cu aceste categorii. 

I. Legea. O mare parte dintre emanaţiunile puterii legiuitoare” 

intră în categoria actelor administrative. In regulă generală, în atri- 

buţiunile puterii legiuițoare ar intra numai creiarea normelor: de 

drepi abstracte, care să servească ca, regule pentru viitor întru regle- 

meritarea raporturilor dintre cetăţeni, sau dintre stat, şi cetăţeni. În 

organizaţia statului român, atât în. baza: Constituţiunei, cât şi a 

legilor speciale, sa prevăzut ca o mulţime de chestiuni de interes 

publie să fie rezolvite prin puterea legiuitoare. Multe chestiuni de 
acest fel în alte organizaţii de stat se rezolvă de, către puterea exe- 
cutivă. Prin urmare ocupându-rie de forma act$lor administrative, 
trebue să ne ocupăm și de legile: acte administrative. A mănuntele 
relative la forma, în care s6 prepară legile pentru a îi prezentate 
adunărilor legiuitoare, tree peste cadrele studiului: nostru.. Exami- 
nând colecţiunea legilor din oricare an, ajungem la concluziunea, că 
marea majoritate a legilor -este cu conţinut. de acte administrative. 

II. Decretul regal. Regele ca cel mai înalt organ al statului, 
şeful puterii executive” „rezolvă. actele administrative din atribuţiu- 
nile sale prin decret. După; prevederile Constituţiunii; Regele exer- 
cită puterile sale prin miniștrii săi responsabili. (Constituţiunea, din 
1866, art. 92 devenit în Constituţia din 1923. art. 87:: Nici un act al 
Regelui nu poate avea tărie, dacă nu va fi contrasernat de un. mi- 
nistru, care prin aceasta chiar “devine răspunzător” de acel act). E 
de datoria miniştrilor de a iniţia actele administrative ale Regelui, 
înaintând elementele lămuritoare ale -chestiunilor, asupra cărora 
Regele trebue să se pronunţe. Prin urmare Regele jezolvă chestiu- 
nile î în baza unui raport, înaintat 'de ministrul competent, cu .propu: 
nere de soluţiune, la care: e anexat şi proiectul decretului pentru 
cazul că Regele ar primi propunerea. prezentată. 

In textul decretului Regele se referă la raportul ministrului şef 
al departamentului competent, Shdicat după uzul birocratie cu nr, 
de înregistrare, mai departe la textul de lege, în baza 'căruia face 
actul administrativ. Decretul corăspunde dar întru toate cerințelor 
unui act administrativ. Sunt cazuri, unde: decretul nu se referă la 
texte de legi, nefiind chestiunea reglementată. In astfel de cazuri. se 
invoacă de regulă texţul din Constituţie, (art. 88), în baza căruia 

„ Regele are competinţa de, a face actul. administrativ. 
“ 

+
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Textul decretului este stilizat în forma imperativă, redactat în 

dispoziţii precise, grupate în articole. Arţioclul final cuprinde clausa 

de execuţiune, desemnând pe ministrul însărcinat cu aducerea l& 

îndeplinire a decretului. 

Ca formă, decretul indică "localitatea de reşedinţă a Regelui şi 

data, are semnatura regală cu contrasemnarea ministrului răspun- 

zător, şi Nr. de înregistrare. 

Orice chestiune, ce intră în competinţa Regelui, ca formă este 

xezolvită prin decret. Ca conţinut decretul poate să conţină un re- 

gulament, pe care Regele l-a aprobat ca şef al puterii executive, sau 

un act administrativ de altă natură, ca numire de funcţionari, înăl- 

țare în rang, concediare, ete. eţe. Forma decretului este aceeaşi. 

ŢII. Deciziunea consiliului, de miniştri. Prin deciziunea consi- 

lialui de miniştri cuprinsă în proces verbal denumit „Jurnal al Con- 

siliului de miniştri” „ se rezolvă chestiunile administrative cele mai 

importante, pentru cari un text de lege cuprinde în mod expres, ca 

condiţiune de validitate, deciziunea luată de către membrii guver- 

nului întruniţi în consiliu. 

Forma deciziunei este cea a procesului verbal, de unde şi de- 

numirea de jurnal. In întroducere de regulă se invocă referatul unui 

ministru, în a cărui competinţă intră chestiunea în baza prineipiu- 

lui specializării, şi care are datoria să prepare elementele de jude- 

_cată, necesare la soluţionare. Trecând însă peste atribuţiunile mi- 

nistrului respectiv soluţionarea, actul este făcut de organul COM 

petent, consiliul de ministri. 

Este semnat de toţi ministri, cari au luat parte la consiliu. 

Cu executarea de regulă se însărcinează ministrul de resort, 

care a prezentat chestiunea consiliului. De multe ori pot să aibă 

sarcina de execuiare chiar 2 sau 3 ministri, pe cari îi priveşte 'che- 

- stiunea, 

IV. Deciziune ministerială. Este forma, prin care ministrul ca. - 

şef ierarhie al unui departament face singur un aci administrativ. 

Se întemeiază pe elemente de judecată pregătitoare, invocând de 

multe ori considerentele, după. cari urmează textul în formă dis- 

pozitivă. Ă 

“um; prin decretele regale se rezolvă şi regulamente, cari în 

sens propriu zis nu sunt acte administrative, ci regule abstraete 

pentru viitor, astfel şi prin deciziunile consiliului de miniştri şi ale 

ministrilor se soluţionează chestiuni principiare, reglementate ca 

regulă abstractă pentru 'viitor. De aceea dreptul de a da reguia- 

mente este exercitat nu numai de către Rege, care singur are drep-
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tul de a da regulamente în baza art. 88 al Constituţiunei din 1923, 

ci şi de către miniştrii săi în baza puterii supreme (imperium, 

drept de comandament), ce exercită, fără de care nu se poate închi- 
pui conducerea serviciilor publice în organizaţia de stat. 

$ 5. Pregătirea actelor administrative. Reterate, avize, 
Corespondenţă. 

Pregătirea chestiunilor pentru a putea fi soluționate prin wi 

act administrativ (decret, deciziune, hotărire) se face în interiorul 

unui departament prin referate, avize (opiniuni) şi corespondență. 

Referatele şi avizele le dau funcţionarii din departamenţ la în- 
sărcinarea şefului care are direcţiunea Iuerărilor. Prin referat sv 
studiază o chestiune adunând elementele de judecată pentu o solu- 
ționare în vederea unui scop. Avize dau de regulă comitetele, comi- 
siunile, consiliile consultative. Este aviz simplu, care nu leagă drep- 
tul de hotărîre al ministrului, putând să-l urmeze, sau nu. Avizul 
conform, cerut de unele legi, leagă hotărîrea, ministrului, care trebue 
să-l respecte, neavând dreptul de a da soluţiune decât în confor- 
mitate cu avizul daf. | 

Corespondenţa!) serveşte pentm a comunica cu organele ex- 
terivare dependente, sau cu alte departamente sau servicii. În cores- 
pondenţa cu organele dependente se pot da ordine şi instrucțiuni. 
Prin ordin organul superior dă o dispoziţie organului inferior, în 
care se cere de a face, a împlini ceva, sau se interzice ceva. Ordi- 
nele sunt categorice, stilizate imperaţiv. Le dă organul superior de 

„regulă, fiind informat asupra chestiunei, de care se ocupă, 
In administraţia militară sunt cunoscute ordinele de zi şi or- 

dinele norme generale pentru soluționarea unor chestiuni de admi- 
nistraţiune interioară. Ele se dau unor categorii de funcţionari în 
chestiuni, cari privese o grupă mai mare sau mai mică din ierarhie. 
Instrucţiunile se dau în forma de circulară. Se publică unele cireu- 
lare prin „Monitorul Oficial“, sau prin organul special a] vr'unui 
departament. In instrucţiuni încă se pot cuprinde ordine, prin care. 
se cere de a se împlini ceva, premergând instrucţiunile asupra felu- 
luj, cum trebue să se facă, ceeace se cere. ! 

Organele sesizate prin corespondenţă fie ca ordin, fie ca cerere, 
fie ca instrucţiune, sunt datoare să răspundă organului, care a ini- 
PP IE 2 

s , 

1, ) v. Ilie Gănescu, op. cit, pag. 115-116,
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ţiat corespondența. Forma în care .se răspunde este: raportul, -când 

corespondenţa o face un. organ inferior către altul superior, adresa 

când. corespondenţa o face “un orgari egal în rang. . ÎN 

Particularii se. adresează către organele insțituite -în serviciile 

publice prin cereri sau petiții. | 

Normele speciale?) relative la funcţionarea serviciilor publice 

sunt fixate, fie în regulamenie interioare, fie în practica birocra- 

tică, | ” | - 

1 

Ş 6. Actele administrative ale organelor teritoriale. Regula- 

mente, Ordonanţe, Ordine. Corespondenţă. 

Organele administrative teritoriale” soluţionează chestiunile 

aparţinând 'atiibuţiunilor lor prin crearea de norme și prin adu- 

cerea de deciziuni sau hotărîvi în cazuri concrete. 

Drepţul de a crea norme în forma de regulamente îi au con- 

siliile judeţene, consiliile comunale, prefectul în anume materii. 

Consiliile județene fac vegulamente în ţoate maţeriile din gripa, 

intereselor speciale ale judeţului (L 3 Aug. 1929, art. 229). Prefecţii 

„fac regulamente în materie de poliţie administrativă sau preven- 

tivă. n Să | - 

Consiliile comunale "fac megulamente de 'administraţie înte- 

rioară, poliţie comunală; igienă, edilitate, etc, (L. 3 Aug, 1929, 

art. î10-—114). - | 

  

2; D. 25 Martie 1907 declară “ortografia adoptată de Academia Română 

de oficială şi obligatorie, pentru a; fi singură întrebuințată de roate auto- 

pităţile în publicaţiunile, şi corespondenţele lor, 

_Decisiuneă cons. de miniştri din 28 Martie 1910 prevede următoarele 

regule, pentru formatul hâriiei la corespondența administraţiilor publice: 

Cancelariilă administraţiilor publice vor întrebuința pentru corespon- ă 

denţă şi comunicări numai jumătăţi și sferturi de. coli. După nevoia co- 

respondenţii se vor întrebuința, sferturi de 'coli pentru textele cari nu ne- . 

cesitează un format mai mare. Pentru coresponderiţa şi comunicările, 

cari har încăpea pe un sfert de coală, scrise pe amândouă părţile, se vor 

întrebuința jumătăţi de coli. Pentru “rapoarte! şi alte acte, cari nar în- 

căpea pe o:jumătate de coală pe “amândouă părţile, se vor întrebuința mai 

multe jumătăţi de coli. Atât jumătăţile;: cât şi sferturile de coli vor trebui 

să poarte imprimat numele administrației care le întrebuințează. 

„ Formula, așa zisă de politeţă șe va suprima din toate corespondenţele 

şi comunicările administraţiilor publice. . - 

Rapoartele adresate M. S. Regelui se voi scrie pe pagina 1 şi 2a unei 

coli: întregi, iar decretele. și mesagiile. regale pe pagina a 3 şi 4 a ace- 

Ieiași coli. | a 
*
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Pe cale de ordonanțe prefectul ia toate măsurile necesare rela-. 

tiv la prevenirea delictelor la ordinea şi siguranța publică ca organ 

al poliţiei administrative din circumscripția sa (art. 276, L. 3 Aug. 

1929). Prin ordonanțe sunt în drept a stabili măsurile necesare pen- | 

tru menţinerea ordinei şi prevenirea : infracţiunilor prefecţii. Pri- 

marul în comunele urbane dă ordonanțe în privinţa măsurilor locale 

asupra obiectelor încredințate vigilenţei şi autorităţii lui, In comu- 

nele rurale primarul. dă ordonanțe în privinţa măsurilor locale de. 

interes comunal. , 
Regulamentele consiliilor judeţene şi comunale trebue să întru- 

nează următoarele: condițiuni: a) Nu pot conţine dispoziţiuni con- 

trarii legilor şi regulamentelor generale de administraţiune publică 

în vigoare şi nici intereselor superioare ale statului (L. 3 Aug. 1929, 

art. 18, al. 11); b) sunt executorii numai după ce au fost aduse la 

cunoștința publică în comunele rurale prin 'afişarea lor sau în alt 

mod, obișnuit, iar în comunele urbane prin publicarea î în Monitorul 

Oficial, ori prin 'Monitorul Judeţului sau al comunei, sau în lipsă, 

prin afişare la primărie sau IA prefestură. Dovada afişării sau pu- 

blicării se face prin încheierea de proces- -verbal semnat de primar 

şi de secretarul comunal (art. 109); c) sunt supuse aprobării autori- 

tăţii tutelare (art. 108, al. I). 

Sancțiuni pentru aplicarea regulamentelor. Prin regulamente. 

comunale se pot prevedea măsuri pentru asigurarea aplicării lor, 

pentru executarea lucrărilor impuse printr'însele şi pentru desfiin- 

ţarea -celor executate în contra prescripţiunilor lor, fixându-se şi în 

ce proporţiuni lucrările şi cheltuelile necesare cad î în sarcina contra- 

_venienţilor, precum şi alte sancţiuni. - 

Pedepsele aplicate nu vor trece peste cinci sute lei amendă în 
sate, comune rurale: şi "oraşe nereşedinţe şi peste cinci mii lei în - 
oraşe reședințe, muncipii şi judeţe; în caz de recidivă, pe lângă 

amendă se poate prevede executarea lucrărilor necesare în contul 

contravenienţilor, precum şi, închiderea locuinţelor insalubre şi a. 

localurilor de comerţ (art. 107, 228). 

Ordonanţele prefectului de judeţ date în interesul ordinei Şi si- 

gurăânţei publice Şi ru paza drepturilor cetăţeneşti garantate prin 

Constituţie, pot să impună sau să interzică anumite acte pentru paza 
ordinei publice şi siguranţei statului, determinând şi amenda. Aceste . 

| ordonanţe sunt supuse aprobării] ministerului de imiterne (L 2i 
| Iulie 929, art. 53 şi 68). 

Regulamentele sunt noime generale, care reglementează anume 
N
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raporturi de viaţă, în baza legilor» existente, aplicându-le în amă- 

nunte în circumscripţia teritorială. Ele trebue să se întemeieze pe 

dispoziţiile legilor, cu cari nu pot veni în contrazicere. Prin regula- 

mente nu pot fi de regulă atinse drepturi ale particularilor, fiind ele 

normă abstractă. | ! 

Ordonanțele sunt dispoziţiile de punere în aplicare a unor norme 

generale prevăzute în legi sau rezulamente, său alte măsuri de or- 

dine, ele pot să conțină și dispoziţii de aplicare în concret, însă fără 

referinţă la anume persoane. Ordonanţele trebue să se întemeieze pe 

un anume text de lege sau regulament. Dreptul de a da ordonanţe 

îl au organele însărcinate cu aplicarea legilor. 

Atât regulamentele, cât şi ordonanţele trebue să fie aduse la 

cunoştinţa celor interesaţi prin publicaţiuni, sau afișe, sau publi- 

cate în organe oficiale. 

Dispoziţia, prin care se iau măsuri de aplicare a unor norme 

de drept faţă de persoane, aplicându-se în concret, ordonându-le Să 

dea, să facă ceva, sau interzicându-se anumite acte de până atunti, 

ia, denumirea, de ordin:). Ordinele se aduc la cunoştinţa celor inte- 

xesaţi prin notificare. Notificarea se face de regulă prin dresare 

de proces-verbal, sau prin înmânare «cu chitanţă de primire. 

Corespondența în raport cu autorităţile superioare, egale -saui 

inferioare, este aceeaşi ca şi la organele puterii centrale. 

! , . 

1) In sistemul adm. român se pare a se confunda ordinul cu ordo- 

nanța (sv. L. 31 lulie 1894 art. 58). Ordonanța este dispoziţie şi în contabili- 

tatea publică, în procedura penală, în procedura civilă unde ea este mai 

aproape de noţiunea ordig. - 
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CARTEA VIII. 

Persoanele juridice. 

Ş 1. Generalităţi. Persoane fizice, persoane juridice. 

În structura socială a populaţiunei unui stat se află nu numai 

persoane fizice, ca membrii ai statului, ci şi alte organizaţiăni com. 

puse de persoane fizice, dar cari au personalitate deosebită de a. 

persoanelor fizice, care le compun. În organizaţiunea societăţii gru- 

pate în stat, cu multiplele ei organizaţiuni întregitoare, au un rol 

important întru realizarea unor scopuri sociale şi aceste organiza- 

țiuni deosebite de persoanele fizice. Organizaţiunile sociale încă 

contribue, alăturea de organizaţia de stat, la soluţionarea unor pro- 

bleme de interes public de multe ori, de interes particular de altă 

dată, tot în scopul de a promova inteersele generale ale sociețăţii 

organizate în stat. In studiul organizaţiei statului rămâne să ne: 
ocupăm şi de fiinţa, organizarea şi funcţionarea acestor organizaţii 

sociale deosebite. 

In evoluţiunea organizaţiei sociale organizaţiile compuse de 

către persoanele fizice au fost investite cu personalitate deosebită 

de a persoanelor. alcătuitoare, obţinând denumirea de persoane mo- 

- vale, juridice sau civile!). Ih studiul nostru de până acum am cunos- 

cut statul, judeţul și comuna ca persoane juridice. Studiul celorlalte . 

organizaţii, încât priveşte laturea lor de drept public, aparţine drep- 

tudui publice. Laturea raporturilor de drept, în relaţiunile lor cu 

celalalţi membri ai statului, din punct de vedere a dreptului privat, 

sunt supuse regimului dreptului civil. | 

In organizaţiile sociale se deosebesc mai ales două tipuri: aso-: 

ciatiuni de persoane fizice întru realizarea unui scop (corporaţiuni,, 

  

vc. Negrea, op. cit. pag. 204. Noi vom întrebuința denumirea de 
persoană juridică. -
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societăţi, asociaţiuni) şi. grupări de bunuri materiale în vederea 

realizării unui scap, fără considerare 1a persoane (| jondațiuni). Tipul. 

prim lî vor. studia sub denumirea colectivă de: asociaţiuni, al doi- 

lea sub cea: de fondățiuni. + . 
. ii 
. 

“a. . 
s . 

s: 2. Categorii de persoane juridice. Asoeiaţiuni, fundaţiuni. 

" Persoanele juridice : se clasifică din mai multe, nete de vedere. 

Cele mai însemnate clasificări sunt: a). după elementul component: 

asociațiuni (grupare de persoane), şi fondațiuii: (grupare „de bunuri 

materiale); b) după inițiativa, care le. dă fiinţa, sunt: persoane ju- 

ridice alcătuite din iniţiativa organizaţiti de stat (stabilimente Du- 

blice) şi persoane juridice alcătuite din iniţiativa particulară (sta- 

bilimente de utilitate publică)!).' Persoanele juridice pot urmări 

seopuri de interes public, scopuri de interes particular, san amân- 

două scopurile. In realitate aceste categorii se găsese încrucişate, - 

stabilimențele publice sunt şi asodiaţiuni, stabilimeâtele de: biălitate | 

publică pot fi: asociaţiuni sau fondaţiuni. a - 

Asociațiunile au la bâză ca element component, o 'aspciaţiune 

de persoane fizice, întru realizarea unui scop comun cit. In afară 

de persoanele fizice pot face parte din corporaţiune, şi persoane Ju- 

_ vidice existente. Asociaţiunile pot fi înființate, atât din iniţiativa a. 

statului, cât şi din iniţiativă particulară. 

| După. scopul), în vederea căruia, s& asociază persoanele, se dis- 

ting: asociăţiuni eu scopuri ideale şi cu stopuri economice (lucra- 

tive).. Asociaţiuni cu scopuri ideale Sunt: cele ce urmărese “soluţio- 

narea de probleme politice, religioase, ştiinţifice, de Tostrueţiune 

publică, de distracţiune; de caritate, de recreaţiune, Sau alte proble- 

me altruiste : sau egoiste, dar de natură spirituală. Asociaţiunile cari 

urmăresc  sațisfacerea unor necesităţi economice, cu scopul egoist 

de n câştiga bunuri materiale pentru membrii asociaţiunei?), intră “ 

în categoria a doua. Distincţiunea asociaţiunilor în vederea scopului 
urmărit de &le are importanţă, din punct de vedere a aplicării nor-. 

melor de drept relative la înfiinţarea, şi- supraveghiarea lor. Alte 

1) v. C. Negrea, op. cit. pag. 212, P. Negulescu, op. cit. -ediţia III, pag. 
268 şi urm. A. Teodorescu, op. cit. ediţia III, pag. 154 şi urm 

2) Scopul trebuie să fie de natură permanentă. In vederea unui scop 

efemer, se înfiinţează societăţi ocazionale. Scopul permanent însă nu tre- 

huie să, fie perpetuu. Asociajţiunea se poate constitui pe-un număr de,ani 

sau până ce va urma un eveniment. 

3) Destinaţiunea profitului nu schimbă scopul asociaţiunei.
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sunt normele de drept, cari reglementează asociaţiuini ideale Şi altele 

ale: 'usociaţiunilor lucrative. : 

„- Persoanele asociate, în asociaţiune nu îşi perd personalitatea 

lor în profitul asoeiaţiunei, ei aceasta are personalitate deosebită 

” de a membrilor. săi. Din aceasta rezultă, că drepturile. asociaţiunei : 

„sent distinete de cele ale meimbrilor, nu este nici. 0 identitate între _ 

drepturile membrilor şi ale ăsociaţiunei. Prin schimbarea, membri. - 

lor, asociaţiunea nu sufere nici o alteraţiune, -nici în fiinţa, ei, nici 

în paţrimoniu, nici în "drepturi. Patrimoniul: asociaţiunei nu stă la: 

dispoziţia vr'unui membru, nici în. tot, nici în. parte, «i . exclusiv la 

„cea a organuliii în drept al asociaţiunei. :, 

“In general caracterele esenţiale ale asociaţiunei sunt: persona- 

litatea juridică, patrimoniul deosebit Şi independenţa de îuetuaţin- 

nea menibrilor, - - 

a + 

- Pondațiunile au: la bază 'ca element component 'o masă de bu- 

nuti, destinate pentru realizarea uuni scop determinat, având un 

organ "corăspunzător pentru împlinirea ' funeţiunei.. Această masă 

„de.bunuri derivând” dela un fondator, după. a cărui dispoziţie -(mens 

testătoris) s'a constituit fondaţiunea, este : “independentă de persoa- 

nele,: care se. bpcură de: Veneficii din fondaţiune. Masa de bunuri 

| afectată unui scop fixat şi 'provăzută cu organ de funcţionare a fost 

investită cu. personalitate juridică, 

- Scopul fondaţiunei trebue să fie perpetuu şi dicit., : 

, 
i 

“s 3, Stabilimentele publice şi stabilimentele de utilitate - . 
„publică. 

"In legile administrative de multe ori întâlnim noţiunile de: sta- 

biliment public şi stabiliment, de utilitate publică. In L. 1 Nov. 1892 

găsim dispoziţia, că prefectul are diept de supraveghiere asupra sta- 

bilimenteloi de utilitate publică; L. 3 Aug. 1929 dă prefectului aice- 

laşi drept de supraveghiere asupra tuturor instituțiilor de bine- 

facere şi asistenţă socială. După L. 31 Tulie, 1894 în “comunele urbane 

consiliul” comunal exeicită controlul asupra administraţiunei avu- 

“tului așezămintelor de binefacere şi utilitate publică, iar primarul 

are supraveghierea acelora. Cum am văzut, distincţia aceasta, st 
| întemeiază pe iniţiativa. care le-a, ereiat. - , ! 

“Stabilimentele publice iau” “fiinţă din iniţiativa « or ganizaţiei de 
stat. Eie sunt creaţiuni ale organizaţiei de stat, fae parte din orga- 

Y. ONIŞOR : : Drept administrativ. n . 30
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nizaţia administrativă a statului, sunt întreţinute din fondurile 

publice. În şirul 'stabilimentelor publice se clasifică în prima linie 

însuşi statul, apoi judeţele şi comunele. Se mai înşiră în această ca- 

tegorie şi alte servicii publice, cari din consideraţii. de utilitate au 

fost investite cu personalitate. juridică,“ ea d. e. Casa bisericei, Casa 

şcoalelor, Casa, artelor, Casa, pădurilor, Direcţiunea generală a asis- 

tenţei sociale. Chiar şi departamentele ministeriale, care nu sunt 

decât organe ale statului, erau considerate ca stabilimente publice 

cu personalitate juridică înainte de L. 2 Aug. 1929 pentru organiza- 

vea ministerelor, ce rezultă din actele de gestiune ce le fac d. e. 

ministerul de războiu vinde un imobil ministerului de domenii. Pro- 

prietavul este statul atât la ministerul de războiu, cât şi la cel de 

domenii. Universitățile sunt persoane juridice. : “ 

Stabilimentele de utilitate publică sunt intiinţate din inițiativă 

particulară, în scopul de a satisface vrun interes public, fără însă 

_a face parte din organizaţia administrativă a statului, d. e. vn 

spital înfiinţat de un fondator, un azil de copii, o casă de retragere 

pentru. bătrâneţe. Astfel de aşezăminte sunt Spitalele civile din 

București, Spitalele Sf. Spiridon din Iaşi, Academia Română, Fun- 

daţiunea Universitară Carol I, Liga culturală, Casa culturii. popo- 

pului,. Fundaţiunea Universitară Regele Ferdinand I din laşi. 

Această distincţie între cele 2 categorii de stabilimente, cari pot 

să fie şi asociaţiuni şi fondaţiuni, nu are numai o importanţă teore- 

"tică, ci şi una practică, aplicându-se regim deosebit-de norme fiecărei 

categorii, | ! - 

In raportul cu statul: stabilimentele publice. făcând parte din. 

însaşi organizaţia, de stat, dacă sunt de un rang inferior în organi- 

zaţie, sunt supuse tutelei organelor superioare (judeţul, comuna, ete.). 

Siabilimentele de utilitate publică în raportul cu statul nu sunt 

supuse decât unui control, sau supraveghierii unor organe din or- 

ganizaţia administrativă. Sunt cazuri, în. cari legi speciale prevăd 

alteum. NE 

In privinţa capăcității juridice este distincţie între stabilimen- 

tele publice şi cele de utilitate publice, întrucât cele dintâi au o ca- 

pacitate juridică cu mult mai restrânsă, putând să facă numai acela 

acte, care sunt absolut necesare pentru ajungerea scopului lor, de 

tevminat în. statutul de organizare (principiul specialităţii). Stabili- 

mentele publice, făcând parte din organizaţia, administrativă a sta- 

tului, nici nu au nevoi atât de largi ca, stabilimentele- de utilitate 

publică, de oarece capacitatea ior restrânsă poate fi oricând între- 

gită prin capacitatea statului, care este patronul lor. -
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Stibilimentele de utilitate publică au o .capacitate juridică 

mai largă. Ele sunt nevoite să trăiască din mijloacele “proprii, ne- 

fiind statul faţă de ele nici într'un fel de obligaţiune. Prin urmare 

lor li se acordă o capatitate juridică complectată, ca să poată face 

toate actele necesare pentru existenţă şi pentru ajungerea scopului. 

Statul n'are drept de ingerinţă în afacerile lor interioare, numai 

dreptul înalt de supraveghiere, în interesul superior, ca să nu se 

abată dela scopul determinat în statutul de organizaţie şi ca să nn. 

devină periculoase pentru interesele statului. 

Din capacitatea juridică a ambelor categorii de stabilimente 
lipsese acele drepturi, iaare au fost ridicate în. mod expres tuturor per- 

soanelor juridice prin legi speciale. Astfel de dispoziţii sunt art. 

Si! si 817, din Codul civil român, care admit primirea de daruri şi 

legate uumai cu autorizaţia Regelui (cu abrogare pentru judeţe şi 
comune, care sunt supuse regulelor de tutelă, cum am văzut mai 

sus). Legea 19 Apr. 1909 prevede, că statul, Casa şeoalelor, bisericei, 

județele, comunele, aşezămintele de binefacere şi de cultură naţionaiă 

pot exploata moşiile numai arendându-le obştiilor ţărăneşti, saw 

administrându-le în regie. 

$ 4. Natura personalității juridice. Diverse teorii. 

Pentru explicarea naturii juridice!) a. persoanelor juridice în 

docirină s'au desvoltat mai multe teorii. Aceste încearcă să dea solv- 

țiani cu privire la natura şi fiinţa acestor subiecte de drept. Ches- 

țiunea are nu numai importanţă doctrinară, ci şi practică, pentirucă 

soiuţionarea a o mulţime de chestiuni de amănunt atârnă dela sv 

luţiunea ce primim relativ la natura juridică a personalităţii. Ches- 

tiunea se tratează şi în dreptul civil şi în cel comercial. Fiecare 

rauterie, analizând-o din punctul său de vedere, ajunge la alte con- 

cluziuni. | 

Teoriile desvoltate se pot: grupa în 2 categorii: teorii, cari re- 

cunose persoanelor juridice o personalitate distinctă de a membri- 

lor cari le compun (teorii dualiste), şi teorii cari nu recunosc per: 

sonalitate deosebită (teorii moniste). Principalele teorii suni, resu- 

mate în seurt, următoarele: Ă 

[- 

:) v. C. Negrea, op. cit pag. 207—212, P. Negulescu op. cit. ediţia INI, | 

vagi 257—269, A. Teodorescu ediţia III. pag. 159—175, 

30 
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a) Teoria ficțiunei, formulată de Sâvigny, consideră persoanele 

juridice ca fiinţe fictive.- Piinţe naturale sunt numai „persoanele 

fizice. Atribuirea personalităţii unei fiinţe, existente numai în în- 

chipuire, este ficţiune. Fieţiunea însă nu poate fi considerată ca 

fiinţă recunoseută: în organizaţia. de stat decât prin un act-ai sta- 

tului, Prin urmare. “la voinţa membrilor, cari au alcătuit o asocia- 

“țiune, sau la voinţa fondatorului, care a destinat o masă de, bunuri 

pentru un scop perpetuu, este nevoie de voinţa.de recunoaştere a 

statului, ea să rezulte o persoană juridică. 

| Teoria aceasta a fost primită de autorii germani şi francezi. 

D) Teoria realității (formulată de Beseler, desvoltată de Gierke 

si Zitehmann), nu vede în persoanele juridice ficțiuni, ci fiinţe reaie 

colective (xeale: Gesamţpersonen), făcând parte din organismul so- 

cial alăturea de fiinţele. fizice. Persoanele, cari constituiese persoana 

juridică, dau naştere unei fiinţe colecțive de ordin. mai înalt, care 

id fiinţă numai prin voinţa membrilor resp. a fondatorului. Statul. 

faţă de persoanele juridice născute prin voinţa membrilor, n-are alt 

rol decât să iea act de ele, ca şi de persoanele. fizice “cate se nast, 

înregistrându-le şi determinânduțle, capacitatea  juridiră. Statul 

poate impiedeca funcţionarea lor, sau le poate disolva, dar nu poate 

împiedeca, ca ele să nu fie persoane câtă vreme există. 

Teoria e susţinută şi de o parte, din autorii francezi şi italieni. 

_€j. Teoria finalităţii (desvoltată . de Brinz) priveşte persoana 

juridică ca o masă de bunuri, cărora sa dat un scop determinat. 

Acest patrimoniu. nu ar6 nevoe de o personalitate distinctă de a 

perspaneior fizice ce l-au constituit, pentru ca să poată îi ve eprezen- 

taţ. Patriminiui există în vederea stopului final, care singur ex- 

teriorează persoana juridică. Scopul, covârşind. masa bunurilor, se 

prezintă. ca unitate în sine (Zweckvermăg en). Drepturile rezultând 

din administrarea bunurilor aglomerate. în masă n'au nici un titu- 

la: (teoria'se numeşte si „die Lelre von dei subjektlosen Rechten“). 

Subiect al drepturilor nu este nici patrimoniul, nici scopul. dă 

__ d): Teoria lui Ihering susţine, că subiectul drepturilor rezultând 

din administrarea bunurilor grupate în persoana juridică sunt 

membrii (prezenţi sau viitori) ai asociaţiunei, resp. beneficiarii 

fondaţiunei. Consideraţiuni practice. însă cer, ca gestiunea în ad 

ministrarea bunurilor să. nu se facă prin membrii izolaţi, ci prin 

totalitatea lor reprezentată prin o titulară aparentă, care este pe- 

soana juridică. Această titulară aparentă ascunde pe adevărații 

- titulari, 

e) Teoria proprietăţiă colective (desvoltată de: Mareel Planisi) 
+



— 469 — 

crede, că este inutil a se opera cu noțiunea persoanei juridice, care 

ascunde ealitatea. In noţiunea, persoanei: juridice în realitate găsim 

existenţa unei mase de bunuri „dlective, posedate prin grupe de 

oameni, mai mult sau mai puţin numeroase, sust rase regimului pto-.. 

prietăţii individuale. Prin urmare nu este nevoe a se crea o nouă 

categorie de persoane, cari nu există în realitate, ci în construcţiu- 

nea persoanei juridice trebue să “vedem o formă, specială de proprie- 

tate (proprietate colectivă, asupra căreia proprietarii: nu pot dis- 

pune în mod individual). . 

Din' punct de vedere al dreptului privat teariile privitoare la 

liința persoanei juridice au importanţă pentru a, determina pe: 

subiectul drepturilor rezultând: din gestiunea bunurilor, cari ser- 
vese unor persoane în vederea unor scopuri, cum şi deosebitele ra-. 

porturi juridice ale membrilor în raport eu persoana juridică şi 

față au terţii. Teoriile desvoltate: asupra naturei persoanei. juridice 

servese pentru a putea descoperi adevăratul înţeles al multor dis-: 

poziţii dubioase sau incomplecte din legislații. Din punct de vedere 

al dreptului administrativ vom privi totdeauna chestiunea rapor” 

tului dintre persoanele . juridice. şi; dintre “stat, stăruind asupra 

drepturilor, care exercită statul în crearea asociaţiunilor şi fon- 

dațiunilor, în situaţia de drept 'ce le-o recunoaşte din punet de ve- 
dere al interesului publie şi în supravegherea activităţii lor. 

Ta 'cele 2 grupe. de teorii, (dualiste. şi .moniste) importanţă din 

punet de vedere al dieptului publice au numai cele două dintâi, a 

ficţiunii şi realităţii. Cele 3 din urmă au importanţă mai mult 

pentru explicarea chestiunilor de drept privat. In legiuril6 române 

a fost consacrată teoria ficţiunei înainte de L.6 Febr. 1924: 

a , 

$ 5. Persoane juridice în organizaţia noastră. 

in vechiul drept român chestiunea existenţei persoanelor juri- 

dice n'a tost rezolvită. Forma cea mai veche a unor: stabilimente 
publice o găsim în organizaţia oraşelor, care erau recunoscute din 

partea Domnilor şi investite cu privilegii. Când Domnii ţărilor ro- 

niâne stăteau de vorbă cu oraşele şi se toemiau cu ele, natural că 
- ele erau considerate ca având personalitate juridică. În afară. de 

oraşe persoane juridice au fost, fie ca corporaţiuni, fie ca funda»
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țiuni') mănăstirile, bisericile şi breslele. In Moldova în timpurile 
vechi breslele erau supuse controlului bisericesc.) 

Sub imperiul codului Calimah se recunoaşte personalitatea ju- 
ridică pentru societăţi, grupate în 2 categorii (iertate şi neierţata 

tovărăşii). Pentru societăţile licite personalitatea se recunoaşte în 

baza ccdului, pentru ele nelicite numai în urma unei autorizăii 
a Domnului. în "Țara românească persoanele juridice se puteau în- 
ființa wumai în baza unei autorizaţii. Cei ce voiau să constitue o 
„Oobşiime“ sau „cumpanie“ adresau cererea marelui logofăt, care 
o supunea divanului. Acesta o încuviinţa sau o respingea. Această 
normă a fost confirmată şi prin Regulamentul organic, cu deose- 
birea, că autorizaţia o dă singur Domnul. 

Prin întroducerea Codului civil român s'a stabilit norma, că 

personale juridice pot fi înfiinţate numai prin intervenţiunea 

statului.  Dupăce dreptul de a recunoaşte persoanele juridice n'a 

fost acordat legelui ca şef al puterii. eexcutive prin Constituţiunez. 

din 1866, regula este înainte de L. 6 Febr. 1924 asupra persoanelor 

juridice, că acest drept se exercită de către puterea legiuitoare. 

In legislația statului român se află următoarele categerii de 

persoane juridice. | | 
„a) Servicii publice centrale: statul reprezentat prin departa- 

mentele minsteriale. (L. 2 Aug. 1929 art. 10 a suprimat personali- 

tatea juridică a departamentelor, Casa şeoalelor şi a culturii po- 

porului, Casa bisericei). 

b) Servicii publice teritoriale de drept administrativ: judeţele, 

comunele, bisericile, corpurile de advoeaţi, camerele de industrie 

şi comerţ, camerele de agricultură, breslele şi corporaţianile de: 

meseriaşi, , 

€) Societăţile comerciale (după prevederile codului comerciai;, 

Regiile publice comerciale (în baza L. 16 Martie 1929 şi a legilor” 

speciale). 

Ş 6. Dreptul de intervenţiune al statului la creațiunea 

persoanelor juridice. Diverse sisteme. 

Dreptul de intervenţiune al statului în procesul de creaţiune 

a persoanelor juridice este incontestabil. Am văzut, că în eoncep- 

* v. P.. Neguiescu, op cit. ediţia II, pag. 56 şi ediţia III, pag. 256. nnta Î. 

2) Un document păstrat la Academia română arată. că mitropolitul a 

confirmat pe starostele mişeilor (cerşetorilor), breslă care există din tini- 

pul lui Ştefan cel Mare. Intr'alt document se dovedeşte, că la 1766 Mitro- 

politul încuviinţează înfiinţarea breslei ciobotarilor (documentele citate ln 

P. Negulescu, op. cit., pag 38). ! 

D
a
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țiunea teoriei lui Savizny, acceptată şi de legislaţiunea română, 
persoana juridică, ori de ce categorie ar fi, este o ficţiune, Yic- 
țiuni însă poate crea numai puterea cea mai înalţă în organizaţia, 

socială, siatul, care singur este în drept a acorda anumite drepturi 
aparținătoare persoanelor fizice şi unor ficțiuni de persoane, in- 
vestindu-le cu personalitate. Prin urmare numai statul este în, mă- 
sură de a contribui cu un act al său, ca asociaţiunea de 'persoane 
sau de bunuri în vederea unui scop să fie recunoscută ca persoană 
distinctă, în afară de persoanele intrate în societate sau de per- 
soana, care a aiectat bunuri unui scop licit. Prin contribuţiunea. 
statului se creiază noui persoane, care sporese populaţiunea, ele- 
ment constitutiv al statului. 

Şi din alte puncte de vedere este justificată intervenţia statului. 
O persoană juridică se poaţe constitui numai în vederea unui scop 

licit. Statul este în drept să controleze, dacă persoana juridică s'a 
constituit pentru un scop licit. Mai târziu în timpul funcţionării 
statul este în drept, să controleze, dacă persoana juridică n'a de- 
păşit scopul licit, trecând la un scop ilicit, sau dacă scopul n'a 

devenit uerealizabil. Statul mai are drept să exercite control, 
dacă lucrarea persoanei juridice nu este dăunătoare din punct de 
vedere al interesului publice al statului, al populaţiunei, sau chiar al 
memlmilo: respectivei asociaţiuni. Controlul statului este perma- 
nent,. Statal având putere de a contribui prin actul său la crea- 
țiunaa persoanei juridice, are dreptul şi de a o desfiinţa, dacă sa 
abătut dela scopul recunoscut, sau dacă a ajuns periculoasă din 

punct de vedere al statului. 

Din punct de vedere politie persoana juridică, prin influența 
ce e câștigă 'asupra membrilor “săi sau asupra populaţiunei, prin 
masa mare de averi ce poate acumula, poate să ajungă o pedecă în 
ajungerea scopurilor statului, reprezentând de multe ori interese 

“potrivnice celor aie statului.!) Q persoană juridică puternică poate 

formau adevărat stat în stat. Din punet de vedere economie încă 

formează o vedecă persoanele juridice în circulaţiunea : bunurilor 

imobile. Aceste, ajungând în mâna unor petsoane juridice pute» 

nice, se imobilisează. !):n cauza aceasta li sa dat şi denumrea de 

„bunuri de mână moartă“. Tot din cauza imobilizării bunurile nu 
„Sunt supuse transmisiunilor de proprietate, ca bunurile persoane- 

  

*) v. A. Teodorescu op. cit. ediţia III, pag. 175 şi urm. Lupta bisericei 

catolice în unele epoce în contra puterii de stat (Franţa, Italia). Lupta 

Țărilor române pentru mănăstirile închinate (Epitropia Sf. Marmânt).
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- lor fizice, prin: ce statul perde venitul din impozitul pe acte și 

fapte juridice. Pentru compensarea acestei „perderi de venit fiscul, 

în unele state s'a întrodus un echivalent de taxe, care îl plătese 

perscanele. juridice. De prezent există în noua lege a timbrului, şi 
a impozitului pe acte şi fapte juridice din 29 Apr. 1927, | 

* 

In privinţă intervenţiei statului în creaţiunea şi în comtrâlul 

funcționării persoanelor. Sau desvoltaţ în. evoluţia statelor 3 sis- 

teme: al libertăţii de asociare, al concesionării, şi sistemul normativ!). 
În sistemul libertăţii de asociare statul lasă curs liber. activităţii 

persoanelor fizice, de a crea asociaţiuni de persoane si de bunuri, - 

neexerecitând nici un control. In acest sistem statul riu intervine. 

După sisțemul concesionării, persoanele juridice se pot crea numai 

prin un act al. statului. "La actul de voinţă al membrilor, cari se 

asociază, sau al fondatorului, statul adauge actul său. de voinţă 

prin concesionare, În sistemul normativ 'se recunoaşte personali- 

tatea juridică unor categorii de asociaţiuni, pentru care s'au sta- 

biliț în prealabil anume condițiuni. Acestora trebuie să. se confor= 

meze toate persoanele juridice, care se vor înfiinţa. Statul exercitţă 

“control numai în. chestiuneă, dacă respectiva, asociaţiune s'a. con- 

formai cendiţiilor stabilite în norme, "Dacă se constată . împlinirea 

normelor, asociaţiunea primește. viză” pe 'statute, sau certificaţ de 

_conformare, sau autorizaţie, de fureţionare. Aceste nu se pot re- 

fuza, de cât dacă nu sâu împlinit condiţiile. 

In relațiune cu teoriile relative la fiinţa persoanei juridice 

sistemul libertăţii i de asociare corăspunda: Goncepţiunei cuprinse 

în teoria realităţii. Sistemul. de concesionare Şi cel "normativ fo- - 

“răspunde ieoriei ficţiunei. a . „a Ă 

In legislaţiunile” în vigoare în statal! român găsint în “aplicare. 

sistemul concesionării la o categorie - -de. persoane juridice şi cel. 

“normativ la altă, categorie. In epoca de transiţie din zilele noastre 

găsim extins într'o măsură. mai largă sistemul concesionării şi la: 

societăţi. ari în timpuri normale sunt: supuse . dumai . sistemului 

normafiv. : Da Da [. _ o - 

| dv. C. Negrea, _0p. cit. pag: 297 şi urm. unde sunt cele 3 sisteme des 

voltate pe larg din punct, de "vedere al evoluţiunei. - 

 



48 | 

Ş 7. Dreptul de asociare. Legea persoanelor juridice, asociaţia 
organizate de părticulari. 

Dreptul în: baza căruia membrii statului anu facultatea de a. 
constitui asociaţiuni de orice natură şi sub. orice formă admisă, 
în vederea realizării unor scopuri licite, este cunoscut sub denumitea 

„vea de dreptul de asociure. In unele legislaţiuni, drezitul de asociare 
este privit ca o garanţie a constituţiei. Dreptul de asociare presu- 
pune existența dreptului 'de întrunire, care constă în libertatea de 
a se aduna membrii statului, pentru a discuta asupra unor chesti- 
uni de interes comun şi a lua hotăriri asupra dor. Intrunirea ia 
sfârşit cu luarea hotărîrilor, când ea, se dislovă. Asociarea însă 
are în vedere constituirea, unei organizaţiuni permanente, din. care 
fae parte un număr de pers soane în prealabil cunoscute, desvoltă vu 
urare continuă, în vederea realizării unui scop licit. 
„In baza Constituţiei din 1923 art. 29: Românii au dieptul a se 

asocia, conformându-se l&gilor care regulează exerciţiul acestui 
drept. Dreptul de: liberă asociaţiune nu implică în sine dreptul de 
a crea persoane juridice. Condiţiuniler: în cari. se acordă personali- 
tateu juridică se vor stabili prin o lege specială. A iN 

Această lege specială este Legea persoanelor juridice din 6 PFebi. 
1924. Legiuitorul nu reglementează toaţe categoriile de persoane ju- 
ridice, ci dela început face precisiunea, că.se ocupă numai cu aso- 
ciațiunile -şi fondaţiunile fără scop lucrativ sau, patrimonial create 
de “particulari. Aceste Sunt considerate persoane juridice de drept 
privat. Pentru categoriay persoanelor Juridice de drept public legiui- 
“torul declară, că ele :se creiază numai prin lege . (art. 1). 

Pentru o a treia categorie de persoane juridice: societăţile şi 
asociaţiunile prevăzute de' codur ile de-comeri şi alie legi, legiuitorul 
precisează, că ele rămân supuse dispoziţiunilor. acelor legi. 

Legea persoanelor juridice se ocupă numai de categoria. asocia- 
tiunilor ŞI fondaţiunilor . ereiate şi organizate. din iniţiativa par- 

, 

de pa» ticulari, 

_ticulară. Toate persoanele jurdice de interes public, cari nu emană 
: din această inițiativă, sunt supuse altui sistem de reglementare decâţ 

cel prevăzut în legea 6 Feb. 1924, după te acele persoane nu: pot și 
creiate decât prin leg ge. l natural, că, legea care 16 ereiază, “să le Si 
dez organizaţiunea. In'. această categorie a persoanelor de drept 
publice întră statul cu desmembrămiintele sale judeţul, comuna, as0- 
ciațiunea judeţeană, stabilimentele publice de orice fel, cum şi orice 
organizaţiune de persoană juridică care nu e: creiată şi organizată
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Distineţiunea categoriilor legii nu este juridică, dar ea este 

legală). Ea trebue să fie luată bază la analiza dispoziţinuilor legii 

din 6. Febr; 1924. | 

Legea se ocupă de cele 2 tipări fundamentale ale persoancior 

juridice: asociațiunile şi fondaţiunile. Ea dă regulele de constituire, 

organizare, situaţia asoziaţilor, de disolvare a celor 2 tipuri, regulele 

privitoare la înscrierea persoanelor juridice, obţinerea personalităţii 

juridice, conţinutul ei, încetarea personalităţii, destinaţiunea bunu- 

rilor şi supraveghierea persoanelor, juridice din puneti de vedere al 

interesului de stat. | 
Din acest coniplex de chestiuni în cele ce urmează, ne vom ocupa 

în special de chestiunile aparţinând dreptului publie. 

$ 8. Asociaţiunile. Constituirea și organizarea. Normele de 
funcţionare. Drepturile asociaţilor. Disolvarea. 

Dăm în cele ge urmează pe baza Legei 6 Febr. 1924 regulele 
cele mai însemnate privitoare la asociaţiuni. Cele mai multe dintre 

ele sunt declarate. dispoziţiuni de ordine publică (art. 106). Ă 

Asociaţiunea, este convenţiunea, prin care mai multe persoane : 

pun în comun, în mod 'permanent, contribuţiunea. lor materială, cu- 

noştinţele şi activitatea lor, pentru realizarea unui scop, care nn, 

urmăreşte foloase precuniare sau patrimoniale. Scopul asociaţiunii 

poate fi pur ideal, să corespundă intereselor generale ale colectivi- 

tăţii sau numai a unei.categorii sociale din care asociaţii face parte 

sau să corespundă intereselor personale nepatrimoniale ale -asocia-" 

ţilor țart. 31). 

Asociaţiunea trebuie să fie compusă din cel puţin 20 membri, i 

> Dl profesor An. Teodorescu, op. cit. ediţia III, pag. 196, nota 1, se. 

exprimă: „Deosebirea pe care o face legea între persoanele juridice de 

drept public si cele de drept privat este nejuridică şi ca atare defectuoasă. 

ca una ce nu corespunde nici unei câracterizări de drept. In adevăr, a 

" considera, asociaţiunile şi fondaţiunile cari urmăresc un scop general, cu 

un cuvânt stabilimentele de utilitate. publică, ca fiind persoane de drept 

privat, este a comite o eroare, căci nu regulele dreptului privat reglemen- 

tează înființarea, organizarea şi funcţionarea acestor persone, ci acelea, ale 

dreptului public. Persoane juridice de drept privat sunt numai societățile 

comerciale sub diferitele lor înfățișări. Pe de altă parte, nu era nici n | 

rațiune d drept a amalgama interesul privat cu cel public şi a supune - 

persoanele juridice de drept privat acdloraşi reguli cu cele de interes 

public“. '  
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. 4 i : , “Ea trebuie să prezinte în statute o organizare, din care să rezulte: 
a) o voință corporativă (independentă de voinţa asociaţilor ca in- 
divizi), b) constituirea unui patrimoniu social, distinct şi autonom 
de patrimoniul individual a] fiecărui asociat. Patrimoniul social 
de fondare trebuie să fie în măsură de a realiza, cel puţin parţiai 
scopul, pentru care se constițue asotciaţiunea (art. 32). 

Constituirea se face prin actul constitutiv şi prin statute. 
Actul constitutiv şi statutele se fac în formă autentică Statu- 

tele cuprind-în mod obligator: 1. denumirea asociaţiunii; 2. obiectul 
şi scopul; 3. sediul principal şi, eventual, sucursalele sau filialele; 
4. patrimoniul iniţial, cuantumul și compunerea lui, precum şi co- 
tizaţiunile; 5. organele de direcţiune, administraţiune şi de control. 
Statutele nu pot deroga la dispoziţiunile de ordine publică ale legii 
tart. 33). , 

Asociaţiunea va trebui să aibă cel puţin următoarele organe: a) 
adunare generală!) şi b) direcţiune, comitet de direcţiune sau con- 
siliu de administraţiune. ! " 

  

1) Adunarea, generală este organul suprem al asociaţiunii, ea se com- pune din asociaţi, cari întrunesc condiţiunile prevăzute în statute sau în actul constitutiv. In lipsa prevederii unor asemenea condițiuni, vor face parte din adunarea generală toţi asociaţii fără. nici o distincţiune. Adunarea generală va fi convocată obligator în cazurile prevăzute în statute, ori când se va, hotări 'de comitetul de direcțiune, sau administra țiune şi ori când se. va cere în scris şi motivat, direcţiunii de cel puţin 11 din numărul asociaţilor. Convocarea va. trebui să cuprindă locul şi data. convocării, precum şi ordinea de zi. În afară de cazurile urgente, constatate de comitetul de direcţiune, ea trebuie să fie comunicată cu căl Puțin trei zile libere înainte de data convocării. Când acei însărcinaţi cu convocarea. sau înlocuitorii lor, nu mai au calitatea, sunt absenţi sau împiedecaţi de a convoca, precum. şi în 'cazul cână, deşi având calitatea. refuză de a con- voca, dacă statutele şi actul constitutiv nu prevăd situaţia, prim-preşedin- iele sau președintele iribunatului în circumscripţia. căruia funcţionează _ asoriaţiunea, va putea autoriza pe asociaţii, cari i-au adus la cunoştinţă cazul, să facă, convocarea, să delege pe cel mai în vârstă dintre ei sau ve reprezentantul ministrului, sub autoritatea. şi controlul căruia se gă- sește asociaţiunea, să prezideze adunarea, generală şi să constate hotăririie: ei printr'un proces-verbal. In lipsa unui asemenea reprezentant, detegaţi- unea se poate da unuia din reprezentanţii ministerului publice (art. 36—37), Adunârea generală hotăreşte:' prestațiile și. cotizaţiile la cari vor fi supuși asociaţii, admiterea şi excluderea membrilor, formele de convocare a adunării generale, modul de votare, quorumul şi majoritatea cu cari se vor lua hotăririle. numirea direcţiunii sau: altor organe de administra. țiune şi control, atribuţiunile organelor, controlul . activităţii și gestiunii arganelor aq - administraţiune. Şi control de a revoca individual sau colec-
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“În anod aceesoriu, asociaţiunile pot. face întreprinderi econo- 

„mice, întrucât acestea sunt în legătură cu scopul piincipal ul as0- 

ciaţisi. Asemenea, întreprinderi însă nu se pot decide decât de adu- - 

narea generală (art. 40)... , 

Direcţiunea, comitetul + sau „consiliul de adminjstraţiune repre- 

zintă asociaţiunea în toate actele vieţii sale juridice, 'conÎurmân- : 

du-se statutelor şi deciziunilor adunării generale. După expirarea 

mandatului, ea gerează afacerile” asociaţiunii până la alegerea sau . 

- mumirea nouilor organe. .. ” 

Organele de direcţiune şi administraţiune sunt obligate să în-.-- 

tocmească. anual bugetul asoeiațiunii, pe care îl supun aprobării ş 

tiv mandatele niembrilor organelor de administraţiune şi control, când. 

prin culpa şi actele lor ar periclita interesele . asociaţiunii. Toate actene ; 

„ati nu sunt atribuite: prin. statute sau actul constitutiv organelor. de ad-. 

„_ministraţiune . şi control, aparţin de drept “adunării generale care le va 

exercita conform stătutelor (art. 38). " - : ' 

2) Administratorii. asociaţiunilor şi tonășliunilor. cari- cu rea credinţă . 

lucrează la vătămarea persoanelor ..sau lucrurilor încredințate direcţiunii, | 

şi administraţiunii lor, se. vor pedepsi cu închisoare dela » „lună la un 

an. (art. 23).. DI - 

Dacă organele de direcţiăne sau administraţiune- nu se conformă” de- i 

gilor ţării. actelor de fondaţiune sau de constituire sau dacă se constată - 

că averile ce ie sunt încredințate .se risipesc, se deturnează, sau se înire-: 

„"buinţează în -alte scopuri. decât acele prevăzute prin actele lor de fonda-: 

- țiune, sau -de' constituire, ministerul public sau - ministerul sub autoritatea. 

și: controlul căruia funcţionează fondaţiunea sau asociațiunea, va îrimrie. 

pe adrainistratorii „răspunzători înaintea, Curţii de apel în circumseripțite 

“ea, ezreia “cade sediul: principal. al fondaţiunii' sau asociaţiunii. j 

Administratorii pot fi 'condamnaţi la, destituire, în. afară de celetalte 

penalităţi prevăzute în  legile- ordinare după dreptul comun. art. 29). . 

“Poţi asociaţii au “de drept. vot „egal. In afară -d6 excepţiunile de mai 

jos si în lipsă :de alte dispoziţiuni exprese, Hotărîri se. pot lua numai dacă. 

“vor fi răspuns convocării cel „puţin jumătate. plus unul (majoritatea abso- - 

lută) din nubiărul asociaţilor. La a doua convocare se va putea decide cu 

majoritate absolută, a. celor prezenţi, oricare ar îi numărul lor. Deciziunil? 

"pentru dizolvarea asociaţiunii, sau” “transformrea scopului | social, trebuie 

să, întrunească cel 'puţin Ie din numărul total al asociaţilor prezenţi şi. 

absenţi. (art..39. E . pe 

Propunerile 'sau actele făcute în scris, „fără deliberare, vor avea “pute 

rea.de deciziune, dâcă, vor fi semnate de unanimitatea, asociaților. (art. 41) 

“Asociatul interesat personal, prin soţie, prin descendenţii sau asceb- 

denţii” direcţi. prin fraţii. sau surorile lui, într'o chestiune supusă decizint- 

. nii adunării generale, sau deciziunii unuia, din organele de direcţiune său 

'adminiștraţiune, nu va putea lua parte la: vot. Membrii organelor de di 

recţiune şi, administraţiune vor îi cel „puţin: în majoriiate absolută cetă- 

deni 1 români. - arte 49). 

   

  

. . . -.,,  
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adunării generale şi, eventual, organelor Supârioare, cărora sunt 

-subordopate prin. legi :speciale. Bugetul se va întocmi pe capitole şi ” 

articole, distinet. sumele pentru personal, material şi. cheltueli di- 

verse. La aprobarea Şi ordonanţarea cheltuelilor se va:ţine seamă 

de destinaţiunea alocaţiunilgr. bugetare.: Aceste organe sunt dease- 

-menea obligate să prezinte adunării generale bilanțul gestiuuii la - 

finele fiecărui an social. Câte un exemplar de pe buget şi bilant se 

va brezenta ministerului, sub autoritatea şi controlu! căruia se 'gă- 

seşie asociaţia (art. 43—45). 

„ funcţiona din eauza vaeanţei,- absenței, boalei gâu orice alte cauze de 

Când organele de. diresţinne, adiministraţiune. ș şi control, ru pot 

 împiedecare a vreunuia din membrii săi prim-preşedintele sau pre- 

şedintele- tribunalului, dela sediul asociaţiei, din oficiu, sau la ce- 

„rețea celor interesaţi, pâhă la; adunarea generală, care:se va convoca, 

va fi în „drept să complecteze. locurile, dând delegaţiune. provizorie, 

în condiţiunile stațutelor, actului. constitutiv şi legii, asociaţilur ce 

"personal va caâde că ar „putea răspunde. mai “bine 'atestei chemări 
“art. 46), : | N 

Calitatea de asociat” este personală şi. inalienabilă, ea. nu” poale 

„trece la. 'suecesari. Asociatul este de drept autorizat a ieşi oricând 

“din asociaţie, Gu condiţiunea' să comunice hotărîrea sa, organelvr de 

dirgctiune şi administraţiune, cel Puțin: Ș. duni. inainte de: îinsle anu- 

Ai social. | - 
“ Statutele sau actul vor prevedea cazurile de excludere. î „as0- 

ciaţilor, „procedura excluderii, Şi organele. cari o pronunţă. Exelu- 
derea pronunţâtă, de un organ de direcţiune sau administraţiune dă 
de drept celui interesat, un drept de apel la adunarea, generaiă, care 

i degide în ultima instanţă, Când statutele” nu prevăd cazurile, Prote- 
duxa şi organele de exeludefe, pe temeiul legii, excluderea nu se 
„poate. prenunţa, decât de adunarea. generală :cu majoritatea de *. 
 Asbeiatii,. cari se «retrag sau cari sunt. exeluși, W'au nici ua drept. 
asupră avutului social. Bi rămân obligaţi « a achita, eotizaţiunile pe 

tot. timpul! Bât au fost asociaţi. ! 
Drepturile personale câştigate ale unui -asociăt, sociale sau ex- 

_ tra- corporative, . obligă asociaţia, întrucât titularul lor nar fi re- 
Bunţat la ele în mod expres.prin scris. 

Ia. termen de 10 zile de când. deciziunea a devenit, publică, aso- 
„ciatul absent poate cere desolidarizarea sa, de acea, deciziune, tacă 
6. „socotește contrară sțatutelor,. actului constitutiv sau legii. În acest 
scop, el va notifica desolidarizarea : sa prin agent ju deeătorese orga- 

PRI 

  

EN
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nelor de direcţiune şi administraţiune, precum și ministerului com- 

petent. 7 

Deciziunile adunării generale pot fi atacate de ministerul com- 

petent, ministerul public sau părţile interesate, înaintea insianţelor 

judecătoreşti de disolvare, pentru motive. de ordine publici şi uba- 

tere dela scopul societăţii (art. 47—52). | 

Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică: prin deciziuneu 1s0- 

ciaţiunii, atunci când adunarea generală va fi hotărît dizolvarea; 

de plin drept: a) când a expirat termenul pentru care asociaţiunea 

a fost constituită sau când scopul social a fost reaiizat, b) când 

scopul asodiaţiunii nu mai poaţe fi. realizat, e) când asociaţiun=a 

din cauză de insolvabilitate nu-şi mai poate continua -ietivitaiea sa 

fiind nevoită să lichideze, d) când organele de direcţiune şi adini- 

nistraţiune nu mai pot fi constituite în conformitate cu statiutele, e) 

când numărul asociaţiilor va fi scăzut sub limita fixată de stiute 

sau limita fixată de lege; prin judecată: a) când scopul sau acţiunea 

asociaţiunii a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sati or dinei 

publice, b) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrarii 

bunelor moravuri şi ordinei publice, e) când asocaţiunea, fără de a 

fi autorizată după cum se arată în lege, relativ la. transformarea 

scopului, urmăreşte un alt scop decât acel pentru care su ecustituit 

i pe care l-a declarat, d) când deciziunile adunării genezale sunt 

luate cu violarea dispoziţiunilor statutare, actelor constitutive sau 

legii; prin deciziunea puterei executive (art. 53). 

"In azurile de disolvare lichidarea patrimoniului asociaţiunii 

se va, face de organele de direcţiune şi administraţiune, sau de per- 

soanele numite de adunarea generală). Ă 

3) Lichidatorii, în caz de dizolvare judiciară se vor numi prin sentința 

cară hotăreşte dizolvarea. In caz de dizolvare de drept, la stăruința minis- 

terului public, sau a oricărui interesat, lichidatorii se vor numi în camera 

de consiliu, de tribunalul civil dela sediul asociaţiunii. Lichidatorii sunt 

oblisaţi a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înscrierea şi 

publicarea, lichidării asociaţiunii. 

Indaiă după intrarea lor în funcţiune, lichidatorii sunt obligaţi ca, 

în unire cu organele de direcţiune şi administraţiune ale asociaţiunii, să 

facă inventarul şi bilanţul averii, din care să constate exact situţiunea ac- 

tivului şi pasivului. Atât inventarul cât şi bilanțul vor fi semnate de 

lichidatorii şi reprezentanţii direcțiunii şi administraţiunii în lichidare. 

Lichidatorii vor ţine un registru-jurnal pentru toate operaţiunile relative 

ja jichidare. Direcţiunea şi administraţiunea va indica, şi încredința lichi- 

datorilor registrele şi actele asociaţiunii. Odată cu numirea lichidatorilor 

încetează mandatul organeior de direcţiune şi administraţiune. (art. 34-56).
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Asociaţiunea nu încetează însă a avea fiinţă decât la termina- 

vea lichidării. | | 
Jichidatorii sunt obligaţi să continue afacerile în curs, să înca- 

seze creanţele, să plătească pe creditori *) şi, dacă pentru aceasta 

numerariul este insuficient, să transforme şi testul activului în bani, 

procedând mai întâiu prin licitaţiune publică la vânzarea averii 

mobile. 

 Lichidatorii pot face operaţiunile noui necesare lichidării afa- 

cerilor în curs (art. 58). 

$ 9. Fondațiunile. Constituirea, organizarea şi modificarea 
scopului. Disolvarea. 

Regulele despre fondaţiuni ale Legei 6 Febr. 1924 sunt urmă 

toarele: 

Fondaţiunea este actul, prin care o persoană fizică sau juri- 

dică constitue un patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul său 

propriu, şi-l destină, în genere, 'în mod permanent realizării unui 

scop ideui, de interes obştesc. Pondaţiunea între vii se constitue prin 

act auteniie, iar fondaţiunea testamentară printr'una din formele 

prevăzute pentru, testamente. Statutele sau orice alte alcătuiri cari 

vor însoţi actul de fondaţiune făcut în forma autențică vor avea 

aceeaşi formă ca însuşi acest act. 

Fondaţiunile dobândese personalitatea juridică în condiţiunile 

legii!). Cererea de recunoaştere nu va putea fi făcută decât după 

instituirea şi numirea organelor de direcţiune şi administraţiune. 

Azstul de fondaţiune va determina seopul şi patrimoniul con- . 
stituit pentru realizarea scopului. 

2) Suma cuvenită creditorului cunoscut, care nu produce creanţa se 

va consemna în contul lui. Dacă plata creanţei nu se poate face imediat 

sau decă creanţa e contestată, lichidârea nu se va, declara terminată 

înainte ca creditorii să fie garantaţi. Celelalte regule privitoare la lichi- 

dare sunt .la art. 60—65 al legii. ! 

1) Moștenitorii şi creditorii au faţă de fondaţiune aceleaşi drepturi ca, 

şi față ae orice altă liberalitate.. Nici fondatorul, nici moştenitorii lui nu 

pot revoca fondaţiunea după înregistrarea cererii de recunoaştere făcută 

conform art. 8% din lege. Dacă fondaţiunea între vii sau  testa- 

mentară este recunoscută persoană juridică după moartea fondatorului, 

efectele liberalităţilor făcute anterior recunoașterii se vor produce pentru 

fondaţiunile între vii dela data actului autentic de fondaţiune, iar pentru 

fondaţiunile testamentare dela data morţii .testatorului. Acelaş efect îl vor 

avea. liberalităţile făcute în timpul vieţii fondatorului, anterior însă recu- 

_noașterii calităţii de persoană juridică.



. 

- 

Actul de iondaţiune poate determina organele” de direcţiune şi 

administraţiune, compunerea lor, recrutarea - adriinistratorilor, TO0- 

dul lor de. funcţionare, sau a instituţiilor ee urmează a erea2). Lipsa 

acestor 'stipulaţiuni nu anulează ăctul, fondaţiunea urmând a se 

conduce în administraţiune potrivit dispoziţiunilor- legii. 

Fiecare fondaţiună trebue să aibă organe de direeţiune, ădmipis- | 

rațiune şi control, instituite” potrivit actului de fondaţiune, statu-. 

telor sau alcătpirii fondatorului, sau în lipsa acestora, potr ivit dis- 

poziţiunilor legii (art. 1213), ei MC 

Modificarea organizațiunii statormicite. de fondator, dacă acea: 

sta se constătă indispensabil pentru. conservarea bunurilor şi veali: 

zarea scopului fondaţiunii, se poate- decide la, cererea organelor “de. 

„administraţiune de către Curtea; de apel. În asemenea caz, deciziu- 

nea "Curţii va “motări şi bazele nouei organizaţiuni, cari: vor servi 

org ganelor de administraţiune- la întocmirea, xegulamentalui de or- 

ganizare şi” funcţionare," care va fi supus aprobării ministrului, c& 

reprezintă interegele generale servite de fondaţiune. ra 

Atât organele de administraţiune, cât şi ministerul şi. autăei- 

tatea judecătorească, vox da întotdeauna - "dispoziţiunilor nelămu- 

rite de actul de fondaţiune, interpretarea, care. poate: asigura veali- 

- zarea scopului. - i a 

a Di - Ei a 

  

NE 

.2) Când actul "de fondaţiune. n'a determinat - organele de direcţiune şi 

” administraţiurie, ministerul, sub autoritatea * şi, contaolul căruia, urmează, 

a, funcţiona fondaţiunea, va cere Curţii . de apel “în. circumscripția: căreia, 

își, are sediul fondăţiunea, “sau dela domiciliul fondâtorului, numirea ad- 

Jninistratorilor recesazi. Curtea de apăl; la cererea „aninisterului public, 

la cererea ministerului competenţ, sau la stăruința uneia din părţile înte- 

resate; va fac6- numirea, administrătorilor Şi în cazul când direcţiunea şi 

administraţia instituită de tondator nu. mai poate îi din orice cază în- 

"locuită; complectață, şi . continuată. ” ! 

Când fondaţiunea nu se găseşte suficient organizătă, Curtea de: apel. 

poate decide înlocuirea 'regulamențului - interior. de funcţionare a fonda-. 

țiunii pe bazele dispoziţiunilor din ' lege. "Regulamentul -se întoc- 

meşte de orgânele. de direcţiune şi administraţiune, se aprobă de minister 

și se publică în ' Monitorul Oficial. Administraţiunea fondaţiunii Şi nurri: ” 

rea perşonalului se. vor: face'de direcţie. Cână fondaţiunea nu poate fi or- 

Bizată aşa! încât să corespundă scopului său. sau dacă patrimoniul ei - 

esto insuficient, Curtea de apel, .cu' avizul comisiunii superioare a persoa- 

nelor juridice, va dispună, „dacă actul d& fondaţiune nu se opune, ca pa- 

“trimoniul ei să îie: tvecut la o altă fondaţiune de drept privat din ţară a 

sau instituţie. de drept public, având acelaş scop şau. un scop cât mai 

asemănător posibil. Se vor Yespecta pe cât posibil dispoziţiunile fonda 

-torului, conciliabile cu noya situaţie, 
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După aceeaşi procedură, Curtea de apel, luând şi avizul comi- 
siunii superioare a persoanelor» juridice, va putea modifică scopul 
fondațiunii, în parte realizabil,. atunci când se constată că el nu 
mai are caracterul lui primitiv Şi fondaţiunea nu mai corespunde ne 
voilor sociale şi intenţiunilor - ce fondatorul ar manfesta, în mod 
normal, dacă i-ar sta în putinţă.. Modificarea nu poate atirige spe- 
cialitatea fondaţiunii. Niei întrun caz însă nu se poate. decide sehim- 
barea sau modificarea, când se constaţă că, scopul este integral irea- 
lizabil. Tot astfel se va urma, când se va constata necesitatea modi- 

_ficării sau suprimării din actul de fondaţiune a condiţiunilor şi sar- 
cinilor, cari ad putea compromite realizarea scopului fondaţiunii. 
In toate aceste cazuri judeeata se "va face .cu tcitarea fondatorului 
sau a erezilor lui în linie directă. 

Personalitatea fondaţiunii încetează: I. de plin drept: a) când 
scopul ci se găseşte îndeplinit, b) când scopul ei nu mai poate. fi 
realizat, şi cj când fondaţiunea a devenit insolvabilă; II. prin ju- decată şi prin. deciziunea -puterei executive dacă se constată, că fondaţiunea îşi desvoltă activitatea împotriva buzelor Thoravuri, ordinei publice şi siguranţei statului, ! 

Liehidarea patrimoniului fondaţiunii se face potrivit regulelor arătate la asociaţiune, - 

$ 10. Dobândirea personalităţii juridice. Inscrierea persoanelor. 
juridice. Conţinutul personalității. 

Asociaţiunile şi aşezămintele fără scop luczaţiv sau patrimonia] pot dobândi personalitatea juridică prin o deciziune motivată a tri- “ bunalului civil în Fireumseripţia căruia, Sau. constituit. 
" Această deciziune se dă la cererea celor interesaţi: a) după ce Sa cerut avizul ministerului în competinţa căruia cade scopul aso- ciaţiunii sau aşezământului; b) după :ce Sau ascultat concluziunile ministerului publie și s'a constatat, că statutele sau actele constitu- tive, compunerea organelor de direcţiune şi administraţiune şi ce- lelalte condițiuni, nu contravin la dispoziţiunile legii!) (art. 3). 

NR i . 

*) Personalitatea juridică nu: se poale recunoaşte unei colectivităţi de asci 
; litatea, juridică este individuală, şi efectul ei n de asociaţia sau așezământul p 

Un aşezământ creat de o p 

u se poate întinde în afară 
entru care a fost acordată. 
ersoană juridică mu poate avea o persona» 7 V. ONIŞOR: Drept administrativ 

' 31
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Inscrierea persoanelor juridice se face în registre speciale, ţi- 

nute la grefa tribunalului câvil dela sediul lori principal?. Sunt 

rgistre deosebite pentru asociaţiuni şi pentru fondaţiuni. 

Cererea de înscriere trebuie să cuprindă: țitlul sau denumirea 

persoanei juridice, obiectul şi scopul, sediul său principal şi su- 

cursalele, de vor fi, numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor 

cari sub orice titlu sunt însărcinate cu direcţiunea sau administra- 

țiunea, data actelor de constituire şi a statutelor. | 

Cererea pentru asociaţiuni se face de membrii fondatori; de 

direcţie, sau de 7 asociaţi. Cererea pentru fondaţiuni făcută prin 

acie între vii se face numai de fondator, iar după moartea sa, Şi 

-pentru fondaţiunile testamentare, de moştenitori, legatari, execu- 

torii testamentari, organele de direcţie şi administraţiune, şi mi- 

nisterul care reprezintă interesul general ce fondaţia urmează a 

servi. Semnatarii cererii sau unul dintre ei o prezintă tribunalului, 

alăturând: copia legalizată de pe actul constitutiv al persoanei ju- 

ridice, copie de pe statute şi de pe actul de constituire a organelor 

de direcţiune şi administraţiune, dacă aceasta a fost numită “"ulte- 

rior, dacă statutele sau numirea direeţiunii au fost votate şi adop- 

tate într'o adunare generală, se va prezenta duplicat original de pe 

procesul verbal al şedinţei. (art. 85—81). 

Tribunalul cercetează în camera, de consiliu, dacă actele de- 

„puse îndeplinese condiţiunile şi formele prevăzute în lege. Conelu- 

ziunile ministerului competent şi ale reprezentantului ministeru- 

lui publie sunt obligatorii şi hotărîrea se pronunţă în şedinţă, pu- 

Diică îaţă de aceștia. Naprezentairea concluziunilor ministerului 

competent, se consideră în favoarea constituirii persoanei juridice. 

Tribunalul poate cere lămuriri şi părților. Dacă constată, că for- 

mele legale sunt îndeplinite şi asociaţiunea sau fondaţiunea merită 

să aibă capacitatea juridică, tribunalul ordonă înscrierea. 

  

litate distinctă de aceea a persoanei juridice care a creat-o, decât dacă 

i se recunoaşte formali aceasta, în condiţiunile statornicite prin lege. 

Nu se poate recunoaşte personalitatea juridică asociaţiunilor şi așeză- 

mintelor cari au un obiect ilicit, contrar ordinei publice sau bunelor mo- 

razuri, sau cari sunt formate în vederea realizării unui asemenea scop. 

(art. 5—6). | 
2JInserierea persoanelor, juridice având sediul în străinătate se face 

la grefa tribunalului sediului lor din: România sau la domiciliul ales. 

La fondaţiuni, dacă, iîndicaţiunea sediului nu va rezulta. din cuprinsul ac- 

tului de fondaţiune, înscrierea se va face la prefa tribunalului ultimului 

_ domiciliu al fondatorului. (art. 8%). 

d
e
e
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Hotărirea se dă cu drept de apel în termen de 10 zile libere: 
dela pronunțare. Deciziunea de admitere rămasă definitivă se în- 
serie*) de grefă în regisțrul “ pensoanelor juridice. Actele depuse: 
se păstrează la dosar, 

Avelul se declară la grefa tribunalului. Părţile interesate, mi- 
nisterul public şi ministerul respectiv vor putea declara, apel con-- 
ira deciziunii tribunalului. Asupra apelului, Curtea, în termen de. 
cel mult 15 zile dela, declararea, apelului, se pronunţă. Se pot admite 
memorii sfrise. Deciziunea se dă fără opoziție. Recursul se face în 
termen de 15 zile dela pronunțare (art, 88—90). 

Orice modificare în compunerea. organelor de administraţiune 
și în 'atribuţiunile lor, schimbările de domiciliu, orice numire şi 
înlocuire a unui administraţor, director şi controlor, orice modiţi- 

"care a, statutelor şi în genere a organizării sau scopului persoanei 
juridice, încetarea, disolvarea, lichidarea, numirile sau înloeuirile 
lichidatorilor. trebuie să fie imediat declarate grefei, spre înscriere. 
în registru şi spre publicare). Se remit gretierului Şi actele justi- ficative în sprijinul cererii de înscriere. Actele se ataşează, la do-. 
sarele respective. Declaraţiunile de mai sus se fac de organele de. auministraţiune sau de lichidatori, pentru tot ce va fi relativ la 
lieh;dare. Cu toţii. trebuie să se îngrijească şi de publicările nece-- 
sare. Deelaraţiunile se pot face şi de orice persoană interesată, _ 

Orice act supus înscrierii, şi neînsemis sau nepublicat, nu va, îi opozabil terţilor, decât dacă se constată că ei l-au cunoscut pe. altă cale. 

Acei supuşi ia declaraţiunile şi publicaţiunile legale nu sunt liberaţi de oblisaţiunile lor decât după exeautarea, efectivă a lu- 
crărilor, afară de razul când se dovedeşte că lucrările n'au fost executate din culpa grefierilui. Acei ce nu se conformă acestor 
obligaţiuni sunt supuşi unei amenzi de 500—10.000 lei. 

  

3) Inscrierea reproduce conţinutul declaraţiunilor din cererea de în- scriere, precum şi data şi numărul încheerii care a, admis înscrierea, Menţiunea despre înscriere se va face pe originalul actelor de constituire sau a statutelor. Textul acestei înscrieri se publică în Monitorul Oficiat şi în ziarele mai răspândite. In urma, înscrierii deciziunii definitive, grefa, tribunalului este obligată să. comunice o copie de pe deciziune ministru- lui competent. Fiecare minister este obligat să înscrie întrun registru special asociaţiunile sau fondațiunile recunoscute subordonate controlului şi supravegherii lor. (art.' 91—99). 
. :) Regulele. de competenţa şi procedura Curţii de apel şi a tribunalu- lui se află la art. 95--98. - ” 

3]*
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La aceeaşi pedeapsă sunț condamnaţi şi tuneţionarii cari au 

omis sau întârziat înlregistră irkle, înscrierile şi, publicările. (art. 

93—94). * 

Persoana juridică are fiinţă numai dela, data. înscrierii decizi- 

unei dz recunoaştere (art. 4). 

Domiciliul persoanei juridice este la sediul principal al admi 

nistraţiunii sale5). Schimbarea de domiciliu trebuie să fie declarată 

prin act autentice ia ambele grefe ale tribunalelor noului şi vechiu- 

lui domiciliu (art. 13). , 

Persoanele juridice pot exercita drepturile numai prin -orga- 

nele de direejiune şi administraţiune prevăzute în statute, actul 

constitutiv sau în lege. Voința persoanelor juridice se manifeștă 

prin organele lor. Actele juridice încheiate de aceste organe, în con-. 

formitate cu statutele, şi în limita puterilor ce le sunt atribuite, 

sunt consideraie ca încheiate de însăş persoană juridică pe rare o 

obligă. Actele, prin cari organele persoanei juridice ar urmări un 

vădit scop străin aceluia pentru care asociaţiunea sau fundaţiunea 

a fost constituită -sau recunoscută, nu vor avea efect faţă de per- 

soana juridică. Persoana juridică răspunde de toate faptele con- 

tractuale, delieiuale şi quasi-delictuale, săvârşite de organele ei în 

timpul exercitării funeţiunii lor.- 

Membrii cări formează organele de divecţiune şi administraţiune 

sunt personal şi solidar răspunzători, pentru daunele provenite din 

culpa lor atâţ faţă de terţii, cât şi faţă de persoana juridică însăş. 

(art. 11—12), 

Persoanele juridice de drept privat, nu se pot folosi decât de 

drepturile ce ie sunt necesare pentru realizarea scopului şi desti-. 

naţiunii lor. Ele nu pot contracta obligaţiuni decât tot în vederea 

realizării acestui scop şi acestei destinaţiuni (art. 9). 

Persoanele juridice nu pot primi liberalităţi decât dacă vor fi 

autorizate prin decret regal, pe baza unui jurnal al consilului de 

niştri (art. 10). 

Asociaţiunile şi fondaţiunile îşi i pierd personalitatea juridică, 

de plin drept sau prin justiţie, în cazurile determinate prih lege. 

Yersoanele juridice autorizate, având sediul în străinătate, îşi pierd 

dreptul de a funcţiona, în “România şi” prin retragerea autorizaţiu- 

nii. Această retragere se face tot prin; decret regal, pe temeiul unui 

jurnal al consiliului de miniştri (art. 95). 

„.53) Domiciliul persoanei juridice având sediul în străinătate este la 

sediul sucursalei, sau, în lipsă, la domiciliul ales. (art. 14). - Ă 
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In. eazurile urgente, când sar constata că o persoană Juridică 
îşi desfăşoară activitatea împotriva bunelor moravuri, ordinei pPu- 
blice și siguranţei statului, consiliul de miniștri, cu avizul comisiunii 
superioare a persoaneior juridice poate interzice funcţionarea persoa- 
nei juridice, până la intrarea, ei în lege, sau chiar hotărî disolvarea 

ei. În acest din urmă caz lichidarea persoanei juridice nu se poate 
face decât de puterea judecătorească, în condiţiunile legei. În afară 
de cazurile urgente, dizolvarea nu se poate face decât prin. justiţie. 
Comisiunea superioară a persoanelor juridice apreciază urgenţa la, 
cererea consiliului de miniștri sau la acea a ministrului de justiţie 
(art. 96). . 

Oricare ar fi cauza încetării personalităţii juridice sau retra- 
gerii autorizaţiunii, patrimoniul persoanei juridice va primi des- 
tinațiunea, indicată în actul de fondaţiune; în statute sau în actul 
constitutiv şi la asaciațiuni, în caz de tăcere a actelor de constiţuire 
sau a statutelor, destinaţiunea indicată de hotărîrea, adunării gene- 
rale, luată înainte de disolvare. Nici întrun caz însă adunarea, gene- 
rală nu poate atribui bunurile rămase decât unei alte persoane ju- 
ridice de drept privat din țară cu scop identic sau similar, san 
Derseunei juridice de drept public, reprezentând în stat interesele - 
servite de persoana, juridică desființaţă, j 

În lipsa unei indicaţiuni statutare, sau a unei hotărîri a adu- 
_Dării generale, sau în faţa unei hotăriri a adunării generale con- 
“trarii dispoziţiunilor. de mai sus, bunurile rămase vor trece în patri- 
moniul asociaţiunii sau fondaţiunii de drept privat, ori publice cu scop analog sau similar ce se va hotări de comisiunea, persoanelor 
Juridice luându-se şi avizul ministrului. sub autoritatea, şi controlui căruia cădea persoana juridică desfiinţată6). | 

Radierea persoanei juridice din registrul persoanelor juridice 
se face, înscriindu-se integral în registru, actul care a constatat, declarat sau hotărît disolvarea (art, 30). 

“3 11. Supravegherea persoanelor juridice. Comisiunea superioară 
a persoanelor juridice. ” 

Statul are drept de supraveghere şi control asupra tuturor per- Soanelor juridice de drept privat. EL va urmări: pe de o parte, ca ele să se administreze şi să-şi îndeplinească menirea, în conformitate În CE 

%) Patrimoniul persoanelor 
venit contrar bunelor moravur 
art. 53 şi .81). - 

= 

juridice dizolvate pentru că scopul a de- 
i etc., trece la fondul de asistenţă, socială,
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cul statutele şi cu actele constitutive, iar pe de altă parte, ca să nu 

lucreze împotriva bunelor. moravuri, ordinei publice şi siguranţei 

statului. , 

Această acţiune de supraveghere şi control se exercită prin îns- 

peclorii şi delegaţii ministerului, sub autoritatea şi controlul 'căruia 

cade fondaţiunea sau asociaţiunea, precun şi: prin comisiunea supe- 

vioară a persoanelor juridice. 

Numirea delegatului ministerului pe lângă organele de admi- 

nistraţiune, are loc numai pe lângă fondaţiunile, şi asociaţiunile 

subvenţionate sau legate de stat prin coavenţiuni. Acelaşi drept, la 

numirea de delegaţi judeţeni sau comunali, îl au autorițăţile jude- 

ţene sau coinunale pentru fondaţiunile şi asociaţiunile cari se vor 

găsi faţă de ele în situaţiunea aceasta. Celelate persoane juridice ne 

subvenţionate sunt supuse controlului general prin inspectorii m- 

nisterelor competente, 

Viecare autoritate interesată poate numi un delegat de fonda- 

țiune sau asociaţiune. Autorităţile judeţene sau comunale pot în- 

săreina cu această funcţiune pe delegatul ministerului sau invers, 

ministerul pe unul din delegaţii judeţeni sau 'comunali. O persoană 

poate îndeplini această funcţiune pe lângă mai multe fondaţiuni 

sau asociaţiuni. 

Delegații ministerului şi, în lipsa acestora, delegaţii judeţeni 

sau comunali, au dreptul de a suspendă executarea deciziunilor 0r- 

ganelor de administraţiune, ce sar găsi contrarti actelor de fonda- 

țiune, regulamentelor interioare, convenţiunilor :cu ministerul, ju- 

deţul sau comuna, legilor, bunelor moravuri, ordinei publice şi si- 

guranţei statului. Despre acest lucru se încheie un proces-verbal, 

care se comunică de urgenţă organelor persoanei juridice. 

Delegații participă cu vot consultativ la, şedinţele organelor de 

divecţiune şi administraţiune. Directorii sau administratorii sunt 

obligaţi să-i convoace. In lipsa delegaților dela şedinţe, organele de 

direcţiune şi administraţiune sunt obligate să comunice delegaților 

deciziunile luate. | 

Sub sancţiunea retragerii mandatului de direcţiune şi adminis- 

traţiune şi a disolvării fondaţiunii sau asociaţiunii, independent de 

celelalte sancţiuni icivile şi penale de drept comun, persoanele cari 

formează organele de direcţiune şi administraţiune sunt personal şi 

solidar răspunzătoare de executarea deciziunilor contrarii actelor 

de tondaţie, regulamentelor interioare, convenţiunilor, legilor, faţă 

de cari sa exercitat sau nu dreptul de suspendare. 

Delegații pot aduce la cunoştinţa, publică, prin Monitorul Ofi- 
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cial şi prin publicaţiunile mai răspândite din localitate, numărul, 
data, şi obiectul deciziunilor suspendate. 

Organele de 'direcţiune şi administraţiune sunt obligate a. re- 
pune în discuțiune chestiunile cari fac obiectul deciziumii suspen- 
daie, pentru a primi soluţionarea conformă actelor de fondaţiune, 
regulamentelor, convenţiunilor, constituţiei şi legilor ţării. In caz 
de refuz de discuţiune din partea organelor de direcţiune şi admi- 
nistrațiune, sau în caz de menţinere a deciziunii suspendate, dele- 
Saţii guvernului vor aduce imediat cazul la cunoștința, comisiunii 
persoanelor juridice de pe lângă ministerul justiţiei, care va da o 
deciziune executorie. In cel mult 3 zile libere dela comunicarea pro- 
cesului-verbal de suspendare, organele de direcţiune şi administra- 
țiune au drept de apel la comisiunea, superioară a, persoanelor juri- 
dice, care decide în ultimă instanţă asupra, dispoziţiunilor ce u- 
mează a se executa în termen de cel mult 15 zile dela primirea 
cererii. , | | 

Delegații exercită dreptul lor de supraveghiere şi de control 
asupra tuturor organelor de direcţiune, administraţiune şi control, 
'a tondaţiunii sau asociaţiunii, sub orice denumire s'ar găsi, comitete 
sau consilii de direcţiune şi administraţiune, eforii sau eptropii, adu. . 
nări generale, colegii, ete. (art. 15—20). 

In toate fondaţiunile şi asociaţiunile cazi nu sunt subvenţionate 
de stat, judeţ, comună ete., sau nu sunt în raport de convenţie, acţiu- 
nea de supraveghere şi control se exerciță de inspectorii ministe- 
vului, la însărcinarea ministerului sau la cererea organelor de diree- 
țiune şi administraţiune a fondaţiunilor sau asociaţiunilor, 

Când scopul persoanei juridice cade în compeinţa a două sau 
mai multe ministere, fiecare din ele au exercițiul acţiunii de con- 
trol şi supraveghere. Persoanele juridice ale 
suficieal caracterizate, din punctul de vedere al competinţei orga- nelor de control, cad sub supravegherea ministerului de interne. 

Iaspectorii vor avea să cerceteze numai dacă fondaţiunile Şi as0- ciaţiunile funcţionează potrivit actelor de fondaţiune sau actelor de constitutive, dacă instituţiile create icorespund. condiţiunilor stator- 
nicite prin aceste acte şi condiţiunilor generale de ordine publică, din constituţia şi legile țării. Inspectorii nu pot face observaţiuni şi 
da indicaţiuni direct organelor de direcţiune şi administraţiune ale fondaţiunilor sau asociaţiunilor. Constatările lor rapoarte scrise asupra, căror. 

icăror scopuri sunt in- 

i, prevăzute în legea de faţă. i nu prejudiciază controlul instituit de statu sau actul constitutiv (art, 21). 
Se Se,
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Comisiunea superioară a persoanelor juridice. Pe lângă minis- 

țerul de justiţie funcţionează o comisiune superioară a persoanelor 

juridice!), eare îndeplineşte atribuţiile prevăzute în lege şi orice alte 

atribuţiuni ce i se vor mai da prin legi și regulamente. ” 

Secretariatul -comisiunii înscrie întrun registru general toate 

persoanele juridice din ţară căzând sub pevederile legii de faţă. In 

acest scop, fiecare departament este obligat să comunice comisiunii 

superioare tabloul persoanelor juridice ce cad sub supravegherea şi 

controlul lor, şi în fiecare an modificările ce ar trebui aduse acestor 

tablouri, fie prin înscrierea noilor persoane juridice recunoscute, fie 

prin radierea acelora cărora, li sa ridicat; această. calitate. 

„ Comisiunea lucrează cu majoritatea: membrilor prezenţi după 

regulamentul de aplicaţiune al legii. Toate deciziunile se dau în 

seris şi motivat. Comisiunea este ținută, de a chema pe reprezen: 

tantul autorizat al persoanei juridice interesate. Neprezentarea per- 

soanei juridice nu dă dreptul la o a doua chemare: - 

Pentru pregătirea Imezrărilor, coinisiunea poate să aleagă din 

sânul său o delegațiune permanentă, compusă din cel mult trei 

snembri. Comisiunea poate forma din sânul său o delegaţiune per- 

manentă, compusă din cel mult trei membri, în vederea anchetelor 

sau culegerea informaţiunilor necesare hotărîrilor sale şi suprave- 

gherea, executării acestor hotăriri. Nici într'un caz însă această, dele- 

gaţiuna permanentă nu poate da deciziunile cari sunt exclusiv de 

competinţa comisiunii plenare (art. 99.—101). 

  

1) Comisiunea are preşedinte pe Pătriarhul României, în lipsa sa je 

sninistrul de justiţie. E compusă din membrii următori: 1. Ministrul jus- 

tiţiei; 2. Ministrul departamentului sau miniştrii departamentelor, cari 

veprezintă interesele servite de asociaţiunea sau fondaţiunea interesată 

în chestiunea dedusă înaintea comisiunii; 3. Prim-preşedintele Inaltei 

-Curţi de Casaţie şi Justiţie sau în caz de împiedicare de cel mai vechiu 

preşedinte de secțiune al aceleiaşi Inalte Curți; 4. „Preşedintele Inaltei 

Curți de Conturi şi în caz de împiedicare, un consilier delegat de preşe- 

dinte; 5. Directorul general sau administratorul - instituţiei de stat, care 

“serveşte interesul similar ' celui servit de asociaţie sau. fondaţie adusă 

inaintea comisiunii; 6. Preşedintele Academiei Române şi în caz de înpie- 

dicare, un membru delegat de preşedinte; 7. Un efor delegat al Eforiei 

spitalelor civile; 8. Doi etori, epitropi sau administratori ai uneia din cele 

mâi importante perşoane juridice din ţară, numiţi de ministrul justiţiei 

şi prin decret regal; 9.Directorul afacerilor judiciare din ministerul de 

“justiţie, care îndeplineşte şi oficiul de secretar al comisiunii; 10. Un rec- 

_tor de universitate numit de ministru; 1. Doi dintre cei mai reputați 

jurişti din ţară. Procurorul general al Curţii de Casaţie face parte din 

comisiune numai cu vot consultativ; Mandatul membrilor numiţi de 'mi- 

mistrul justiţiei se dă pe o perioadă de cinci ani. Ă 

- 
n
 

i
i
i
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$ 12. Sindicatele profesionale. Legea sindicatelor. 

Chestiunea sindicatelor profesionale a fost soluţionată prin 
L. 26 Maj 1921 asupra: sindicatelor profesionale şi IL. 22 Apr. 1927 
pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea persoanelor juri- 
dice privind asociaţiile profesionale. Legea persoanelor juridice 5 
Pebr. 1924 nu a atins reglementarea societăţilor prevăzute de co- 
durile d» comerţ şi alte legi, astifel că în toate chestiunile privitoare 
la sindicatele profesionale isvorul de drept este această lege. 

Sindicatele profesionale au ca obiect: studiul Şi apăra- 
vea intereselor profesionale, fără a: urmări însă împărţirea de be- 
neficii, interesele profesionale sunt limitate prin însași natura lor 
la acele de ordin industrial, comercial, agricol, tehnic, economie şi 
cultural. (art. 1). - | 

Un sindicat profesional se poate constitui cu un număr de cel 
puţin 10 membri. Un sindicat profesional de muncitori trebuie să 
cuprindă cel puţin 25 membri. | 

Legea recwioaşte tuturor persoanelor fizice. sau. Juridice, : cari. 
exercită aceeaşi profesiune, profesiuni similare sau conexe, 'lreptul 
de a se constitui în mod liber în sindicate profesionale, fără a avea 
nevoe de o prealabilă autorizare (art. 2. alin. 1). De altă parte ni- 
mieni nu poate fi constrâns de a face parte, de a nu face parte sau 
de a înceta de a face parte dintr'un sindicat profesional în contra 
voinţei sale. (alin. II). în SE 

Dreptul. de a se constitui în sindicatele profesionale se întinde 
şi asupra p;otesiunilor libere, precum şi asupra. tuturor lucrăţori lor 
salariaţi ai statului judeţelor, comunelor şi a altor servicii publice 
(art. 3). Asociaţiile funcţionarilor publici sunt reglementate prin 
L. 19 Iun. 1923 a statutului. 

Pentru ca sindicatele profesionale să dobândească personalita- 
tea juridică trebmie să îndeplinească procedura determinată în lege 
(art. 5—19), Inscrierea se face la judecătoria de ocol"), căreia se 
prezintă statutele, actele relative la constituire, tabloul administra- 
torilor şi al membrilor. Judecătorul examinează îndeplinirea con- 
dițiunilor legale (sistemul normativ), şi dă încheiere motivată de 

  

1) In comunele unde nu există judecătorie de ocol sau tribunal aso- 
-tiaţiile profesionale, ce se vor constitui în baza legii sindicatelqr profe- 
"Sionale şi a, persoanelor juridice, își vor putea autentifica “actele (pre- 
scrise de art. 13, alin. II. şi art. 33, alin, II. L. 6 Febr. 1924) şi în faţa 
primarului, asistat de notar. (L..22 Apr. 1927, art. 1). -
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admitere sau respingere. In procedua de înscriere este calea 

de atac a upelu'ui şi a recursului. , 

Inscrierea se face întrun registru special al judecătoriei. Din 

ziua, înscrierii sindicatul are personalitatea juridică. Incheierea de 

înscriere se comunică ministerului muncii cu un exemplar din stu- 

tute şi actele relative la constituire. Modificările de statute şi a 

personalului de conducere se anunţă de asemenea judecătorului 

de ocol. In caz de desființare a sindicatului patrimoniul social nu 

poate fi distribuit membrilor, sau destinat unor interese străine de 

cele profesionale. 

Membrii comitetului însărcinaţi cu conducerea, unui sindicat 

profesional trebuie să fie cetăţeni români, majori, cu plenitudinea 

drepturilor civile, să fi exercitat profesiunea în mod real cel puţin 

timp de un an până în momentul alegerii lor şi să nu fi suferit 

vr'0 condamnare criminală pentru faptele arătate în lege (art. 21). 

Administratorii sunt obligaţi la ţinea în regulă registre privi- 

toare la numărul membrilor,: încasări şi, cheltuieli, de procesele 

verbale ale deciziunilor luate. Ei mai sunt obligaţi a înainta mini- 

sterului muncii la finele fiecărui an de gestiune o situaţiune u 

membrilor şi a fondurilor, precum şi a ținea la sediu la dispoziţi- 

unea organelor ministerului muncii registrele sindicatului (art. 23). 

In baza personalităţii juridice sindicatele au drept să stea în 

justiţie, chiar şi pentru fapte în legătură cui exerciţiul profesiunei 

şi cu interesele colectivităţii membrilor. Ele pot dobândi fără au- 

torizare prealabilă ori ce fel de avere mobilă sau imobilă, fie cu 

titlu gratuit, fie cu titlu oneros. Sindicatele mai pot, dacă sunt 

autorizate prin statute şi sub condiţiunea expresă, de a nu distribui 

beneficii membrilor: a) să cumpere pentru a xevinde, închiria, sau 

împrumuta membrilor săi orice obiect necesar exerciţiului  prpfe- 

siunei, ca materii prime, maşini, scule etc.; b) să primească în 

depozit produsele muncii membrilor săi, să vândă sau să ușureze 

vânzarea acestor produse, dar nu în numele sau pe răspunderea 

sa; ce) să creieze laboratorii, şcoli de educaţie profesională, să ia 

măsuri de prevenire a şomajului ete.; d) să ereieze şi să îndrumeze 

instituțiuni cu caracter economie în interesul membrilor, case de 

ajutor mutual şi de pensiune, cu contabilitate separată și confor- 

mându-se legilor, să afecteze o parte din venituri la construirea 

de locuinţe ieftine necesare membrilor; e) să editeze publicaţiuni 

pentru desvoltarea culturală sau tehnică a, membrilor şi pentru 

apărarea intereselor lor profesionale. 

Sindicatele profesionale de muncitori se mai bucură şi de drep-



— 491 - 

tul de a încheia învoieli colective au patronii, de a colabora la in- specţia condiţiunilor de muncă şi la soluţionarea contlictelor de xnuncă art, 3284), o 
Disolvarea statutară şi voluntară se face sub" controlul judecă- torului de ocol şi a organelor ministerului muncii (art, 4143). 
Sindicatele nerecunoscute și întemeiate pe causă, ori pentru 

un scop ilicit, contrar legilor țării, bunelor moravuri, sau ordinei Nuhiiaa se consideră neexistente, Inexistenţa se constată de _tri- 
bunal în mod contradictoriu, cu drept de apel şi recurs (art. 44—47). 

Sindicatele profesionale se pot grupa în uniuni, federaţii sau "grupări de sindicate (art: 60—64), CS 
Sindicatele profesionale, cari există în baza unei legi speciale 

de organizare rămân conduse de legea, lor specială (art. 66). 
Cererile şi actele de procedură ce urmează a face un sindicat, 

sau o grupare de sindicate în faţa ori cărei instanţe judecătoreşti 
pentru dobândirea personalităţii juridice, cum şi pentru disolvare, sunt, scutite de taxele de timbru (art. 67).) 

> 

$ 13. Raportul între stat şi membrii săi. Generalități, 

Intre stat, ca cea mai înaltă formă de organizaţie socială, şi popaulațiunea: compusă din indivizi există anumite raporturi. Star tul ca organizaţiune abstractă, nu poate să ajungă o organizaţiune vie, cu voinţă şi putere de a lucra, decât eu colaborarea membrilor săi. De uceea S'au creat raporturi între stat şi cetăţenii săi, intrând aceştia în serviciul statului, în scopul de a întregi organizaţia abstractă cu organe vii, care singture sunt, în stare să exprime 
voinţă şi să desvolte o activitate. , 

Inchipuindu-ne stațul ca o asociaţiune în stare de constituire, (să trăim pe un moment în hipoteza lui Rousseau, că o popula- 
“iune din un teritoriu încheie „contractul social“), de o paste vom 
găsi fondatorii, luând inițiativa de a întemeia organizaţia de stat, 
do altă parte membrii cari intră în noua societate. Să presupunem, 
că organizaţiunea, în abstract este făcută, fiind elaborat tot com- 

  

1)-S'a desființat breasla 'şi corporaţia, prevăzute în; L. pentru org. meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitareşti din 1912, atribuţiile pre- văzute în art. 1—63, al legii au trecuţ asupra, direciiunii învățământului Profesional din ministerul muncii; art. 64—96 al legei s'a abrogat. Corpo- rațiile ca, organe de asigurare au fost înlocuite prin „Case de asigurare” (art. 65),
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plexul de norme de organizare, şi ea este reprezentată prin fonda: 
torii statului, caz ntă .puterea supremă, stăpână pe: terito 
riu. Sunt & elemente constitutive ale statului, lipseşte al treilea. 
Populaţiunea, care va inţra în noua organizaţie prin: membrii săi 
va, trebui să facă o declaraţiune de intrare în stat.. 

Primul raport, în care individul ajunge cu statul, este cel de 
cetățenie sau de indigenat. Intrând toţi membrii populaţiunei în 
organizaţia de stat, aceasta se întregeşte cu al treilea, element con: 
stituenț. | 

, 
Ca. statul să poată funcţiona are nevoe de mulţi indivizi, cari 

să între în serviciul său ca organe, ocupând anumite funcțiuni în 
organizaţie. Al doilea raport, în care ajung o serie de cetăţeni cu 
statul, este cel de serviciu. Statul ca organizaţie existând în inte- 
resul povulatiunej, cară îl constituie, oferindu-i anumite servicii, 
ca ordine şi linişte în teritoriul locuit de populaţiune, siguranţă 
faţă de alte populaţiuni, care ar putea să-i facă rău, apărare în 
afară, are nevoe de mijloace de existenţă, care le primeşte tot dela 
cetăţenii săi. Aceste sunt prestaţiuni de mijloace materiale și de 
servicii personale în apărarea, faţă; de duşmanii din afară. Astfel 
cetăţeanul ajunge în raport cu statul ca. contribuabil şi ca apărător 
al statului. - 

Cum statul. nu există numai în interesul întemeietorilor lui, 
ci şi în interesul cetăţenilor susţinători ai lui, cetăţenii au intere- 
sul cu afacerile statului să fie conduse corăspunzător intereselor 
şi nevoilor populaţiunii. Pe această bază cetăţenii intră în raport 
cu statul, contribuind cu voinţa lor în constituirea organelor sta- 
tului ca alegători ai celor mai potriviţi cetăţeni pentru serviciul 
publice, iar aceştia, ajung în raport cu statul ca aleşi ai cetăţenilor. 

Raporturile dintre cetăţeni şi, stat ne arată: în, practica vieţii 
de stat drepturi şi datorii. Statul de o parte cere dela cetăţenii săi 
tot de ce are nevoe pentiu existenţa sa: servicii personale ca organ 
înrt”'o funcţiune, contribuţie materială la sarcinile de susţinere, 
servicii personale ca apărător.. Pentru stat aceste sunt drepturi, 
pentru cețăţean sunt: datorii. De altă parte cetăţeanul cere dela 
stat ordine şi linişte internă, apărare faţă de duşmani externi, şi 
toate acele servicii publice, care statul luându-le în şixul probleme- 
lor sale, le-a organizat. în interesul, cetăţenilor săi. „Aceste sunt 
pentru stat datorii, iar .pentru cetăţeni drepturi. 

Din această analiză vedem, că şi statul are drepturi şi datorii 
faţă de cetăţenii săi, aceştia de asemenea au drepturi şi datorii 

,
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față de stat. Intre stat: şi cetăţeni drepturile şi datoriile sunt re- ciproce, 
| 

In lungul şir al' evoluţiunei organizaţiilor de staţ s* deosebite tipuri de organizaţie. In ultima fază a instituţiilor ra- porturile dintre stat şi cetăţeni, cum şi datoriile şi obligaţiunile reciproce sunt determinate în legea. fundamentală de organițaţie a statului, în constituţiune, 
In lumina acestor noţiuni fundamentale răm 

acaastă parte a disciplinei noastre raporturile r 
şi cetățeni în baza constituţiunei şi a celorlalţe 

au fosmat 

âne să studiem în 
eciproce între staţ 
norme 'în vigoare. e . 

-$ 14. Drepturi şi datorii în raport cu statul. 
Am'arătat în altă parte a studiului nostru, 

siera de drepturi 
ționazilor, în rap 

că în statul de drept 
şi datorii a statului Şi a organelor lui, ale fune- 

ort cu cetăţenii, sunt strict determinate. De altă | parte de aceeaşi situaţiune se bucură şi cetăţenii, drepturile Şi da- foriile lor sunt fixate, în raport eu statul şi cu organele lui. Drep- iurile şi iacultăţile asigurate faţă de stat pentru cetățeni sunt drepturile lor subiective sau individuale. Inţelegem la acest, loc: numai drepţurile subiective de drept public, adecă cele ce rezultă din raporturile faţă cu statul. Raporturile de drept dintre cetăţeni, -ca indivizi, relative la relațiunile particulare dintre ei, sunt baza drepturlor subiective de drept privat!) 
Diepturiie statului şi ale organelor lui sunt limitate în rapor- tul faţă de cetăţeni. Statul nu poate cere dela cetățeni împlinirea unei' datorii, sau supunere față de o datorie, care nu este prevăzută, stabilită şi. bine determinată într'o normă, de regulă lege. De altă parte drepturile cetăţeanului faţă de stat încă sunt limitate. Cetă- țeanul nu poate cere nimie: mai mult dela, stat, decât aceea la ee: obligă pe stat normele în vigoare, sau aceea de ce se bucură, toţi cetățenii fără deosebire. | 
In statul de drept organele” statului respectă sfera de drepturi 

şi de 6bligaţiuni reciproce ce există între stat şi cetăţeni, iar pentru eliminares, încălcărilor făcute de organele statului sunt căile de 
atac. De altă parte e şi de datoria. cetăţenilor de a respecta sfera 
de drepturi şi obligaţiuni ce au faţă de stat şi a. nu-şi lua mas 
multe drepturi decât le dau normele în vigoare, în fine este de 
datoria cetățenilor de a împlini obligaţiunile faţă de stat. 
EI 

1)'v. C. Negrea, op. cit., pag. 115 şi 119,
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În “viaţa. practică drpturile şi datoriile, atât pentru stat, cât 

'şi pentru cetăţeni sunt garantate, parte prin inștituţiuni, parte 

prin sancţiuni. 

Complexul de drepturi şi datorii se cuprinde în principiile 

fundamentale în Constituţiune, desvolţarea principiilo în legile 

ordinare. 

Constituţiunea din 1923 se ocupă de drepturile Românilor, în- 

'țelegând pe cetăţenii membri ai statului român, în art. 5—92. Deşi 

“chestiunea drepturilor cetăţeneşti aparține dreptului constituţio- 

nal, noi ne ocupăm cu ea din punctul de vedere al rapoztului din- 

stre stat şi cetăţeni şi al drepturilor individuale. 

Drepturile cetăţenilor în raport cu statul sunt: 

":a) dreptul de admisibilitate în funcțiunile publice, civile şi mi- 

litare (art. 8), înţelegându-se acest drept în sensul cel mai larg, nu 
numai jus honorum, ci şi jus sufragii; 

b) dreptul de întrunire (art. 28: Românii au drepiul de a se 

aduna paşnici şi fără arme, conformându-se legilor care regulează 

exercitarea acestui drept, pentru a tracta tot felul de chestiuni; pen- 

tru aceasta nu este lipsă de autorizaţiune prealabilă); 

c) dreptul. de petiționare (art. 30: Fiecare are dreptul de a se 

adrese. la autorităţile publice prin petiţiuni subscrise de una sau 

mai multe persoane, etc.). 5 

Datoriile cetăţenilor în raport cu statul sunt: 

a) de n contribui la dările şi sarcinile publice (art. 8: Toţi Ro- 

-mânii sunt... datori a contribui fără osebire. la dările şi sarcinile 

publice); 

b) dec face parte din unul din elementele puterii armate con- 

form legilor speciale (art. 119); 

e) a nu'intra în serviciul unui, stat strein, fără autorizaţia gu- 

vernului (art. 32: Nici un Român, fără autorizaţiunea guvermului, 

nu poate intra în serviciul unui stat fără ca însuşi prin aceasta să-şi 

peardă cetăţenia). : 

Dreputri garantate de organizaţia, de stat, în interesul membri- 

“lor statului, dar fără ca ele să rezulte din raportul dintre stat şi 

cetăţeni, sunt: 

a) libertatea individuală (art. 11: Libertatea individuală, este ga- 

vantaţă. Nimeni nu poate îi urmărit sau perchiziţionat decât în ca. 

zurile şi după formele prevăzute de legi. Nimeni nu poate fi deţinut 

sau arestat; art. 12: Nimeni nu poate îi sustras în contra voinţei 

sale dela judecătorii ce-i dă legea);
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b) neviolabilitatea domiciliului (art. 13: Domiciliul este nevio- 
labil. Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face, decât de auto- 
rităţile competente, în. cazurile anume prevăzute de lege, şi potrivit 
formelor de ea preserise); “ 

c) dreptul de proprietate şi dreptul de creanţe asupra statului 
(art. 17: Proprietatea de orice natură, precum şi toate ereanțele asu- 
pra statului sunt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decât 
pentru cauză de utilitate publică, eta); | 

d) libertatea conştiinţei (art. 22: Libertatea conştiinţei este ab- 
solută, statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi 
protecţiune); | 

e) libertatea învățământului (art. 24: Invăţământul este liber 
în condiţiunile stabilite prin legile speciala şi întrucât nu va fi 
contrar bunelor moravuri şi ordinei publice); | 

î) libertatea de a comunica şi. publica ideile, prin viu graiu, 
prin presă, (art. 25: Constituţiunea garantează tuturor Bbertatea 
de a comunica, şi publica, ideile... fiecare fiind răspunzător de 
abuzul acestor libertăţi, ete); | 

g) dreptul de a păstra secretul scrisorilor, telegramelor şi, con- 
vorbirilor telefonice (axt. 27: Secretul scrisorilor, telegramelor şi al 
convorbirilor telefonice este neviolabi]); 

h) Creptul de asociare (art. 29: Românii au dreptul a. se asocia, 
conformându-se legilor, cari regulează exerciţiul acesţui drept). 

Sunt o serie de drepturi garantate în Constituţiune, în interesut 
cetățenilor, care sunt bunuri generale ale omenirei. De aceste drep- 
turi se bucură toaţă lumea; care trăieşte în organizaţia de stat. 
Aceste sunt: egalitatea înaintea legii, lipsa deosebirilor de clasă, 
lipsa privilegiilor, seutirilor. şi monopolurilor de clasă, lipsa titlu- 
rilor de nobleţă străină. | 

/ Urmează o serie de prevederi, prin care se limitează puterea de 
iegiferare a statului, îni interesul cetăţenilor, fără ca să rezulte 
drepturi individuale din ele. Aceste sunt: Nici o pedeapsă nu poate 
fi înființată decât prin lege (art. 14). Nici o lege nu poate înfiinţa 

pedeapsa confiscării averilor (art. 15). Pedeapsa morţii nu. se va - 
putea reînființa, afară de cazurile prevăzute în codul penal militar 
în timp de răsboiu (art. 16). In materie de libertatea presei; nu se va 
în ființa, censura, eauţiunea, avertismentul (art. 25). Nici o auto- 
rizaţiune prealabilă nu este necesară pentru a exercita urmăriri 
contra funcţionarilor publici, pentru faptele adiministraţiunii lor, 
de părţile vătămate (art. 31). 

De unele dintre drepturile înşirate mai sus se bucură şi străi- |
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mii Aceste drepturi nu sunt legate de calitatea de cetăţean. Prin 

ele nu se deosebeşte indigenul de străin. Astfel de drepturi sunt: li- 

bertatea inividuală, neviolabilitatea” domiciliului, dreptul de pro- 

-prietate, libertatea conştiinţei, a învățământului, dreptul de a 

comrnica ideile, dreptul la secretul sorisorilor. Toate drepturile 

bunuri generale sunt de asemenea şi pentru străini. In faţa drep- 

imrilor deordate străinilor stă şi datoria lor de a contribui la dă- 

zile şi sarcinile publice. 
” 

$ 15. Isvoarele de drept în administrația generală administrativă 

Tablou recapitulativ. 

Ori cât de pe larg sar trata chestiunile cari fac obiectul drep- 

tului administrativ, totuşi ceea-ce se poate da întrun tratat pen- 

“tru studenţii facultăţii de drept. este numai; o mică parte din ma- 

terialul structurii juridice a vieţii organizate în stat. In cadrele 

prezentului tratat în multe locuri nu ne-am putut extinde la chesti- 

uni, de amănunt. Ceea-ce am dat este numai indicaţiunea drumului, 

pe care juriști ajunşi. în practica vieţii vor trebui să ştie merge: 

singuri, să caute cunoştinţele, pentru soluţionarea, problemelor ju- 

ridice, pe cari vieaţa de jurişti-practieieni le va. pune spre vezol- 

vare. In acest scop ei vor avea, nevoe de isvoarele de drept, cari, se 

găsesc în diversele colecţiuni de legi, regulamente, jurisprudenţe, 

deciziuni. Ca să poață utiliza aceste isvoare juriștii trebuie să cu-. 

noască cel puţin pe cele mai însemnate, după modul cum. ele se 

“citează. In vieaţa noastră juridică domneşte o mare disordine. Nici 

legiuitorii, nici guvernanţii, nici administratorii! nu ştiu să citeze 

exact isvoarele de drept. Redactarea legilor şi regulamentelor noa- 

stre din cauza aceasta este din cale afară de desordonată. 

Am dori, ca cel puţin generaţiile viitoare de juriști să fie mai bine 

înarmate, cu cunoştinţe privitor la isvoarele de dept. 

Facem iun tablou recapitulativ al isvoarelor principale, pe care 

se întemeiază cunoştinţele date în partea I organizaţia generală au- 

“ministrativă. o j a 

]. Organele centrale ale puterii executive: L. 2 Aug, 1929 pentru 

organizarea ministerelor, L. 2 Mai 1879 despre responsabilitatea mi- 

nisterială. | Sa 

II. Organele teritoriale ale puterii executive. Județul: Ti. 3, Aug. 

1929 pentru organizarea administraţiunei locale, L. 14 Iunie 1925 

peniru unificarea administrativă, L. | Nov. 1892 pentru organiza-
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rea autorităţilor administrative exterioare dependinte de ministerui 

de interne, L..2 Apr. 1864 pentru consiliile judeţene, L. 3 lan. 1920 

pentru organizarea comitetelor de revizuire. 

III. Comuna: L. 3 Aug.-1929 pentru organizarea, administra: 

țiunei locale, L, 14 Iunie 1925 pentru unificarea administrativă, I.. 

11 Sept. 1929 pentru organizarea municipiului Bucureşti, IL 28 Mar- 

tie 1926 asupra fondului judeţean şi comunal, L. 26 Iunie 1923 asa- 

pra maximului. taxelor şi contribuţiunilor comunale, 

„IV. Contenciosul administrativ: L. 23 Dee. 1925 asupra, conten- 

ciosului “administrativ, L. 1 Iulie 1905, L. 25 Martie 1910 şi L. 17: 

Febr. 1912 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea Curţii 
de casaţie, L. pentru înfiinţarea unui consiliu de stat din 11 Febr. 
1864. 

V. Controlul financiar: L. 31 lulie 1929 asupra contăbilităţii pu- 

blice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public, L. di 

Iulie 1929 pentru reotganizarea înaltei Curți de conturi. 

VI. F uncţionarii,: L. 19 Iunie 1923 asupra statutului funeţiona- 

rilor publiei, L. 1 Julie 1890 asupra cumulului în funcțiunile pu- 

ulice, L. 15 Apr. 1925 legea generală de pensiuni, L. 1 lunie 1927 

legea generală a retribuţiunilor bugetare, L. 2 Sept. 1920 privitoare 

la pensiunile celor cari au luat parte în războiul pentru întregirea 

neamului. 

V II. Actele administrative. , 

VIII. Persoanele juridice: L. 6 Bebe. 1924 pentrw persoanele ju- 

ridice, L. 26 Mai 1921 asupra sindicatelor profesionale. 

s
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PARTEA II. 

Problemele administrative. 

Generalități. Impărțirea materialului. 

In partea 1 a studiului nostru am cunoscut organizaţia generală 

administrativă a statului, român. Am studiat organele principale 

ale puterii executive aşezate în capitala statului şi în teritoriu, cum 

şi organele cu funcțiuni complimentare în. edarul organizaţiunei ad- 

ministrative. (In partea, Il rămâne să ne ocupăm cu problemele luate 
în cadrul atribuţiunilor statului, grupate după principalele ramuri 

administrative. Pentru realizarea problemelor statului organizaţia” 

generală nu este suficientiă, de alceea s'au creai, organe speciale pen- 

tru fiecare ram administrativ, care sub conducerea superioară a or- 

ganelor speciale idin oganizaţia puterii centrale rezolvă problemele 

grupate în atribuţiunile lor. Organele speciale sunt aşezate în cea 

mai mare parte în teritoriul statului. 

Problemele, de cari se preocupă statul modern, cum am văzut 

şi în studiul nostru de până acum, sunt foarte multe şi varii. Pro- 

blemele statului se clasifică în: esenţiale şi facultative, iar servi- 

ciile sau organele instituite pentru rezolvirea lor se grupează de ase- 

menea în esențiale şi facultative!). In categoria întâie se trec: pro- 
blemale de siguranţă, şi menţinerea ordinei ihterioare în stat, apă- 

rarea naţională în potriva duşmanilor din afară şi crearea mijloace- 

lor materiale pentru rezolvarea acestor două probleme. In categoria 

a doua se trac celelalte, fără de a căror îndeplinire statul ca atare 

4 v, Berthelemy, op. cit. ca servicii esenţiale clasifică:: la police, Ia, 

deiense nationale, le domaine (cuprinzând aci şi căile de comunicaţiune, 

cu lucrările publice). 

32*
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“poate să existe. Problemele din grupa a doua ţin însă seama de' 

interesele individuale şi colective ale membrilor statului, cu multi- 

plele lor necesităţi, de cari statul modern se preocupă pentru a da 

membrilor săi, în afară de siguranţă, ordine interioară şi apărare 

în afară, şi posibilitatea de o bunăstate materială şi spirituală, 

Problemele statului, de care ne ocupăm în partea a II-a se not 

grupa metodice în sistemul ce l-am arătat în întroducere (pag. 7). 

Materialul se va grupa în î cărţi. In cartea IL vom studia proble- 

mele de asigurarea liniştei şi siguranţei generale, cu organizaţiile 

speciale create în acest scop, eu instituţiunile de caracter genesal 

pentru toate tărâmurile de activitate administrativă, instituţiile cu 

denumirea de poliţie. Tot în această parte ia loc şi studiul institu. 

țiunilor de ocrotire a unor categorii din populaţiunea statului, 

cărora lipsindu- le o „parte din 'condiţiunile de a putea lua lupta de 

achiziţionare a bunurilor materiale pentru existenţa fizică, în con- 

diţiuni egale, cu ceilalţi. membri ai. populaţiei, le vine statul în 

ajutor cu mijloacele sale de protecţiune. Problemele de aceste grupe, 

aparţinână xamului de administraţie interioară, sunt grupate în 

organizaţia administrativă a statului nostru la 2 departamente (:n- 

terne şi munca, sănătatea publică şi ocrotirile sociale). Im cartea 

a Il-a studiem problemele pentru ajutorarea populaţiunei în asigu- 

rarea, iraiului material. Populaţiunea ca element component al sta- 

tului, având asigurată liniştea şi siguranţa generală pentru a se 

putea bucura de un traiu liniştit, trebuie -să-şi producă bunurile 

materiale pentru existenţa fizică. Plecând în ordinea necesităţilor 

populaţiunei, după siguranţa generală, cea mai de aproape este 

grija de traiul material. Statul în intervenţia sa a *reat o mulţime 

de norrâe şi instituţiuni, cari servesc scopul dă a ajuta populaţiunea, 

în lucrarea ei pentru asigurarea traiului material. Acesta rezultă 

din: produeţiunea bunurilor, din transformarea lor prin munea în- 

dustrială şi. prin punerea lor în eireulaţiune. Problemele 'statuiui 

_din aceste domenii sunt repartizate azi la 3 departamente (agricul- 

tură şi domenii, industrie şi comerț, lucrări. publice şi comunicații). 

Plecând mai departe în ordinea necesităţilor, populaţiunei, după ce 

este asigurată împlinirea necesităţilor materiale, ajungem la nece- 

sitățile sufleteşti. Statul se preocupă de probleme relative la viaţă 

sufletească a membrilor săi. Aceste probleme se rezolvă prin insti- 

tuţiunile, bisericei, ale şcoalei. şi ale elorlalte aşezăminte. pentru 

răspândirea cunoştinţelor şi înălţarea sufletului. Cartea III se pre- 

ocupă de studiul aşezămintelor relative la necesităţile vieţii sufle- 

teşti. Ele se găsesc azi. repartizate la 1 deparțament (instrucțiune 
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şi culte). In aceeaşi ordine de idei continuând cu “gwuparea, după ce 

sunt satisfăcute necesităţile generale ale populaţiunii, materiale şi 

sufleteşti, rămâne să se asigure buna convieţuire între membrii || 

populaţiunei. Din interesele particulare ale membrilor statului, din 

raportuszile de viaţă dintre ei, se nasc şi conflicte, care lăsate la so- 

luţionarea indivizilor, ar duce la turburarea liniştei şi siguranţei - 

interioare. Intervine dar statul eu puterea sa superioară şi prin insti- 

tuţiuni menţine bunele raporturi şi convieţuirea. pacinică, între mem- 

brii săi soluţionând conflictele ivite şi sancţionând infracțiunile la 

ordinea stabilită. Acesta este mamul de administraţie al justiţiei, 

case face obiectul Cărţii IV. E repartizat unui departament, (justi- 

ţia). Problemele ce ne mai rămân de studiat au în vedere necesită- 

ţile statului ca organizaţie superioară, trecând peste cele ale mem- 

brilor săi. Astfel în Cartea V studiem problemele relative la repre- 

zentarea interesele statului în societatea naţiunilor. Ele sunt repar- 

tizate la departamentul de externe. Când reprezentarea, intereselor 

de stat prin mijloace pacinice nu este eficace, sau când ele ajung în . 

conflict eu interesele altui stat, nefiind posibilă o soluţionare pe câle 

pacinică, se apelează la forţa organizată a statului. Problemele rela. 

tive lu organizaţiunea puterii armate, fac obiectul Cărţii VI. Ele . 

sunt grupate la ud departăment (armata). Cea. din urmă grupă de 

probleme este a celor pentru crearea mijloacelor materiale pentru 

susţinerea întregei organizaţii de stat şi repartizarea lor pentru toate 

departamentele organizate, grupa problemelor financiare. Cu ele ne 

ocupăm în Cartea VII. Suit grupâte la un departament (finante). 
/



CARTEA |. 

Administraţia interioară. 

(Siguranţa generală, linişte, sănătate, ocrotire). 

$ 1. Generalităţi. Isvoare de drept. 

Problema cea mai importantă a administraţiei interioare este 

siguranţa în interiorul statului, în aşezările populaţiunei, ca fiecare 

membru al statului să poată trăi neturburat, având asigurat din 

partea organizaţiei superioare de stat acest bun general, care se cu- 

noaște sub denumirea de linişte. Asigurată fiind liniștea generală, 

fiecare membru al pouulaţiunei poate să lucreze întru realizarea, S6o- 

purilor sale individuale, urmându-și ocupaţiunea, prin care își achi- 

_ziţionează mijloacele traiului material şi sufletesc. 

Pentru asigurarea liniştei interioare statul a creat organe deo- 

sebite, în afară de. organele generale, care le cunoaştem din partea | 

a studiului nostru, organe pentru menţinerea siguranţei generale, 

cunoscute sub denumirea de poliție, sau organe de poliție. Ele ve- 

ghează continuu şi în permanenţă, ca liniştea populaţiunei să nu. 

fie turburată, orice cauze potrivite pentru turburarea liniştei pu- 

blice le înlătură prin mijloace potrivite. Astfel prin lucrarea ei re- 

zolvă problema statului de a oferi siguranţă generală şi linişte mem- 

brilor săi. 
In şirul problemelor administraţiei interioare intră şi îngriji- 

rea de populaţiune, ca elementul uman component al statului, din 

punct de vedere al momentelor de mişcare ale populaţiunei, ta ca- 

„zuri de naştere şi moarte, căsătorie, ca mișcare în strămutarea do- 

miciliului dintr'o localitate într'alta, chiar strămutare dintrun stat 

într'alțul. Cu un cuvânt intră în şirul acestor probleme toate fenome- 

nele sociale relative la mişcarea populaţiunei. Fixarea acestor feno- 
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mene şi mișcări trece peste interesul particular, ea formează! un în- 

teres de siat. De aceea statul le-a luat între problemele sale (actele 

stării civile, statistica). 
Ingrijirea de integritatea corporală și de sănătatea membrilor 

populaţiunei încă este o importantă problemă de. stat. Intru reali- 

zarea ei sau creat instituţiunile sănătăţii publice, cu o legislaţie 

deosebită, de mare ne vom ocupa în această parte a studiului nostru. 

Toţ în cadrele administraţiunei interioare ne ocupăra de proble- 

mele, trecute în deceniile din urmă, în atribuţiunile statului, de 

asistență, filantropie, protecţiune socială şi de asigurările munci- 

toreşti. 

Isvoarele de drept pentru organizaţiunea şi funcțiunea institu- 

țiunilor de poliţie sunt: legile şi regulamentele estinse asupra între- 

gului teritoriu al statului prin D. din 30 Lunie 1921. Pentru studiul 

relativ la mișcarea populaţiunei, avem. ca isvoare de drept dispozi- 

ţiile relative la actele stării civile din codul civil român şi celelalte 

norme în această materie menținute în vigoare, cum și legislaţia 

de unificare cuprinsă în L. 25 Febr. 1928 privitoare la actele stării 

civile. Legislaţiunea sanitară este de asemenea unificată, pentru 

întreg teritoriul au fost estinse legile şi regulamente sanitare, men- 

ționate în L. 24 Iunie 1921. Mai nou a fost legiferat întreg com- 

plexul de chestiuni ale organizaţiei sanitare prin L. 14 Iulie 1930. 

Problemele de asistenţă şi de ocrotire sunt de asemenea sub regimul 
unor legi unitare, pentru asigurările muncitoreşti, privitor la, fune- 
ționarea instituţiunilor teritoriale sau menţinut şi n9rmele locale. 
Chestiunea tutelei stă sub regimul legilor speciale, făcând parte din 

legislaţiunea codului civil. " 

A. Menţinerea siguranţei şi a liniștei. 

$ 2. Noţiunea poliției. Poliţia administrativă şi judiciară, 
Puterea discreţionară. 

Noţiunea poliţiei, deși se vorbește zilnic de ea, nu este una dintre 

cele mai clare în studiul ştiinţelor politice. Poliţia se întrebuințează 

atât în sensul de organizațiune, cât şi în sensul de funcțiune. 
Ca organizaţiune poliţia cuprinde toate organele constituite în 

organizaţiunea de stat pentru rezolvirea problemelor cuprinse în
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funcțiunea poliţiei. Organele poliţiei fac parte din organizaţiunea 

"administrativă. Activitatea poliţiei este generală, în funcţiune pentru, 

înţreg. aparatul idministrativ al statului. Prin urmare organe re 

poliţie sa găsese aproape în toate ramurile organizaţiunei adminis- 

trative, lnând deosebite denumiri. In sens mai strâmt prin organi- 

zaţiu poliţială se înţeleg numai organele poliţiei generale, care se 

află: sub autoritatea ministerului de inteme. In alt sens se denotă 

prin organizaţia poliţiei forţa publică organizată pentru a servi ca 

organ de execuţie, şi de a înlătura rezistenţa, care se întâmpină 

uneori în faţa, dispoziţiunilor date de autoritate. 

Ca funcțiune poliţia este activitatea desvoltată de organele spe- 

ciale polijiale, în scop de a asigura liniştea inteiroară a statului, 

parte prin măsuri prealabile, menite de a preveni tot 'ce periclitează 

traiul în linişte al membrilor poulaţiunei ca indivizi şi colectivitate, 

parte prin măsuri ulterioare, menite de a veprima. acţiunile turbu- 

rătoare. ale liniştei. In funcțiunea poliţiei se găsesc mai ales două 

momente: prevenirea unor acţiuni turburătoare şi reprimarea lor 

dacă s'au săvârşit. După azeste 'două momente se clasifică poliţia: în 

poliție preventivă şi poliție represivă. Cum după naţura funcţiunei 

cuprinse în fiecare din cele donă momente, organul care o săvârşeşte 

este constituit în cadrele altei puteri din stat, şi anume poliţia pre- 

veutivă în cadrele puterii executive, în ramul admniistraţiunei, ea 

are denumirea, de poliție administrativă; de altă parte funcțiunea 

de represiune fiind identică cu aceeaşi funcţiune, exercitată de 

puterea, judecătorească în privinţa infracţiunilor turburătoare ale 

convieţuirei sociale, ea este repartizată, în cadrele puterii judecăto- 

veşti, astfel are denumirea de poliție judiciară, 

Temelia traiului omenese este siguranţa individului şi a sotie- 

tăţii. Ca fiecare individ să poată desvolta o lucrare, în vederea sco- 

purilor sale individuale, cele mai de aproape de a-şi achiziţiona mij- 

loacele niateriale pentru traiu, are nevoe de siguranţa, că. existenţă 

fiinţei sale fizice, condiţiunile: de existenţă, ca d. e. sănătatea, între- 

gitatea corporală ete. nu-i sunt. amenințate, iar ceeace produce prin 

munca sa nu-i va fi luat. de. către alţii. Cele :ce ameninţă pe indiviă 

şi rezultatul muncii sale sunt anumite puteri personale sau imper- 

somale, care ian denumirea de pericol!). Dacă ne gândim la viaţa 

zilnică a fiecăruia, vedem că în permanenţă suntem ameninţaţi de 

diverse pericole. Eşim . dimineaţa din locuinţa noastră să plecăm la, 

5) v, Lorenz von Stein, Verwaltungslehre, ediţia III, vol. 1, pag. 204 
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muncă (in viaţa de oraş), întâlnim o trăsură cu caii în goană, un 

automobil în mare vitează, care în trecerea pe stradă ne pot călca, 

ne pot strivi; trecem pe sub fereastra unei case, de unde poate cădea 

un obiect să ne spargă capul; trecem pe la o construcţiune în curs, 

de unde poate cădea o cărămidă asupra noastră; ne întâlnim zu 

un câne turbat, care ne poate muşea. Toate aceste sunt pericole, care 

ameninţă pe indivizi atât în parte, cât şi ea totalitate. Pericolele 

menţionate sunt nu numai ale indivizilor, ei şi ale societăţii. Faţă 

de ele individul se apără prin ajutorul propriu, se fereşte de ele. 

Când acesta stă în faţă cu pericole mai mari, d. e. o vărsare de ape, 

exundare, an incendiu, un atac din partea unui tumult, ajutorul 

propriu nu este de ajuns. Pentru a, întâmpina pericolele mai mari, 

societatca organizează o putere potrivită, având menirea de a da. 

scut atât individului, cât şi colectivităţii în contra ori cărui pericol, 

care ameninţă viața. Puterea organizată, pentru a preîntâmpina şi 

de a lua lupta cu toate pericolele vieţii individuale, care realizează. 

siguranța pentru indivizi şi totalitate, ca o condiţiune generală. pen- 

tou activitatea omenească, este poliția. 

Cum. pericolele, faţă de cari dă apărare poliţia, se găsese în 
toate ramurile de activitate omenească, în toate locurile şi în toate 

repurturile de viaţă, activitatea poliţiei îndreptată pentru preîntâm- 

pinarea pericolelor se va găsi în toate ramurile de organizaţie a 

vieţii sociale, în toate ramurile de organizaţie administrativă. De 

altă arte pericolele, care înconjoară pe indivizi şi socieţate, sunt 

atât de variate, după oameni, locuri şi după timp, încât ele nu pot 

îi determinate înainte și prevăzute, activitatea poliţiei în amănunte 

nu. poate îi stabilită înainte. Poliţia, ca să poată răspunde menirei 

sale, vu trebui să se orienteze după împrejurările, unde îşi împli- 

neşte funcțiunea. De aceea regulele, după cari poliţia trebue să-şi 

desvolie lucrarea, nu pot fi fixate înainte, cum este cazul în celelalte 

ramuri ale organizaţiunei administrative. Nu rămâne altceva decât, 

ca, să i se dea poliţiei puterea de a lucra, după buna sa chibzuială 

între împrejurările date. In funcțiunea poliţiei găsim dar, în locul 

regulelo» fixate de funcţionare, ca normativ puterea discreționară. 

Poliţia prin uzul puterii discreţionare poate să abuzeze, perieli- 

tând libertăţile publice ale cetăţenilor, garantate în constituţie. Ca, 

să se înlăture acest neajuns, funcțiunea, poliţiei se determină, întru 
cât pericolele de prevenit se pot prevedea, prin normele de drept. 
In studiul legilor administrative găsim o mare serie de dispoziţiuni. 
cari determină pericolele ce. se pot ivi în deosebite situaţiuni ale 
vieţii. fixează regulele ce trebue să observe indivizii pentru a preveni 
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pericolele, hotărese sancţiunile pentru cei ce calcă regulele stabi- 

lite. Multe dintre legi au denumirea de: legea pentru poliţia vână- 

toarei, poliţia pescuitului, poliţia păşunatului, ete. Prin urmare în 

un mare tărâm al activităţii sociale puterea disereţionară a poliţiei 

este înfrânată prin norme de drept. In aceste raporturi chemarea 

poliţiei nu este alta decât a veghia, ca normele de drept să se aplice, 

regulele cuprinse în ele să se observe din parte indivizilor, iar cei 

ce contravin să fie constrânşi prin sancţiunile. prevăzute. Activi- 

tatea poliţiei în faţa normelor de drept este activitate -administra- 

tivă, de aplicare a normelor în vigoare, și de constatare a contra- 

venţiunilor săvârşite de cei; ce le calcă. 

Când însă normele de drept nu pot îi determinate înainte pen- 

tru înlăturarea pericolelor, din cauza că pericolele sunt necunoscute, 

sau se ivese raporturi noui de viaţă, cu pericole noui, nu se poate 

aştepta până ce se va pune în funcţiune aparatul greoiu al puterii 

legiuitoare, ci e nevoe de un ajutor momentan, de a lua măsuri de 

prevenirea unor pericole iminente. In acest caz poliţia își îndepli- 

neşte funcțiunea stabilind norme de drept, pentru a fixa ţinuta, 

purtarea membrilor statului în faţa pericolului, ea dă ordine de a 

se faze ceva, intterzice anumite acţiuni, iar pentru cei cari nu se vor 

supune regulelor decretate ea stabileşte pedepse. Poliţia prin ur- 

mare ax> dreptul de a stabili norme de drept şi a-le asigura eficaci- 

tatea prin impunerea de sancţiuni. În această parte a funcţiunei 

sale lucrarea poliţiei este asemănătoare celei a legiuitorului. Cum 

însă poliţiei nu se poate da puterea suverană a puterii legiuitoare, 

ea esta îngrădită prin constituţiune şi legile speciale, fixându-se:- 

materiile, de cari se poate ocupa, şi măsura sancţiunilor, care le 

poate aplica poliţia. De altă parte dreptul de a stabili contraven- 

ţiunile regulelor fixate de poliţie este provizoriu. Legiuitorul, sau 

organele puterii executive pot reglementa din nou chestiunile, de 

cari sa preocupat poliţia, poate fixa; alteum sancţiunile. In acest 

caz dispoziţiunile poliţiei îşi perd valoarea. . 

Pentru asigurarea ordinei în stat, pentru garantarea libertăţilor 

cetăţeneşti şi pentru înfrânarea puterii discreţionare a funcţiune: 

poliţiale, în constituţiune şi în legi speciale se determină puterea 

ce se dă puterii executive, organelor ei, în special organelor po- 

lijiale, de a stabili regule de drept, de purtare înl materie de po- 

liţie, de a stabili sancţiunile în caz de contravenirea lor Și pe- 

depsela aplicabile, , 
4 
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$ 3, Poliţia de siguranţa generală, poliția comună şi poliţia 
ramurilor administrative. 

Poliţia de siguranţa generală a statului are problema. de a 
apăra ființa statului contra, acțiunilor turburătoare sau dăună- 
toare ale unor indivizi sau ale unor colectivităţi, care amepinţă, 
forma constitutivă a statului, sau forma de guvernare. Obiectul 
acestei poliţii nu îl formează acţiuni întâmplate, sau acţiuni de 
violare a dreptului, ci mişcări, şi situaţiuni în o “parte a popula- 
țiunei, care pot fi periculoase pentru ordinea existentă în stati) 
Din punet de vedere al statului, nu poate fi indiferent, ce păireri, 
ce aspiraţiuni, ce intenţiuni are a parte a populaţiunei sale faţă 
de forma de existență a statului, apreciată atât din, aspectul păr- 
ților sale constitutive, cât şi din cel al formei de guvernare. Intru 
cât, intenţiunile, părerile, aspiraţiunile, care se îndreaptă în con- 
tra actualei forme de stat, se poate preface în fapte, care să peri- 
cliteze existenţa statului, este de datoria organelor statului, ca să 
ia măsuri de înlăturare pericolelor, măsuri de apărare! Ptreveni- 
rea pericoleior, care ameninţă forma, actuală a statului, esta lu- 
crarea poliţiei de siguranţa generală. 

In doctrina, privitoare la funcţionarea poliţiei de siguranţa 
statului sau desvoltat următoarele noţiuni. Poliţia secrăată, ea are 
de scop d: a observa, convingerile individuale, întrucât pot deveni: 
ocaziuni pentru periclitarea siguranţei statului. Poliţia înaltă 
(haute police, hohe Polizei) este acţivitatea, prin care guvernul 
câştigă ştirile trebuintioase pentru a cunoaşte părerile, aspiraţiu- 
nile şi convingerile unor indivizi sau a unor categorii sociale. Prin 
această aclvitate guvernul însă nu trebuie să provoace nemulţu- 
miri, ea trebuie să fie foarte discretă, condusă numai de principiul 
de a şti totul, însă de a-nu face nimic. Ea trebuie să dea organelor 
poliției materialul pentru dispoziţiunile necesare în, vederea apă- 

"rării ordinei de drept existente. Aducerea, la, îndeplinire a acestora 
reclamă activitatea, tuturor departamentelor ministariale. 

In dispoziţiunile poliţiei de siguranţă, pentru ajungerea, seo- 
purilor ei, se găsece urmăotarele forme: 

Starea de asediu cuprinde măsurile necesare de înlăturarea, pe- - 
ricolului ivit pentru ordinea publică, prin o forţă materială. Constă 
în suspendarea, libertăţilor cetăţeneşti, garantată de regulă în con- 
stituţie. Se proclamă prin un decret al puterii executive. Este starea, 

  

*) *. Lorenz v. Ștein, op. cit., pag. 226 şi urm.



— 508 — 

de asediu militară, când puterile poliţiei de menţinerea ordinei trec 

asupra armatei. Starea de asediu poate fi redusă la anumite măsuri 

de ordine sau potenţată cu toate rigorile, împreună cu jurisdicţiu- 

nea. statarială (curtea marţială) pentru reprimarea unor infracţiuni 

periculoase pentru ordinea publică, 

O a doua formă este supraveghierea societăţilor, întrunirilor, 

a presei, a mişcărilor publice (tumulturi), având de pioblemă înlă- 

turarea pericolelor,-rezultate din gruparea indivizilor în mase, cum 

şi din pericolul ce poate rezulta -din influinţarea maselor prin presă. 

Aici se poate înşira şi activitatea poliţiei pentru supraveghierea 

unor clase sociale (naţionalităţi, minorităţi, socialişti, comunişti, ete.). 

Ca mijloace întrebuințate pentru înlăturarea indivizilor periculoşi 

sunt: supraveghierea: poliţială a unor persoane, confiniarea, inter- 

narea şi expulsarea. 

| Activitatea poliţiei pentru prevenirea pericolelor îndreptate în 

contra vieţii individuale şi colective a membrilor poulaţiunei, în 

anţiteză cu activitatea pentru menţinerea formei actuale a statului 

şi guvernărei, este poliția comună. Cea dintâi are şi denumirea de 

poliţie politică, cea de-a. doua 'de poliţie executivă. 

Poliţia executivă (după. Stein) prepară condiţiunile pentru lu- 

crarea poliţiei administrative, prin ordine, interdiete şi alte acte 

pentru a înlătura resistența individuală, ca pericol al ordinei pu- 

_blice. Se grupează în următoarele tipuri: 

a) Poliţie de. înstrucțiune, având de a descoperi pe infractorii 

contra ordinei publice şi a stabili fapta lor pentru a îi daţi justiţiei. 

Se cheamă şi polite judiciară. Operează cu: arestarea, sechestrul, 

perehiziţia domiciliară, sechestrul scrisorilor.. 

b) Poliția de ordine stabileşte anumite regule de conduită, inter- 

diete, stabilind pentru contravenienţi pedepse. Aceste le aplică şi le 

execută însuşi organul poliţial. 

ec) Poliţia executivă în sens propriu aduce la îndeplinire sen- 

tinţele şi deciziunile autorităţilor judiciare şi administrative, Supu- 

nând voinţa individuală voinţei statului. 

_ Poliția ramurilor administrative (poliţia administrativă în sens 

propriu) se deosebeşte nu după funcţiune, care rămâne aceeaşi, ci 

după obiect. In funcţionarea ramurilor administrative: al admiuis- 

- iraţiei interioare, al administraţiei relative la traiul material (po- 

“liţie de câmp, poliţie silvică, poliţia de târguri, poliţia măsurilor şi 

greutăților, poliţia comunieaţiunilor, picheri de drumuri, de căi fe- 

ra
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vate, linii telegrafice şi telefonice, ete.), poliţia administraţiei rela- 

tive la viaţa sufletească (poliţia teatrelor, muzeelor, ete.), poliţia 

justiţiei (gardieni pentru păstrarea ordinei în salele de desbateri), 

poliția administraţiei exterioare (poliţia maritimă, îluvială, ete), 

poliţia armatei (Gandarmi de tampanie, poliţia militară), poliţia fi- 

nanţelor (garda financiară, grănicerii etc.), se găsesc acţiuni, care 

formează pericol pentru înfăptuirea scopurilor speciale ale acestor 

ramuri administrative. Vieghierea permanentă asupra prevenirei 

acestor pericole şi înlăturrea imediaţă a. piedecelor urmate este 

îuneţiunea acestor poliţii speciale. / 

Ş 4. Poliţia urbană și rurală, organizaţiunea ei. . 

In statul român poliţia generală este reglementată prin Legea 

pentru organizarea poliției generale a statului din 21 Iulie 1929, 

pentru ccmunele urbane şi Legea pentru organizarea jandarmeriei 

rurale din 24 Martie 1929, pentru comunele rurale şi prin regula- 

mentele acestor legi!). După aşezările populaţiunei în orâşe şi co- 

mune turale, poliţia generală a statului are 2 tipuri: poliţie urbană 

și rurală a 7 

Organul cel mai înalt de poliţie este ministerul de interne, sub 

a cărui autoritate stau toate organele de poliţie generală. Aceste 

  

1) Legile anterioare au fost: L. asupra, organizaţiei poliţiei generale a 

statului din î Apr. 1903 (modif. în 1905 și 1914) şi L. asupra jandarmeriei 

rurale din: î Sept. 1893 (modif. în 1908, 1913 şi 1919). 

Celelalte isvoare de drept sunt: R. asupra examenului de capacitate 

instituit prin' legea as. poliției generale 21 Martie 1906 şi 31 Oct. 1908, R. 
as. insemnelor polițienești 4 Nov. 1903, R. as. serviciului sergenţilor de 
oraş 2) lunic 1903 R. as. şcoalelor pentru sergenţii de oraş 1 Sept. 1903, 

__R. as. serviciului agenţilor auxiliari ai poliţiei statului 20 Iun. 1903 R- 
pentru innctionarea autorităţii disciplinare 20 Iun. 1903, R. p. organ. ser- 
viciului polițienesc în orașe 14 Sept. 190%, R. p. stabilirea uniformei  ofi- 
terilor de. poliţie 3 Martie 1906, DL. as. inspectorilor serviciului de sigu- 
rantă 'cfițeri de poliţie 18 Sept. 1909; [.. pentru .modificarea legii jandar: 
merisi rurale 25 Martie 1908, 1 Iun. 1913, 19 Iun. 1918. D. L. 19 Mai 1918, 

y 

- 15. Nov. 1918, 30 Ian. 1919. 30 Apr. 1919, R. de aplicarea, legii as. iandar-. 
meviei 1 Ian, 1911, R. şcoalei pentru jandarmi rurali 1 Jan. 19114, R. p. 
uniforma, jandarmeriei rurale 31 Martie 1895, R. p. atelierul de confec- 
fionat efectele pandarmilor rurali şi sergenţilor de oraş 16 Iul. 1904; R. as. 
Serviciului de poliţie la punctele d6 fruntarie, porturi şi gări. 1 Apr. 1904; 
R. p. poliţia porturilor şi malurilor dunărene 30 Mart. 1879; R.; p. unitor- 
mele guarzilor şi revizorilor vamali de fruntarie 6 Iul. 1903...
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sunt centrale şi exterioare. Serviciile centrale formează direcțiunea 

generală a poliţiei, care face parte din ministerul de interne. 

Serviciile exterioare sunt: a) pentru comune urbane: prefec- 

tura poliţiei municipiului Bucureşti, Z inspectorate regionale, ches- 

turile de poliţie din municipii, poliţiile orașelor reşedințe de judeţ, 

comisawiatele sau detașamentele de poliţie din orașele reședință, 

puncte de frontieră, porturi, gări, comune suburbane, precum. și în 

unele comune rurale, iar în mod temporar în staţiunile balneo-eli- 

materice; b) pentru comune rurale: inspectoratele, legiunile, sec- 

ţiile şi posturile de jandarmi. 

Inspectoratele regionale de poliţie au reşedinţa în cele 7 centre 

a directoratelor ministeriale locale. Ele îndrumează şi controlează 

activitatea poliţiilor, au în cap un inspector, ajutat de personalul 

necesar, 

Chesiurile de poliție din municipii şi oraşele reședințe asimilate 

sunt conduse de câte un chestor, ajutat de secretar, având 3 birouri 

şi personalul necesar, iar pentru serviciul exterior comisariatele po- 

liţieneşti de circumscripție. 

Poliţiile sunt în celelalte oraşe reşedinţe de judeţ, conduse de 

un şef de poliţie, ajutat de un secretar, cu 2 birouri şi personal, şi 

_comisariate pentru serviciul exterior. 

Comisariatele sau detașamente din oraşele nereşedinţe sau din 

celelalte localităţi, conduse de un comisar, asistat de personalul 

necesar, 

Prefectul de poliţie al municipiului Bucureşti, chestorii şi şefii 

de poliţie au sub conducerea lor directă toate comisariatele şi deta- 
şamentele de poliţie din cuprinsul județului lor (art. 33). 

In municipii, şi comune urbane dreptul de reglementare în mo- 

terie de poliție comunală aparţine autorităţilor comunale, iar exe- 

cutarea măsurilor de aplicare a regulamentelor şi ordonanţelor €o- 

murale se face de ofițerii şi agenții poliției generale a statylui. 

Serviciul de poliţie în womunele rurale se face de jandarmeria 

rurală. În capul ei se află inspectorul general, care este un generai 

„de brigadă sau de divizie, numit, dintre ofiţerii generali ai jandar- 

meriei rurale (artţ. 8). Inspectorul general esțe organul central al 

direcţiunei poliţiei generale a statului. 

Serviciile locale ale jandarmermeriei rurale!) sunt: 

  

1) intinderea teritorială şi reşedinţele formațiunilor. de jandarmi au 
fost stabilite în baza art. 9 din lege prin dec. min. din 23 Mai 1929, mo- 
dificată pe 1 Iunie 1930 prin dec. min. de interne din 28 Iul. 1930. Inpec- 
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Inspectoratele formate dinu mai multe legiuni, sub conducerea 

unui colunel sau general de brigadă, ajutat de numărul de ofiţeri 

necesar serviciului. 

Legiuniie formate din mai multe secţiuni, având sediul de re- 
gulă la reşedinţa judeţului, sub comanda unui căpitan, sau. maior, 
ajutat, de ofiţeri inferiori, 3 

Secţiile formate din mai multe posturi puse sub comanda unui 
jandarm șef de secţie ajutat de alţi jandarmi, al căror număr va- 
riază după nevoile serviciului. 

Posturile de jandarmi, formate din teritoriul mai multor eo- 
mune rurale, conduse de un jandarm şef de post, ajutat de un nu- 
măr de cel puţin 5 jandarmi (art. 5). 

Organele exterioare administrative ale ministerului de interne 
au următoarele atribuţiuni de poliţie: 

Prefeciul poliţiei, municipiului, Bucureşti, are competenţa, în. 
interesul ordinei şi cu paza drepturilor cetăţeneşti garantate prin 
constituţie, de a dispune sau interzice. prin ordonanțe anumite acte 
au fapte, pentru a împiedeca întâmplări vătămătoare persoanelor 

sau proprietăţilor şi de a lua în general toate măsurile necesare 
pentru menţinerea ordinei publice şi prevenirea infracţiunilor. Con- 
travenţiunile pot fi pedepsite cu amendă până la 5000 lei. Ordonan- 
țele sunt supuse aprobării prealabile a ministerului de interne. .Ele 
întră în vigoare dela data afişării lor (art. 53). 

Prefectul de județ are competinţa de a da ordonanţe de poliţie 
în aceleaşi condițiuni, prin care impune sau interzice anumite acte 
pentru paza, ordinei publice şi siguranţei statului. Contravenţiunile 
pot fi pedepsite în comunele rurale cu o amendă până la 500 lei. 
Mai are atribuţiunea de a ordona măsuri poliţieneşti pentru paza 
ordinei publice şi siguranței statului (art. 68), 

Atât prefectul poliţiei Bucureşti!) cât şi 'ceilalţi prefecţi au 
dreptul să pună în mişcare forţa publică la caz de rebeliune, etc. 
(vezi pag. 150) 

Pretorui în plasa sa are dreptul de a “dispune luarea de măsuri 
pelițieneşti pentru paza ordinei publice şi a siguranţei statului, cari 

  

toratele au fost fixate la 7, având „reşedinţa, în cele ? centre ale directo- 
raielor ministeriale. Legiunile sunt în număr de-74. Trei judeţe au câte 
2 anume în Bihor, un inspectorat la Beiuş. în Timiş-Toronital, la „Sân- 
Nicolaul mare, în Hunedoara la Petroșani și în cele 71 oraşe reşedinţe de 

„ judeţ, tota] 94 

*) Prefectul judeţului Ilfov poate exercita drepturile de poliţie numai 
în afară de municipiul Bucureşti.
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se execută de către organele jandarmeriei. Pretorul îşi împlineşte 

atribuţiunile sale de poliţie în -permanentă colaborare cu comisarul 

sau comisarul-ajutor, şefi ai serviciului poliţiei din comuna, urbană 

xeşedinţă (art. 70). a | 

Notarul are în comună. aceleaşi drepturi de poliţie ca şi pre- 

torul în plasă. (art. 71). 

Prefectura poliției municipiului, Bucureşti are organizaţia cea 

mai desvoltată. E reglementată prin L. 21 Iulie 1929 (art. 20—29). 

Are servicii centrale şi eterioare. Serviciile centrale sunt: al poli- 

ției administrative, judiciare, al poliţiei sociale, al moravurilor şi 

informaţiunilor, al controlului. străinilor, al circulaţiei, medical, de 

contabilitate şi casierie, a] gardienilor publici!). Serviciile exterioare 

sunt divizate după cele -4 sectoare administrative. Sectoarele suni 

conduse de câte un chestor de poliţie ajutat de secretar. Sectorul 

este divizat în comisariate.. 

Personalul poliției generale constă din: personal polițienesc pro- 

priu zis, compus din ofițeri şi agenți de poliţie, personal de admi- 

nistraţie compus din funcţionari şi din personal tehnice şi de spe- 

cialitate. , ” ă 

Ofițeri de poliție sunt: directorii, inspectorii, chestorii, subins: 

pectorii, secretarii chesturilor şi poliţiilor din oraşe reşedinţă, co- 

misarii-şefi, comisarii şi comisarii-ajutori. Agenţi sunt: agenţii din 

serviciile şi birourile de poliţie judiciară, detectivii, agenţii repar- 

tizaţi la birouri administrative şi gardienii publici. 

Personalul jandarmeriei se compune din: ofiţeri, jandarmi, fune- 

ționari, maeştri, lucrători şi oameni de servieiu. Ofițerii de jandarmi 

până la comandantul de legiune inclusiv sunt ofiţeri de poliţie judi- 

ciară, jandarmii reângajaţi au această calitate începând dela gra- 

dul de şef de patrulă. - | 

Legea poliţiei generale conţine dispoziţiuni pentru recrutarea, 

numirea, înaințarea, stabilitatea personalului, pentru transferări, dis- 

ciplină, incompatibilităţi, îndatoriri, răspunderi. Legea jandarme- 

riei conţine în afară de dispoziţiile privitoare la recrutare, ierarhie, 

disciplină şi înaintare încă nu statut deosebit în L.-5 Aug. 1929 

”) Serviciul” poliţiei administrative are 5 birouri: al pol. atm, perso- 

nalului, paşapoartelor, arhivei şi registraturei, intendenței şi arestului; al 

poliţiei judiciare..are 4 birouri: de cercetări şi urmăriri, de identificare, 

al fișelor şi cazierelor. al arhivei; al pol. sociale: al ordinei publice, asis- 

tenţei şi poliţiei sociale, moravuri, populaţiei, arhivei, secretariatului; con- 

trulul streinilor 3 birouri; al circulației 2 birouri (art. 22). 
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pentru statutul jandarmilor în care reglementează stabilitatea, re- tribuțiunile, gradaţiile, înaintarea, dreptul la pensiune Şi recom- pense. 

$ 5. Poliţia de siguranță generală. 

Orzan!zarea mai desvoltată a acestui ram al poliţiei este re- zuliat al epocei răsboiului mondial. In organizaţia centrală a mi- nisterului de interne siguranţa, generală tace parte din direeţiu- | nea generală a poliţiei. (L. 2 Aug. 1929 art. 36, formând una din direcţiunile transformate în secţiuni: a poliţiei de siguranţă). Si- guranţu generală avea înainte de IL. 21 Iul. 1929: organe terito- riale: serviciile speciale (brigăzi) de siguranţă, poliţiile de porturi, gări şi puncte de fronţieră, Organe decentralizate de conducere avea subinspectoratele generale de siguranţă. - | Atribuţiunile poliției de Siguranță generală a statului sunt cele cunoscute din $ 3, în care ne-am ocupat. cu această chestiune. Atribuţiunile serviciilor teritorihle (brigăz, subbrigăgzi etc.) au lost: în afară de chestiuni privitoare la siguranța generală şi in- formaţiuni. referitoare la siguranța generală şi ordinea publică, controlul şi supraveghierea străinilor, urmărirea indivizilor sem: nalaţi ca suspecți şi cercetări pentru descoperirea crimelor şi de- lictelor. (Dec. min. interne 20 Oct. 1920). [. 21 Iulie 1929 a înglobat serviciul special de siguranţă în organizaţia, poliţiei penerale. Acest ram de serviciu are atribuţiunile: a culege, a instrumenta, şi a aduce la cunoştinţa autorităţii superioare ştiinţele şi indiciile pri- vitoare la, iapte sau stări de fapt contrare ardinei publice şi si- suranţei statului (art, 2, lit, e). 

$ 6. Atribuţiunile poliţiei. 

Atribuţiunile poliţiei, cari fac în sens propriu 'funcţiunea ace- stei organizaţiuni admnistrative, sunt de a veghia Ja menţinerea liniștei interioare şi de a preveni toate pericolele, care ameninţă. niștea (poliţia administrativă), a, veghia la siguranţa, statului şi „4 Preveni pericolele îndreptate contra existenţei lui (poliţia; 'de “iguranţă), de a colabora la repriniarea infracţiunilor săvârşite în contra liniştei, siguranței şi ordinei publice (poliţia, judiciară). Legea 21 Iul. 1929 defineşte atribuţiunile poliţiei în următoarele: l. ca poliție administrativă: a veghia, la menţinerea, ordinei publice V. ONIŞOR: Drept administrativ, 
33
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ie); a apăra libertatea, proprietatea şi siguranţa persoanelor, pre- 

cum şi a drepturilor reciinoscute prin Constituţiune şi legi gru- 

părilor sociale (a); a preveni infracțiunile la legi, regulamente şi 

ordonanțe administrative (b); a executa măsurile de poliţie şi orice 

îndatoriri îi sunt impuse prin legi, regulamente şi ordonanţe (6); 

a sprijini opera de asistenţă, în conformitate cu principiile de 

ocrotize socială, celor cari ar avea nevoe (d); 2. ca poliție judiciară: 

a constata şi urmări orice infracţiune şi a trimite pe făptuitori 

înaintea justiţiei, a încasa amenzi pentru contravenţiuni, a exe- 

cuta măsurile ordonte de justiţie, fie contra persoanelor, fie contra 

bunurilor (art. 2). Atribuţiunile de siguranţă sunt citate mai sus. 

legea jandarmeriei rurale 24 Martie 1929 prevede ca datorii ale 

jandarmeriei: a veghia în comunele rurale la siguranţa. de stat, 

la menţinerea ordinei publice, cum şi la executarea legilor şi regula- 

mentelor. . 

In esenţă normele pozitive stabilesc, deşi nu într'o grupare 

sistematică, ca atribuţiuni ale poliţiei cele ce am. văzut că rezultă 

din analiza generală a instituţiunei poliţiei. 

Am văzut, că funcțiunile poliţiei se: săvârşese prin 2 categorii 

_de organe, ofițeri. şi agenți de poliţie. Ofițerii 'au conducerea servi- 

ciului de poliţie cu dreptul de dispoziţie şi puterea de a constata 

prin acte infracțiunile sau de a instrumenta, iar în. unele cazuri 

de a aplica şi pedepse. Agenţii sunt organele de execuţiune a ser- 

viciului, sub conducerea ofiţerilor, pe cari sunt datori a-i informa 

de orice eveniment mai însemnat sau infracţiune ce observă. 
Ofițerii de poliţie trebuie să întruntască anume condițiuni de 

admisibilitate, între -cari şi o pregătire ştiinţifică doveditoare a 

cunoştinţelor speciale necesare pentru împlinirea funeţiunei. Nu- 

mai ofițerii de poliţie pot încheia acte pentru constatarea tuturor 

infracţiunilor dela legi şi regulamente, şi ordonante. Agenţii de 

poliție pot constata şi instrumenta, în lipsa unui ofiţer de poliţie, 

numai contravenţiunile flagrante de simpla poliţie (art. 49). - 

Agenţii de poliţie sunt datori a informa imediat, în schis sau 

verbal], pe ofiţerii de poliţiei de orice infracţiune sau evenilment; 

mai însemnat, ce sar întâmpla în locul unde fac serviciul. 

Competinţa ofițerilor şi agenţilor de poliţie este limitată în în- 
teriorul comunei sau circumseripției, în care funcţionează. Numai 

în cazuri de flagrant delict, pot să opereze şi în circumscripțiile 
vecine, pentru .a urmări şi prinde făptuitorii. Au însă datoria de 

a vesti despre aceasta autoritatea poliţială a locului. Ministrul de
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interne poale lărgi, pe timp determinat, competinţa teritorială a ofițerilor de poliție, pe judeţele sau pe întreg teritoriul ţării, 

$ 7. Funcțiunea de poliţie administrativă Și judiciară. 

Serviciul jandarmeriei rurale este de 2 feluri: ordinar. Seriveiul ordinar se exerau 
nate, 'în baza normelor în vigoar 
cial sau de cereri din partea 

ordinar şi extra- 
tă zilnie sau la epoci determi- 

e, fără a:fi nevoie de ordin spe- 
autorităţilor, Serviciul extraordinan se face la cererea autorităţilor, sau a altor persoane în drept a cere concursul jandarmeriei, 

o | Serviciul ordinar cuprinde: poliţia, administrativă (pataylări, Supraveghierea pazei - în “comunele rurale etc.), poliţia judiciară, pre veniwea, infracţiunilor, restabilirea ordinei în cazi de turburări. Serviciul extraordinar constă 'în ajutorul, de jandarmi sunt datori a da: la executarea mandatelor. de. aducere, ordinelor, intervenţiunilor făcute în scris. dela 
buţiuni de poliţie generală, asistența şi ajutorul la cererea, scrisă - a celorlalțe autorităţi recunoscute de legi, sau organelor acestora, . când sunt, împiedecate' în exerciţiul fancţiunei lor. (L. 24 Martie 1929, art. 31). In caz de vădită urgență ordinele se transmit tele- grafie şi se confirmă prin ordin seris sau prin notă telefonică cu număr de ordine. | , | ” "Poliţia judiciară are de scop descoperirea infracţiunilor (crime, delicte, contravenţinui), stabilirea făptuitorilor, adunarea, probelor necesare pentru stabilirea juridică a faptelor săvârşite, şi trimi- terea materialului. la instanţele competente. Regulele mai importante Pentru funcţia de poliţie judiciară, sunt următoarele: 

Organele poliţiei judiciaire primese. denunțările infracţiunilor, în baza lor fac cercetare după regulele procedurii criminale, în- 
cheind procese verbale de constatare, în. prezenţa, a 2 martori asis- tenţi, care le înaintează. 'procurorului.. Pentru crime înştiinţează imediat-parchetul. Până la sosirea procurorului, sau a delegaţiei procurorului, organele poliţiei procedează lai o cercetare sumară, adunând probele ce ar putea. fi folositoare pentru, deseopeșirea crimei, iau măsuri asigurătoare Şi opresc să părăsească localitatea toate persoanele bănuite, că ar fi participat lacrimă, cum și acele ale căror informaţii ar înlesni descoperirea crimei. | 

* In caz de flagrant delict organele poliţiei. judiciare înştiinţează “imediat parchetul, deţin pe vinovaţi şi până la sosirea PFOCUroru- 

de arestare, a - 
autorităţile cu atri- 

N 33%
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lui pot încheia procese verbale, luând declaraţiiie martorilor, fă- 

când perchiziţie şi dresând orice acte -de competinţa procurorului. 

Jandarmii nu pot aresta pe nimeni decât în virtutea unui man- 

dat judecătoresc, sau în cazurile în cari procedura penală admite 

a se deţine făptuitorii vrunei; infracţiuni. Cel deţinut este supus 

unu interogatoriu, care se trece în proces verbal, şi nu poate fi . 

inut. arestat, de către jandarmii şefi de posturi sau şeţi de secţii 

decât cel mult 24 ore, când este trimis parchetului sau judecătoriei 

de ocol. Actele cari ating sau restrâng libertatea individuală nu 

pot ii executate decât pe bază de ordin seris, ori care ar îi auto- 

ritatea dela care emană. (L. 24 Martie 1929, art. 40).. 

Jandarmii nu pot intra în domiciliul unui locuitor decât în 

virtutea delegaţiei parchetului şi judecătorului de instrucţie şi în 

caz de flagrant delict. Jandarmii pot intra în domiciliu la, orice 

oră, în caz de incendiu, explozie, inundație, sau când este chemat 

în ajutor de cei din interiorul locuinţei. . ” -j 

Jandarmii sunt datori a intreveni direct, sau când li se cere con- 

cursu!, spre a da ajutor ori cărei persoane, în cazuri de agresiuni, 

când se turbură ordinea publică. 

Intrebuinţarea armelor este admisă jandarmilor, când autorita- 

tea judiciară sau administrativă nu este de faţă, numai în, caz de 

legitimă apărare, adică de a se apăra pe sine, cum şi persoanele ce 

le sunt încredințate în contra ori cărui! atace cu violenţă, dacă în 

caz de crimă infractorii fug şi, la somaţiunile legale nu se predau 

şi nu este alt mijloc de a-i opri; în caz de evadare sau fugă de sub 

escortă a condamnaților şi urmăriţilor pentru crime, când nu se 

oprese la somaţiunile legale (art 47). Orice întrebuințare de armă 

se constată fără amânare din oficiu, prin o comisiune constând din 

judecătorul ocolului, pretorul şi comandantul legiunii. Se va con- 

stata, dacă a fost sau nu cazul de a întrebuința arma (art. 48). 

$ 8. Intrebuinţarea armate: pentru menţinerea ordinei, legea pentru 

declararea stării de asediu și alte legi pentru apărarea liniştei. 

Chestiunea, întrebuinţări armatei pentru menţineraa ordinei | 

publice şi siguranţei interne a statului este reglementată prin In- 

strucţiunile din 1907 şi 1912, publicate de ministerul de zăsboiul). 

Dăm regulele mai principale. 

3). Publicate în colecţia Hamangiu, vol. VI, pag. 900 şi vol. VII. pag. 663.



— 517 — 

„În cazuri de turburări a ordinei publice trupele pot interveni 
„la: revolte, dezordine, adunări sgomotoase şi amenințătoare, atin- 
geri grave aduse. liniștei publice, opuneri de fapt la executarea le- 
gilor, regulamentelor şi ordinelor legale. ! Armata ia măsuri de 

precauțiune, precum este cazul la adunări obişnuite prevăzute mai 

dinainte, petreceri publice, procesiuni, ete., iar în cazurile înşirate 

mai sus armata ia măsuri excepționale. | 
Au drept de a cere trupe următoarele autorităţi: minikştiii, 

prefecţii de judeţ şi poliţie, pretorii, comisarii de: poliţie, pri- 
loarii, membrii ministerului. public, ofiţerii de jandarmerie rurală 

şi grăniceri. Armata se poate cere numai în exerciţiul funcţiunii. 

Cerevile trebuie să fie făcute în scris, arătând cauza şi scopul, eu 
ir.vocarea legii în virtutea căreia, se face cererea. Cererile trebuie 

să fie semnate şi întărite cu sigilul. autorităţii. In cazuri foarte 
urgente şi extrem de grave, când -comandanţii militari îşi pot da 
seamă prin ei înşişi de gravitatea faptului, concursul armatei se 
va da şi la cerere verbală, care trebuie confirmată imediat în scris. 

“ Dreptul de a hotărî asupra cererilor aparţine comandanților de 

corp de armată şi ministerului de răsboiu. In cazuri de urgenţă 

comandanții de garnisoană şi de cetăţi pot satisface cererile, rapor- 

tând telegrafie comandanților de corp de armată şi ministerului 

de răsboiu (art. 3). 

Autoritatea civilă dă toate informaţiunile ce are asupra pune- 

telor sau direeţiunilor, în cari trebuie să intervie aramata, precum 

şi asupra caracterului mişcării. 

ltepartiţiunea forţelor, mişcarea, şi acţiunea lor se hotăreşte 

exclusiv de comandantul militar, pe răspundere personală. 

Când trupa intervine la menţinerea ordinei amenințate de ma- 

nifestanți nearmați, măsurile vor fi luate astfel, ca manifestanţii să 

aibă retragerea liberă în direcţiunea dorită de autorităţi, şi să fie 

impiedecaţi a înainta în celelalte. - 

Dacă autorităţile au interzis întrunirile, trupele vor împrăștia 

orice grupare. În cazul contrar, trupele nu intervin decâţ când per- 

soâne paşnice sau proprietatea cuiva ar fi ameninţată. Se arestează 

imediat orice persoană, care pronunţă în public înjurii sau ofense 

contra autorităţilor, legilor şi instituţiunilor statului. Se arestează 

indivizii, cari comit acte de violență contra proprietăţii sau per- 
soanelur, precum şi instigatorii, conducătorii manifestanţilor şi oa- 

menii fără căpătâiu (art. 14). i 

În caz de: rezistență se” face uz de arme şi anume: a) în urma 

somațiunilor legale, când răsvrătiţii refuză a se supune ordinelor



autorităţii; b) fără somaţiuni, când trupa este atacată. fără veste, 

sau în condițiuni 'când nu sar putea apăra decât întrebuințână 

arma, sau când răsculații sunt prinşi în flagrant delict (violenţă 

asupra persoanelor, furt, jaf şi devastare a proprietăţiloi). Se fae 

trei somaţiuni (art. 16).). 

Starea de asediu a fost reglementată prin L. 10 Dec. 1864. L. 13 

Martie 1907 a admis de a se declara starea de asediu, pentru resta- 

bilirea ordinei şi liniştei, prin decret regal în cuprinsul legii din 

10 Dec. 1864. Principiile acesteia sunt următoarele: 

Starea: de asediu nu se poate declara decât în caz de pericol 

eminent pentru ordinea şi siguranța publică. Se poate declara în 

unul sau mai multe judeţe. Declaraţiunea arată comunele, plăşile 

sau judeţele, la cari se aplică. 

După declararea stării de asediu atribuţiunile autorităţii civile 

de poliţie şi menţinerea ordinei trec în totul, sau în parte, în mâ- 

nile autorităţii militare. | 

TTribunalele militare pot îi chemate a cerceta infracțiunile în 

contra siguranței statului, constituţiei şi în contra. ordinei publice, 

ori care ar fi calitatea autorilor principali şi a complicilor. 

Autoritatea militară are dreptul: de a face perchiziţie ori când 

şi ori unde cere trebuinţa, a ordona depunerea armelor şi muniții- 

lor şi de a proceda la căutarea şi ridicarea. lor, de a opri publica- 

țiilo şi adunările, pe cari le crede de natură a excita sau întreținea. 

dizordinea. | o | 

Regele are dreptul a ridica, starea de asediu, când crede lini- 

stea destul de stabilită?) -- : 

După ridicară stării de asediu tribunalele militare urmează a 

cercela infracțiunile, a căror uvmărire le-a fost încredințată (art. 

1-9). a 

In timpul stării de asediu măsurile preventive în contra dez- 

ordinelor vor îi mai severe şi mai viguros 'executate decât în, timp 

normal. E o | 

La necesitate se va putea interzice cireulaţia pa străzi, sau 

grupări mai numeroase decât 3 perscane; se vor putea obliga. ce- 

  

1) Formula somaţiunii - este: „In numele legii, supuneți-vă, altfel tra- 

em focuri, oamenii -paşnici să plece!" 

2; Alte ncrme relătive la starea de asediu sunt: L. 14 Aug. 1936 D. 

16 Aug. 1916, D. i Tuilie 1918, D. 6 Sept. 1919. pentru aplicarea dispoziţiilor 

stării de asediu.cu privire la censurarea, imprimatelor, spectacolelor şi cores- 

- vondenții; DL. 3'Oct. 1919, D. 14. Ian. 1920. 

N.   
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tățenii de a nu părăsi domiciliul dela, anumite ore; de a aprinde 
sau stinge luminele şi focurile ete. (Instrucţiunile pentru între: 
buințarea armatei din 1907 art. 24). 

Pentru rezolvirea problemei de a apără liniştea în interior ser: | 
vesc şi legile speciale aduse în acest scop, cum sunt: L. 19 Dec. 1924 : 
pentru. reprimarea unor infracţiuni contra liniştei publice, L. A 
Dee. 1924 pentru reglementarea portului şi vânzării, armelor, L. 13 
Aug. 1924 prin care staţul român aderă la convenţia internaţională 
încheiată la 10 Sept. 1919 privitoare la, controlul comerțului de ar: 
me şi muniţiuni, L. 15 Nov. 1927 pentru complectarea legei din 19 | 
Dec. 1924 pentru reprimarea unor infracțiuni contra liniştei publice, 
L. 2 Apr. 1930 pentru apărarea liniştei şi creditului țării. 

$ 9. Stabilirea contravenţiilor şi a pedepselor. 

Am văzut din teoria asupra poliţiei, că pentru preîntâmpina- | 
rea unor pericole, care se pot ivi în deosebitele materii ale ramu- 
rilor administrative, raportul de drept este reglementat în legi, 
cari cuprind măsuri de poliţie interzicând anume acţiuni păgubi- 
toare şi stabilind pedepse determinate pentru cei ce vor contraveni 
prin călearea interdietelor stabilite. Poliţia în lucrarea ei de pre- 
venire în aceste materii se restrânge la aplicarea legilor şi regu- 
lamentelor stabilite, constatând călearea interdicţiunilor cuprinse 
în ele, descoperind pe contravenienţi, fixând probele, şi trimițând ma- 
terialul de constatare instanţelor cu dreptul de a aplica pedepsele 
fixate tot în lege. Funcțiunea poliţiei în aceste chestiuni este de 
natură represivă, ea este de poliţie judiciară. 

" În numeroase terene ale vieţii sociale pericolele, care ame- 
ninţă pe indivizi şi liniştea publică, nu pot fi determinate înainte, 
ci activitatea de prevenire a lor, după timp, 
lăsată la aprecierea poliţiei. Ei i se .dă puter 
observa, pericolele, ce se pot ivi, a le aprecia gravitatea şi a lua 
măsurile dictate de circumstanţe pentru prevenirea lor. In vede- 
vea acestui scop poliţiei i se dă puterea de a edicta anume regule 
de drept, prin care să interzică în mod abstract acţiuni. periculoase, 
pe iceice se vor împotrivi, sau vor călea interdictele stabilite (con- 
travenienţii) să-i amenințe cu aplicarea unor sancţiuni. In caz de 
Săvârşire a acţiunilor interzise urmează funcţia represivă a poli- 

loc şi persoane, este 

ea discreţionară de ua



— 520 — 

ției, care nu se deosebește de reprimarea contravenţiunilor stabi- 

lite prin legi. , 

Dreptul de a stabili norme de drept pentru conttavenţiuni este 

asemănător cu dreptul legiuitorului, de a crea norme abstracte de 

drept. . *: inde o putere discreţionară, nu poate fi acor- 

dat tuturor organelor, care săvârşese funcțiuni de poliţie, pentucă 

se poate abuza cu puterea discreţionară. Astfel sar putea atinge 

şi libertăţile publice, garantate prin constituţie. Dreptul de a :sta- 

bili eontravenţiuni se limitează, acordându-se numai unor impor- 

tante organe. Constituţiunea din 1866 prevede, că nici o pedeapsă 

nu poate fi înfiinţată, nici aplicată decât în baza unei legi (art. 

10, dispoziţiune menţinută în Constituţia, din”1923 în art. 14. Prin 

urmare singur legiuitorul ar putea dhpă acest text să înfiinţeze 

pedepse şi în materie de contravenţiuni. In practică chestiunea s'a 

rezolvit astfel, că legiuitorul în legi speciale indică organul în drept 

a stabili contravenţiunile, felul, cum şi maximul pedepsei aplica- 

bile contravenienţilor. 

In legislaţie nu se indică miniştri ca organe în drept a stabili 

contravenţii, ci numai organe teritoriale anume: consiliile judeţene, 

consiliile comunale, prefecţii de judeţe şi prefectul poliţiei Capi- 

talei. Ministrul de interne de regulă are dreptul de a aproba re- 

gulaincntele alcătuite de aceste organe. 

Legea, asupra poliţiei generale a statului prevede în art. 68 şi 

53 pentru prefecţii de judeţe şi pentru prefestul poliţiei municipiu- 

lui Bucureşti dreptul de a stabili prin ordonanţe, aprobate prealabil 

de ministrul de :nterne, măsurile necesare pentru menţinerea ordinei 

şi prevenirsa infracţiunilor. 

Legea ? Apr. 1864, în art. 69 dă drept consiliul judeţean de a 

statorniei pedepse băneşti până la 200 lei pentru a asigura executa- 

rea regulamentelor de administrarea intereselor judeţene. 

Consiliul comunelor urbane şi rurale (potrivit legilor din 31 

Iulie 1894, art. 41 şi 29 Apr. 1908, art. 46) avea dreptul de a face 

regulamente de poliţie comunală şi în deosebi asupra obiectelor spe- 
cificate în lege prin aceste regulamente avea. drept de a fixa pe- 

depse pentru contravenienți, “ele însă nu puteau întrece pâdepsele 

de simplă poliţie. Prefectul de Judeţ avea drept (potrivit legei din 

1 Nov. 1592, art. 23) de a face regulamente în materie de poliţie: 

preventivă în marginile normelor de administraţie generală, de a 

încuviinţa ordonanțele supuse spre aprobare de către capii poliţiei
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şi de administratorii de plasă relativ la prevenirea delictelor, la 
ordinea şi siguranţa publică. Acelaşi drept a fost menţinut pentru 
consiliile judeţene şi comunale şi prin L. 14 Iunie 1995 şi 3 Aug. 
1929 (vezi pag. 134 şi 219). | 

Pedepsele de simplă poliţie sunt prevăzute în Cartea III a co- 
dului penal (L. 1 Mai 1865). Ele sunt închisoarea, amenda şi con- 
fiscarea unor lucruri. Inchisoarea e dela 1—15 zile. Amenda: dela 
5—25 lei. Amenda azi se aplică majorată potrivit regulelor poste- 
rioare relative la depreciarea monetară (L. 25 Martie 1923). Un cod 
deosebit al contravenţiilor nu este. O serie de contravenţii sunt 
stabilite în art. 385—393 -ale codului penal. Contravenţii sunt fixate 
şi într'o lungă serie de legi. , 

$ 10. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea pedepselor. 

In legislaţiile noastre găsim două feluri de procedură pentru 
ccnstatarea contravenţiilor şi pentru aplicarea sancţiunilor. După 
o vrccedură se face distincţie între funcțiunea poliţiei administra- 
tive şi a celei judiciare. Puncţiunea de reprimare a aontravenţiu- 
nilor se desparte în 2 fase: a) de constătare; b) da aplicarea pedep- 
sei. Censtatarea contravenţiunilor este dată în atribuţiunile autori- 
tăţilor ' poliţiale sau a celor administrative. Aplicarea. pedepselor 
asupra contravenţiunei constatate ca fapt este dată în atribuţiunea, 
instanțelor judecătoreşti. După a] doilea mod de procedură consta. 
tarea şi aplicarea pedepselor asupra contravenţiunilor nu este se- 
parată pentru 2 categorii de organe, ci atâtţ constatarea cât şi apli- 
carea pederselor se face şau de organele de poliţie, sau de instan- - 
țele judecătoreşti. După aceste puncte de vedere diferă şi procedura 
aplicată în constatarea şi. judecarea, contravenţiunilor. 

Contravenţiile trecute în competinţa instanţelor judecătoreşti 
se judecă după regulele procedurei penale. In acest caz judecătorui 
se estinde asupra întregei chestiuni, examinând atât chestiunea de 
fapt, cât şi. chestiunea, de drept. El nu este legat în statorirea, fag- 
tului prin „Ponstatarea, oficială a altui organ oficial. O sesizare ve- 
nită din partea unui organ oficial, în care se face dovadă despre 
săvârşirea unei contravenţiuni, nu leagă întru nimie pe judecător, 
de a nu primi şi alte dovezi, atât pentru, cât şi contra vinovăţiei 
contravenientului. Urmărirea se face- nu numai la cererea autori- 
tăţii (contravenţii urmărite în. baza de acțiunea publică), ci şi la
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cererea particularului (contravenţii urmărite la acţiunea varticu- 

lară). . | 

Dacă procedura se separează în 2 fase, judecătorul nu mai exa- 

minează chestiunea de fapt, el “este legat. de 'constatarea faptelor, 

fixată de ofiţerii de poliţie în drept de a încheia acte pentru con- 

statarea: linfracţiunilor. Btarea, lfaptică este stabilită, judecătorul 

rămâne numai să aplice pedeapsa, sau să statuieze asupra cauzelor, 

cari reduc: sau exclud răspunderea, pentru. contravenţia săvârşită. 

L. 21 Iulie 1929 a trecut între atribuţiunile ofiţerilor şi 'agen- 

ţilor de poliţie, pe lângă dreptul de a constata, contravenţiunile de 

simplă poliţie, prevăzute în legi, regulamente şi ordonanţe (d. e. 

legea poliţiei rurale, pescuitului, vânatului), şi dreptul, ca în cazuri 

flagrante, odată cu constatarea să arate în proceşul-verbal şi amenda 

stabilită de lege. Dacă contravenientul recunoaşte vinovăția și face 

plata, ofiţerul sau agentul de poliţie este în drept să încasseze  mi- 

nimul amendei stabilite de lege (art. 66). 

B. Mișcarea populaţiunii. 

$ 11. Generalităţi. Actele stării civile, importanţa lor. 

Fiind asigurată liniştea în. interiorul țării, prin activitatea 2on- 

tinuă a organizaţiei de poliţie fiind prevenite pericolele ce ameninţă 

liniştea, probleme importante, care intră în preocupaţiunile statului, 

sunt de a veghia asupra schimbărilor, ce se petrec în unul dintre 

elementele sale constitutive, în populaţiune”). 

„4 0 problemă înrudită este de a veghia asupra altui element -consti- 

tutiv al statului, asupra teritoriului. De importanţă este activitatea. de 

veghiiure asupra teritorului la frontierele ţării. Frontierele sunt fixate prin 

hotare naturăle, a căror schimbare este imposibilă (Dunărea, Marea. Nea- 

gră. Nistrul), şi prin hotare convenționale; care au. fost stabilite prin 

tvatatele de pace, întâi pe hartă, pe urmă în teren. Menţinerea, neschimbată 

a punctelor şi hotarelor fixate în teren este „una dintre problemele admi- 

mistrațiunei. Legea pentru protecţiunea semnelor  geodesice şi de fron- 

tieră, 21 Apr. 1895 pedepseşte cu închisoare până la 6 luni.pe cel ce strică 

piramidele, semnele geodesice şi topografice, “coloanele şi stâlpii, gropile, 

movilele de piatră, secţiunile de păduri sau alte semne şi cote de nivel, 

precum şi acel c« şterge, în total sau în parte, inscripțiunile sau' celelalte 

însemnări de pe coioanele cu stâlpii geodesici, precum, şi de frontieră (art. 1). 

Pedepseşte cu închisoare până la 3 ani pe cel care distruge, face a nu se 

mai cunoaşte, sau mută semnele de frontieră (art. 2). -
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Jiința fizică a indivizilor, lmembri ai; Populaţiunei statului, 
este supusă transformării naturale a omului. Omiul se naşte, trăieşte 
făcând parte din populaţiunea statului, şi moare. In cursul vieții 
intră în raporturi de drept cu alte persoane, cari au o âdâncă în- 
fluinţă asupra stării sale personale, apreciate din punct de vedere 
a situaţiunei în societate. Cel mai important raport de drept de acest 
fel este căsătoria. | ” 

Atât din punct de vedere al indivizilor, cât şi din pune de vs- 
dere al ordinei sociale, este de mare importanţă, sea: momentele prin- 
cipale din viaţa individului, naşterea, moartea şi căsătoria, să fie 
fixate prin însemnări autentice și exacte, 'Ţinerea în evidenţă a. 
acesto* momente de mişeare ale populaţiunii, prin «ari cifra ei 
creşte sau scade, este tin interes al statului. De însemnarea auten- 
tică a momentelor de naștere, moarte şi. căsătorie a indivizilor se 
se leagă o mulţime de efecte juridice, efecte importante aţât pentru 

„drepturile individului, câţ şi ale statului. Observarea mişcării 
populaţiunii, însemnarea În mod autentic a datelor relativ la miş- 
care şi conservarea datelor este una dintre problemele administra- 
live | | | 

Această problemă se realizează prin organizarea actelor stării 
civile. Actele stării civile sunt însemnările oficiale ale statului, în 
care se tree în ordine cronologică, cele 3 momente din mişearea ' 
populaţiunii: naşterea, căsătoria, Şi moartea. N 

Actele stării civile sunţ reglementate prin Legea privitoare la actele stării civile din 25 Febr. 19281). 

$ 12. Organizarea serviciului pentru actele stării civile. 

Actele stării civile, deşi au: fost reglementate prin codul civil, 
sunt încredințate unor organe din organizaţia administrativă, ele 

  

1) istoarele “de drept anterioare au fost: Codul civil român, art. 21-86, cari au fust abrogate prin L. 25 Febr. 1998 art, 124, împreună cu art. 151-161 „Erivitoare la starea, civilă, celebrarea şi opoziţiunile, la căsătorie. Aseme- nea au fost abrogate dispoziţiunile. legilor XXXIIT din 1894, afară de art, 4i, şi XXXVI din anul 1904 privitoare la actele stării civile, art. 28—397 in- ciusiv, 39-40, 121-125, inclusiv allegii XXXI din 1894 asupra căsătoriilor, legi În vigoare în Ardeal art. 125). Au fost abrogate din codul civil austr. art, 69-82, 86—8s, 1x6--131, legile privitoare la căsătorie şi actele stării civile din Bu- ehvina (art. 126), legislaţia, rusă în aceleaşi materii (art. 127), art, 2%, LL $ Mart. 1889 şi art. 78 alin. ult. L. 1 Apr, 1914: pentru org. Dobrogei noui (art. 196;. | e i
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sunt puse însă sub controlul puterii judecătoreşti. Problema - însăşi 

nu este de natură judecătorească, ci este administrativă. 

Actele de stare civilă sunt seriptele autentice, prin cari un 

" funcţionar publie competent constată evenimentele, cari determină 

starea civilă a unei persoane, adecă: naşterea, căsătoria şi moartea. 

Funcţionarii, însărcinaţi cu constatarea cazurilor de naştere, că- 

sătoris şi moarte, se numesc ofițeri ai stării, civile. In comunele u- 

bane şi rurale ofiţeri ai stării civile sunt primarii.1)2)%) 

C ompetinţa ofițerului stării civile este teritorială. El nu poate 

exercita funcțiunea în afară de circumscripţia sa. Actele făcute de 

alte persoane decât cele în drept sunt nu numai nule, ci chiar 1e- 

existente. Organele de control sunt: primarul, când a delegat altei 

persoane funcţia de ofiţer al stărei civile, procurorul tribunalului, 

judecătorul de ocol, pretorul. 

Ş 13. Regulele generale ale actelor stării civile. 

In actele stării civile se trec toate cazurile de naştere, căsătorie 

şi moarte, cari obvin în ţară, cum şi aceleaşi cazuri ale cetăţenilor 

proprii întâmplate în străinătate.) a 

Actele stării civile se înscriu în registre ţinute anual, în câte 

două exemplare) Inscrierea, se face pe baza de declaraţiune. De- 

claraţiune sau anunţare sunt obligate să facă persoanele prevă- 

1; Primarii pot delega funcțiunea de ofiţer al stării civile ajutoarelor 

lcr. In comunele urbane, se pot delega, cu aprobarea consiliului, şi unui 

consilier. In comunele rurale, compuse din mai multe sate, primarul de- 

termină satele şi numărul ofiţerilor de. stare civilă, cu avizul consiliului 

şi .al sfaturilor săteşti, cu aprobarea, prefectului. Aceşti ofiţeri se numesc 

de primar dintre delegaţii satelor. Ei constată și înregistrează numai ca- 

zurile de naştere şi moarte. 

:) In cazuri speciale anume determinate de legi oticiul stării civile se 

mai îndeplineşte de: agenţii diplomatici şi consulari, căpiianii etc. în răs- 

beu, cadii sau hogii din Dobrogea în ce priveşte pe mohamedani. 

; Actele stării: civile ale Familiei regale sunt reglementate prin L. 
Sept, “1920 şi statutul anexat ei. Toate actele stării civile privitoare la mem- 
brii Familiei regale se fac de către ministrul de justiţie asistat de secre- 
tarul general. _ 

1) Actele deferitoare la Români, încheiate în străinătate se vor înscrie 

şi în ţară în registrele stării civile (art. 38), | 

2) Legea, prevede ca limbă de înscriere limba română (art. 7). Regis- 
treie vor fi numerotate, şnuruite, parafate și sigilate. de -preşedintele tri- 
bunaluiui.
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zute în lege. Ofiţerul e dator să se convingă de corectitatea decla- 
raţiunei: şi de idențitatea persoanelor, care o fac.) 

Însemnările se tree îndată în amândouă exemplarele, Orice 
schimbare în starea, civilă (întemeiată pe un act de stare civilă, pe o hotărire judecătorească, sau pe un alt act admis de lege) se va 
ivece pe actul de naştere al persoanei la care se referă (art.:11).4) 

Registrele se încheie la finea anului, un exemplar se trimite 
grelei tribunalului. Al doilea, exemplar se păstrează în arhiva, pri- 
măriei, 

i . 
Registreie de stare 'civilă sunt publice. Actele trecute în re- 

gistre sunt crezute pentru tot ce ofiţerul stării civile înenedin- 
țează, că a avut loc în prezenţa sa. Sunt drezute până la înscrierea 
în falş. E ” 

Orice persoană poațe cere extracte din registre, sau certificate 
constatând neînserierea actului cerut. Extractele pot fii liberate 
numai de ofiţerul stării civile. Dacă un act este pierdut, sau nu: 
se poate citi, până la refacere poate libera extract autorițatea la 
care se află al doilea exemplar. 

Veriiicări nu se pot face în actele încheiate decât în virtutea 
unei hotărîri judecătoreşti definitive. ! 

$ 14. Regule privitoare la cazurile de naştere și moarte. 

Cazurile de naștere şi moarte se trec în registrele stării civile 
yin ofiţerul competent după locul unde s'a întâmplat cazul.) 

Cazul de naştere se anunţă în termen de 3 zile, ofițerului stării 
civile, căruia i se va prezenta certificatul de verificarea. 
naşterii. liberat de medic, moaşă, ete. sau i se vor prezenta 
2 martori cari să confirme exactitatea, faptului declarat. Cazul 
de moarte se anunţă numai decât. Nici o înmormântare nu se poate 
face fără autorizaţiunea ofițerului stării civile şi numai după 36. 

3) Actele neînregistrate pe temeiul unei declaraţiuni verbale, vor arăta. 
actul în baza căruia s'a făcut înscrirea. , 

1) Menţiunea, de moartea unuia din soţi se va face şi pe actul de na- 
ştere al soţului. suprâveţuitor. 

1) Dacă se întâmplă un caz de naştere sau de. moarte pe un vas ro- 
mân, călătorind pe mâre, actul de stare civilă se va 'redacta de către 
căpitanul, stăpânul sau patronul vasului şitse va înscrie în rolul echipa- 
giului. La cel dintâi port român se vor depune 2 copii ale actului, cari se 
vor trimite ministerului de interne pentru a îi transmise autorităţii co- 
munale a domiciliului (părinţilor în caz de naştere, resp. a mortului) art. 
65-—67), - ” “
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ore dela încetarea din vieaţă. Când moartea a fost provocată de o 

boală infecțioasă, autorizarea se poate da şi înaintea, acestui ter- 

men (art. 103). 

Certificatul de moarte încheiat de medic, sau de agentul în- 

sărcinat cu verificarea, este prezentat “ofițerului stării civile la 

ceclararea, decesului. Dacă nu se găseşte în comună un astfel de 

 tuneţionar, ofiţerul se va asigura personal de adevărul faptului 

deciarat (art. 99).. - 

Actul se va redacta în iaţă cu 2 martori, | 

Persoanele obligate a declara cazul de naştere sunt: tata co- 

pilului, medicul, moaşa, sau orice persoană prezentă la naştere şi 

mama de-i va fi cu putinţă (art.57). Dacă, mama, nu a născut la do- 

miciliul ei, declaraţia se face şi de persoana, la. a cărei locuinţă 

sa întâmplat naşterea.?) . 

Cazul de naştere care n'a fost anunţat în termen, cum şi cazul 

de .moarte a unei persoane îngropate fără autorizaţie, nu poate îi 

înregistrat decât în urma unei hotărîri a tribunalului, date în 

baza unci cercetări. 

Actul de naştere cuprinde: anul, ama, ziua, ora, şi locul na 

şterii, sexul copilului, pronumele ce i se: va. da la botez, confesiunea 

căreia, va aparţine, numele părinţilor şi al martorilor (eu indica- 

rea profesiunei şi domiciliului). Actul de moarte cuprinde: data 

precisă şi locul niorţii, sumele, profesiunea, vârsta, “domiciliul mor- 

tului, jocul naşterii, datele relative la soţ şi la părinți (nume, 

vârstă, ete). 

Actele stării civile se întocmesc, după modele oficiale. 9 

$ 15. Actele stării civile pentru căsătorie. Intervenţia statului 

la încheierea căsătoriei. 

La încheierea: căsătoriei problema administraţţiei ni se: tes- 

irânge numai la, înregistrarea faptului, ci ea. este o intervenţiune 

din partea statului în. încheierea actului de căsătorie, în "scopul 

de a se da toate garanţiile de validitate actului şi de a se înlătura 

  

2; Dacă, persoanele “obligate nu fac qeclaraţiunea în 'tremen, se pe- 

depsesc conform codului penal. Actele se, înregiștrează după hotărîrea * 

tribunalului (art. 30—35). 

5) Dacă mortul a fost pensionar al statului, ofiţerul stării civile va, 

încunostiinţa imediat ministerul de. finante, siacă a avut o decorație va 

încunoştiinţa. ministerul de externe. - 

a | | |
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piedecile, care se pot ivi la încheierea lui. Intervenţia, statului se 
manifestă: a) la publicaţiunea. căsătoriei; b) la înlăturarea piede- 
cilor (opoziţie, dispensă); c) la celebrarea căsătoriei, 

Inregistrarea cazului; în actele stării civile se prezentă, ca un 
moment de mică importanță pe lângă intervenţiunea statului în 

încheierea actului. | : 

Ofiţerul stării civile competent de a proceda la încheierea că- 

sătoriei este cel din comuna, în eare are domiciliul unul din soți. 

Acest domiciliu se stabilește prin o reşedinţă de 6 luni fără întie- 

rupere. 

Primul act în încheierea, căsătoriei este declaraţiunea din partea 

viitorilor soţi a proiectului de căsătorie în faţa ofițerului stării 
civile competent. Declaraţia se face în persoană, sau prin act auten- - 
tie, sau legalizat. Ofiţerul primind declaraţia, dispune facerea publi- 

cațiunilor în localitate, dacă viitorii soţi loeuiese acolo de cel puţin 

3 luni, alteum se fac şi unde au avut ultimul domiciliu. Actul de 
publicaţiune se afişează la uşa casei comunale pe timp de 8 zile!). 

Căsătoria se poate încheia numai după trecerea a 10 zile libere 
dela data publicaţiunii?), dacă. nu este vro împiedecare legală?), 
sau dacă nu s'a făcut vro opozițiune?) în termen de 10 zile din par- 
tea celor în drept. Impiedecarea legală poate fi înlăturată în ca- 
zurile, unde se admite, prin dispensă dată de Rege. Opoziția, se ju- 
decă de judecătoria de ocol, cu drept de recuis la, tribunal. Pentru 
cauze grave procurorul tribunalului poate să acorde dispensări de 

  

3) Dacâ unul din miri își are domiciliul în altă comună decât aceea 
unde s'a făcut declaraţiunea, ofiţerul va trimite un extras al publicaţiu- 
nei şi la primăria acelei comune, unde se va înscrie în registrul de pu- 
blicațiuni, şi se va afişa. - » 

2) Dacă căsătoria nu s'a închiat în termen de un an dela publicaţiune, 
atunci publicaţiunea îşi pierde efectul (art: 80).. 

3) Pentru a putea încheia căsătorie codul civil prevede anumite însu- 
şiri - şi condițiuni: a vârsta de 18 ani la bărbat şi de 15 ani le femeia 
(art. 127;; b) consimţământul părinţilor, dacă mirii n'au vârsta de 21 ani 
(arţ. 13J- 133-_41); c) lipsa- de înrudire (art. 143—149), 4) meexistenţa unei 
căsătorii unterioare (art. 130). Lipsa, vârstei, a consimţământului, existenţa 
înrudirei între miri și existența căsătoriei anterioare formează împede- 

- cări legale. Regele poate da dispense. de vârstă, și pentru căsătoriile dintre 
cumnaţi şi veri, din motive grave (art. 198 şi 150). | 

4) Opoziţiune pot face: tatăl sau mama, bunii sau bunele, fraţii sau 
surorile dacă sunt majori, în ordinea arătată întemeindu-se pe “neîndepli- 
nirea ori căreia din condiţiunile de fond ale căsătoriei, autorităţile de 
protecţie a, incapabililor, persoana » legată prin căsătorie, ministerul public. 
(art. 74 —75). -
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publicaţiuni sau de orice „termen. Dispensa, este valabilă 15 zile 

(art. 81). 

Celebrarea căsătoriei se face prin intervenţia ofițerului stării 

civile. Ea se ţine în casa comunală?) în prezenţa a 2 martori. După 

îdeplinirea formalităţilor relative la actele necesare la încheierea 

căsătoriei, se ia declaraţia martorilor pentru stabilirea condiţiuni- 

lor ce nu sunt constatate prin acte, se ia consimţământul persoanelor, 

cari autoriză căsătoria, dacă el n'a fost dat în seris, apoi ofițerul 

cere declaraţiunea părţilor una după alta, dacă voiesc a se căsă- 

toria unul cu celalalt. In baza acestei declaraţiuni, ofiţerul în numele 

legii pronunţă, că părţile sunt unite prin căsătorie. 

Asupra căsătoriei se redactează actul de stare civilă, în care 

se cuprind datele3) relative la părţi şi martori, formalităţile îndepli- 

nite şi declaraţiunile făcute. 

$ 16. Chestiunea numelui. Schimbarea numelui. 

Pentru ţinerea în evidenţă a populaţiunii, a singuraticilor în- 

divizi, pentru raporturile dintre stat şi cetăţeni şi pentru nevoile 

zilnice ale vieţii, purtarea numelui este o condiţiuue importantă. 

In afară de efectele de- drept civil rezultate din purtarea nunielui, 

în dreptul udministrâtiv trebue să ne ocupăm cu chestiunile de iu- 

teres publie ale numelui, ca obligaţiunea de a purta un nume, schim. 

barea, aceluia şi apărarea numelui. 

Chestiunea numelui. este reglementată prin Legea asupra. nu- 

melui din 18 Martie 1895. Pentwu teritoriile unite ea s'a reglementat 

prin legea din 8 Nov. 1922, prin care chestiunile relative la schim- 

barea numelui au fost trecute în atribuţiunile minisțerului de justi- 

ție. In legea asupra numelui găsim următoarele principii mai în- 

semnate: | | 

Numele patronimie sau de famili constituie un drept impres- 

criptibil şi inalienabil. Numele patronimie nu se poate schimba, mo- 

2 Când unul dintre viitorii soţi e împedecat de boală gravă, să vie 

la casa comunală, ofițerul în temeiul unui certificat medical va putea 

oficia şi în altă. casă, lăsând publicului libertatea de a asista (art. 90). 

3) Aceste sunt: 1, pronumele numele, profesiunea, vârsta, confesiunea, 

locul. de nâştere şi domiciliul fiecăruia din soţi, 2 datele relative la pă- 

rinţi si la martori, 3. date de consimțământ ale părţilor, precum şi a per: 

soanelor chemate să autorize căsătoria, 4. declaraţiunea părților că se iau 

de soţi şi pronunţarea de unire a ofițerului (art. 92).



dificu, sau adăugi decât după prescripţiunile. legii. Nimănni nu-i 

este permis de a purta alţ nume patronimie decâţ cel înscris În 

actele stării civile. 

Numele se câştigă în 2 moduri: a) prin. efectul legii sau de 

drept: bj prin autorizațiunea guvernului. 

De drept numele “se câștigă prin: descendență, legitimare, căsă- 

iurie şi adopțiune. 

Prin descendență câștigă numele patronimie al taţălui copiii 

legitimi, numele patronimia: al mamei copiii ilegitimi. In urma 

legiţimării prin căsătorie!) câştigă şi copiii ilegitimi numele tatălui 

lor (art. 4). Femeia măritată ia numele patronimic al soţului ei. Se 

perde însă prin divorţ (art. 7). Copilul adoptat adaogă la numele 

lui patronimie numele adoptatorului, putând să pună numele adop- 

tatorului şi inainte de numele său de familie, dacă s'a făcut o astfel 

de toemeală (art. 5 şi 212 Cod. civil). 

Schimbarea. numehi se poate obţine numai prin autorizaţiunea 

guvernului. Procedura este următoarea: 

Orice persoană, care pentru o cauză binecuvântată doreşte să-şi 

schimbe numele patronimic, sau să adaoge alt nume, adresează o 

cerere motivată ministerului de justiţie. Motivele cauzei se ceree- 

tează din oficiu. Ministerul publică cererea în. extras, şi fără ară- 

tare de motive, de 6 ori. In interval de câte o lună, în Monitoru 

Ofisia! şi în 2 din ziarele cele mai răspândite din Capitală. 

In ierinenul dela data primei publieaţiuni şi până în 30 zile 

după a şasea publicaţiune toţi cei interesaţi pot face. opoziţiune | în 

contra cererii de schimbare a numelui. 

Ovpoziţiunile se trimet în cercetarea Curţii - de apel din Bucu- 

reşti, care în urma unei simple citaţii şi de urgenţă hotăreşte defi- 

niiiv asupra opoziţiunilor. Dacă una din 'opoziţiuni a fost găsită 

întemeiată, cererea este de drept respinsă. Dacă opoziţiunile au fost 

găsită fără interes, sau neîntemeiate, cererea se trimete ministerului 

de. justiţie, spre a-o soluţiona. Ministrul de justiţie supune cererea 

spre rezolvire consiliului de miniştri, care în termen de 15 zile 

decid> asupra ei, admițând sau respingând schimbarea sau adausul 

de nume; cerut. ă 
Hotărirea, consiliului de miniştri e nemotivată. Se publică prin 

Monitorul Oficial. Ea e definitivă1). 

  

1 Asupra celorlate categorii de ie: zitimaţie L. 18 Martie 1895 nu estinde 

dreptul de a purta numele patronimic al tatălui. . 

1) Ministrul de justiţie ţine un registru alfabetic asupra tuturor cere- 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. 34
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Hoţăriîvrea de respingere îşi produce efectul în timp de 10 "ni, 

în decursul cărora reclamantul nu poate face o nouă cerere de 

schimbare de nume. 

Hotărîrea de admitere dă reclamantului dreptul de a cere oii- 

țexului. sțării civile rectificarea, actelor sale de: stare civilă. Din 

momentul, în care rectificarea, a fost trecută în acte, xeclamantul 

nu mai pvate purta numele vechiu, ci numai cel nou. De sehimbarea 

obţinută de părinte profită şi. soţia şi copiii minori. 

Ş 17. Mişcarea internă a populaţiunii în general. 

Administraţiunea,; preocupându-se de mişcarea internă a popu- 

laţuinei unui stat, nu priveşte individul membru al populaţiunei 

numai ca o fiinţă pentru sine, care îşi urmăreşte scopurile indivi- 

duale de a achiziţiona mijloacele pentru traiu şi de a-şi găsi în- 

destulirea proprie în cadrele organizaţiunei sociale, ci şi ca o pu- 

tere individuală activă. Această putere a individului, asociâtă cu 

puterea celorlalţi indivizi, formează puterea societăţii. In dânsa 

însă se poate cuprinde şi un pericol, pentru colectivitate, care poate 

veni din vartea unor indivizi, sau din partea unei grupe de indivizi, 

Pericolul poate fi îndreptat în contra organizaţiunei actuale a so- 

cietăței, sau în contra formei de guvernare, în contra formei de stat. 

Formează problemă a administraţiunei de a observa pericolele; 

care pot rezulta pentru societate din mișcarea elementelor populaţiu- . 

nei, examinând pericolul ce îl poate provoca puterea, individului 

lăsat fără supraveghiare. 

Pentru soluţionarea acestei probleme s'a organizat poliţid 

populațiunei, având de obiect circulațiunea îmternă între hotarele 

statului. Tot în această categorie de probleme intră şi observarea - 

circuluțiunei externe, mişcarea populaţiunei peste hotarele statului 

(emigrare: şi imigrare); Pentru cunoaşterea puterii reprezentate de 

popula țiune ca număr servește vecensământul populaţinuei şi lueră- 

“zile de statistică). o . | 

Mişcarea populațiunei în interiorul statului î în împiejurări nor- 

rilor. Lista numelor cuprinse . în registru va fi publicată, odată pe fiecare 

lună în Monitorul” Oficial. Ministerul o ţine Ja dispoziţia tuturor cari 

vreau s'o :consulte (art..17). 

Legea se aplică: şi străinilor stabiliţi în România (art. 25), 

1; Pentru teoria generală, în amănunte a se vedea Lorenz V. Stein, op. : 

cit. ed. JI, vol. 1], pag. 55 şi urm. 
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male este liberă. De asemenea nu este limitată nici circulaţia popu- 

laţiunei între state. Desvoltarea mijloacelor de comunicaţiune a fă- 

cut o mare parte a populaţiunei mobilă. Controlul mișcării popu- 

laţiunei în interiorul 'statului are mai ales trei forme. 

I. Reglementarea circulațiunei în întrebuinţarea mijloacelor de 

comunicaţii, ca cireulaţiunea. pe strade (trăsuri, automobile ete.), în- 
lăturarea. pedecilor de cineulaţiune '(împiedecarea aglomeraţiunei: de: 

persoane, de tumulturi), care ia şi denumirea poliției de stradu; 

cireulațiunea pe căile ferate şi cu mijloacele de navigaţiune, înlă- 

turarea piedecelor şi pericolelor ce se pot ivi în întrebuinţarea arce- 

stoz mijloace de comunieaţii (poliția în gări şi în porturi). Circula: 

țiunea se reglementează prin ordonanţe (ordine), prin interdicte şi 

prin permisiuni, stabilindu-se ordinea de circulaţie, interzicând anu- 

mite acţiuni, permiţând accesul în anumite locuri, | 

Problema cireulaţiunei locale, ca interes exclusiv local, este dată 

de regulă în atribuţiunile comunei. Statul însă poate avea interesul 

de a se preocupa şi de această problemă, fie având organe speciale, | 

fie controlând activitatea organelor comunale. 

IL. A două formă în.controlul mişcării populaţiunei este supra- 
veghierea elementelor periculoase pentru liniştea publică. Aceasta 

se face: aj la domiciliul indivizilor, cari mau o ocupaţiune, o pro- 

fesiune, prin care să-şi câştige mijloacele de traiu. Aceste elemente 

săvârşesc de regulă furturi, spargeri, etce.; b) la elementele fără un 

domiciliu, iără o ocupaţiune, care să-i dea mijloacele de traiu, ca 

cerşetori, vagabonzi, cari se mişcă dintr'o localitate întwalta. Forma,. 

aceasta de supravehiere ia denumirea de poliția. cerşetorilor şi a 

vagubondajului. Mijlocul de.prevenţie este de regulă trimiterea celor 

fără căpătâi Ja locul de origine (comuna de aparţinere); c) la ele: 

mentele cari au săvârşit infracţiuni şi au fost condamnate jduecă- 

toreşte, după. împlinirea. pedepsei, prin confiniare, nefiind admisibil 

d» a părăsi localitatea fără de autorizarea autorităţii. 

III A treia. formă este .interdictul pentru anumiţi indivizi de * 
"a se aşeza în anumite localităţi. Supraveghierea acestor elemente _ 

se face pentru timpul, în care ele îşi caută locul de aşezare, iar dacă 

Sau âșsezat în locailtăţile supuse interdictului, ele pot îi expulzaie. 

34* 
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$ 18. Regule relative 1a mișcarea internă. Biroul populaţiunii. 

Controlul străinilor. Limitarea reședinței. Reglementarea comu- 

“ nicaţiunei. 

Dreptul de a alege reşedinţă. în interiorul ţării pentru cetăţeni 

nu este limitat. Fiecare cetățean îşi poate alege liber locul de reşe- 

dinţă sau de întreţinere. Călătoria în interiorul ţării este permisă 

fără nici un act de cireulaţiune, în timpuri normale. In teritoriile 

supuse stării de asediu, călătoria este supusă restrieţiunilor rezul- 

tate din măsurile ex*epţionale, care se publică de-odată cu deela- 

rarea, stării de asediu. Călătoria dintro localitate într'alta este ad- 

misă numai in baza unei autorizaţii. 

Liberţatea de mişcare este restrânsă în general prin impunerea 

obligaţiunei generale a celui ce-şi schimbă locuinţa de a se anunţa 

în localitatea unde-a călătorit. Populaţiunea şi mişcările ei se ţin 

în evidenţă prin biroul populațiunei, instituit în fiecare comună. 

S'a înfiinţat prin L. 20 Martie 1915, sa extins în întreg teritoriul 

statului prin E. 2 Martie 1921. 

Biroul populațiumii (L. 20 Martie 1915) are de scop de a înscrie 

pe toţi Românii şi străinii, cari au. reşedinţa obișnuită în comună. 

In registre se trec şi toate schimbările de domiciliu, cazuri de naş- 

tere, căsătorie, moarte. Biroul liberează buletine de înscriere!) locui- 

tarilor înregistraţi, certificate pentru schimbare de domiciliu şi re- 

şedinţă, dă ori cui informaţii relative la domiciliu. 

Remânul, care îşi stabeşte reşedinţa obişnuită într'o comună, 

trebue să se prezinte biroului în. termen de 15 zile dela sosire, spre 

a se înscrie. Străinul trebue să se prezinte în 24 ore dela obţinesea 

„biletului de liberă petrecere în ţară. Oricine îşi schimbă domiciliul, 

fie în altă comună, fie în altă ţară, fie că-şi schimbă locuinţa, în: 

aceeaşi comună, trebue să declare aceasta binoului cu el puţin 48 

ore inăinte. ” 

Proprietarii, cari dau cu chirie case, apartamente, sau odăi, 

sunt datori să comunice, în termen de 3 zile dela intrarea locata- 

rilor în imobilul lor, biroului sosirea acestiora. Locatarii au de âse- ” 

1) Buletinele de înscriere se 'liberează gratuit, scutite de orice taxă. In 

caz de perders pentru duplicat se percepe taxa de 1 leu. Pentru fiecare 

informaţiune se percepe o taxă.: Toate celelalte cereri adresate biroului şi 

certificatele de' schimbări de domiciliu şi reşedinţă sunt scutite de ori ce 

taxă de fimbru, (L, 2 Martie 1921 art. 37).    
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menea obligaţia de a se anunţa biroului, atât la sosire, cât şi la 

plecare. - . 

Cei ce nu se înscriu la biroul porulaţiei sunt pedepsiţi cu 

amendă?). ai 

Biroul liberează huleţine de înscriere tuturor locuitorilor sta- 

biliţi în comună înainte de 1 Aug. 1914. Pentru cei stabiliţi după 

această dată liberează numai: 1. funcţionarilor statului sau ai dife- 

vitelor instituțiuni particulare; 2. celor ce exercită o profesiune re- 

cuncseută utilă în localitate; 3. celor ce dovedesc, că au ințerese sau. 

lesături iamiliare vădit în comună, sau că din cauze independente 

de voinţa lor nu pot să-și reia vechiul domiciliu. 

Cliestiunea obligaţiunei de anunţare. a călătorilor sosiți într'o 

localitate este reglementată mai ales în comunele urbane prin rezu- 

lamenta locale. Prin crearea, legii din 20 Martie 1915 şi prin estin- 

derea ei în întreg teritoriul statului aceste regulamente locale în 

parte şi-au perdut puterea. Dacă ele prevăd şi alte instituţiuni, asu- 

pra cărora legea nu dispune, acele rămân neatinse. 

Pentru controlul circulațiunei străinilor legiuitorul a luat mă- 

suri mai severe prin L. 20 Martie 1915. Regulele relative la mişcarea 

străinilor sunt următoarele: 

Controlul străinilor (L. 20- Martie 1915 extinsă asupra întregului 

teritoriu pri L. 2 Martie 1921) se face prin trecerea lor într'o evi- 

denţă, care se ţine la fiecare comună. Orice străin este dator să se 

prezinte în termen de 8 zile, dela sosirea în ţară, în, localitatea un- 

de-şi stabileşte reşedinţa, pentru a :obţine un bilet de liberă petre- 

„cere. Acesta st liberează de biroul de control al străinilor, în baza 

pașaportului sau actului, cu care străinul a intrat în țară. 

| In caz de schimbare a. reşedinţei străinul este dator a anunţa 

plecarea, a viza biletul, iar la noua reşedinţă a anunţa sosirea şi 

a prezenta, biletul spre vizare. 

Străinul, care nu se conformă acestor regule, este pedepsit cu 

amendă, en închisoare, eventual este expulzat. 

Ministerul de interne poate să oblige pe un străin, în interesul 

siguranţei publice în baza unui jurnal al consiliului de miniştri, să 

părăseasc:i localitatea, în care se află, sau să locuiască într'o loca- 

. =) Amedă dela 500—1000 lei. Sunt trimişi în judecată de către autori- 

tăţile “administrative. Contravenţia se judecă la judecătoria de ocol. Sen- 

tința e definitivă și executorie (L. 2 Martie 1921 art, 43), _ 
După, punerea în funcţiune a biroului populaţiunei, administraţia co- 

munală nu mai poate libera bilete de identitate, care se înlocuiesc prin, 

buletincie de înscriere. (L. 20 Martie 1915 art. 45).
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litate anume determinată. Deciziunea ministerială, este nemotivată. 

Ea fixează un termen, în care străinul trebue so execute. Contra- 

venţia se pedepseşte cu „amendă şi închisoare, independent de es- 

pulzare. 

Pertru a asigura, eficacitatea măsurilor de control asupra “străi. 

“nilor .şi călătorilor sa întrodus şi controlul hotelurilor şi al altor 

stabilimente usămănătoare (Li. 20 Martie 1915). Hotelurile ete. suni 

supuse contsolului autorităţii. Ele se pot deschide numai în baza 

unei autorizaţii a autorităţii polițienești. 

Hotglierii ete. sunt datori a ţine registre numerotate Şi paia- 

fate, în cai vor trece zi cu zi călătorii sosiți şi plecaţi. Călătorii 

găzduiţi trebue să fie anunţaţi în termen de 12 ore dela sosirea lor 

poliţiei. Călătorii la sosire sunt datori să semneze un buletin de în- 

scriere cu datele cerute, Străinii trebue să prezinte buletinul de li- 

beră. petrecere. 

Persoanele, cari în mod obişnuit dau cu chirie apartamenţe sau 

odăi mobilate cu lana, săptămâna sau ziua, sunt obligaţi a cere 

autorizaţia autorităţii. Ele sunt supuse aceluiaș control pentru cie- 

culaţia străinilor ca şi hotelierii. 

" Persoanele parțiculare, cari vor găzdui călători străini, fie chiar 

pentru o noapte, sunt obligate a încunoştiinţa poliţia, prin seri- 

soare recomandaţă sau declaraţie verbală, dând datele necesare. 

Liber tatea, de a alege reşedinţa este nelimitată, în afară de ca- 

zusile prevăzute pentru străini şi pentru unele. categorii de cetăţeni 

- proprii, a căror xămânere întrun loc sa dovedit a forma pericol 

pentru linişte, sau :ca sancţiune pentru neconfornarea unor anume 

măsuri de ordine!), 

1) Asttel de 'restricţiuni s'au luat prin Legea pentrt înfrânare ea vaga- 

bendajului și a cerşetoriei din $ Iulie 1921, care însă se aplică numai în 

câteva judeţe (Ilfov, comuna Bucureşti etc.) după. autorizaţia legiuitorului 

de a se pune în aplicare succesiv. 

x Dispoziţiile mai însemnate ale acestei legi sunt: 

Vagabendajul .şi cerşetoria sunt interzise în întteaza ţară. Vagabonzi, 

(oameni fără căpătâiu) sunt aceia cari nu au un domiciliu statornic, nici 

mijloace de hrană și nu exercită în mod obişnuit nici o profesiune, deşi 

ar aveă. mijloace şi putinţă de ao face. 

Se consideră cerșetori ori ce persoame apte pentru. oarecare muncă şi 

cari dvând mijloace de existenţă, sau putându- şi-le procura, fac apel din 

obişnuinţă la caritatea publică, cu scopul de a realiza beneficii personale, 

” în orice mod şi în orice loc. - 

Vagabondajul şi cerşetoria sunt considerate ca, delicte şi se pedepsesc 

"în “sensul legii (art. 1—3).. . 
Vagabonzii şi cerşetorii, constataţi prin instanţe judecătorești vino-   
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Reglementarea circulaţiunei din punct, de vedere a întrebuin- 

ţării mijleacelor de comunicaţiune se face prin regulamentele locale. 
Legislaţia a reglementat numai circulația automobilelor (L. 28 . 

- Aug. 1921).) Ka e decretată liberă pe toate căile publice, pe cari 
cireulă veiiicule cu tracţiune animală. Cu toate aceste antorită- 

tile au dreptul să interzică cu totul, sau numai pe un timp deter- 
minat circulaţiunza pe anumiie căi, să fixeze o viteză maximă, să. 
stabilească condițiuni speciale. Nici un automobil nu poate circula - 
decâi în baza unui permis, liberat de autoritate. Orine automobil 

poartă un număr de ordine, cu litere distinctive, aparate de semnal 
şi felinare. Automobilul poate fi condus numai de persoane, care 

au trecut un examen special. Pentru încălcarea, acestor prevederi 

surt prevăzute saricţiuni severe. 4 

$ 19. Mişcarea externă a populațiunei. Paşaportul. Emigrarea. 

„In timpuri normale mişcarea, externă a populaţimnei, eşirea, 
şi întrarea pecte frontiera ţării este liberă, legată numai de po- 
secarez unor autorizaţii de călăţorie. In unele state nu se cer nici. 

aceste autorizaţii. In timpuri anormale, stare de răsboiu, amenin- 

farea peri izoiului- de răsboiu, epidemii etc., libertatea de mişcare 

peste ivoniierele țării este suspendată. 

Probieria administraţiunii este de a controla mișcarea, externă 

a populațiunii, în scopul de a preveni pericolul, ce poate rezulta 

pentru stat, din imtiarea în ţară a elementelor periculoase ale 

populaţiunei. Se exercită control asupra călătorilor cu calea. ferată 

sau cu naia dela un punct la altul al ţării, azi şi asupra călătorilor 

sosiți cu avionul. Pentru acest scop este organizat serviciul de poliţie 

la punctele de frontieră, porturi şi gări (R. 1 Apr. 1904). Regulele 

de trecere peste frontieră sunt: 

vaţi pentru delictul de vagabhondaj resp. cerşetorie sunt supuşi la pe- 

deapsa colonizării pentru muncă dela, 5 zile Ja o lună, în caz de recidivă, 

întrun termen de 5 ani cu colonizarea pentru muncă dela 6 luni până 

la 5 ani., ÎN 
Vagapbonzii şi cerşetorii, inapţi pentru orice fel de muncă; cum și 

minorii mai mici de 18 ani, fu vor îi condamnaţi, ci puşi la dispoziţia 

asistenţei sociale, pentru a-i reeduca, interna sau plasa. 

-2) Alte norme de drept privitor la circulaţiune sunt: L. 15 Mai 1929, 
“prin care România a aderat la convenţia internaţională privitoare la cir: 
culaţiu pe drumuri şi şosele încheiată la Paris la 24 Apr. 1996; L. 15 Mai 

"1929 prin: care România, a aderat la convenţia internațională privitoare 
la circulatia automobilelor, încheiată la Paris la 24 Apr. 1926,
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Nici an călator străin!) nu poate intra. în ţară dacă nu posedă 

un paşaport sau document de călătorie, vizat în regulă de reprezen- 

- tantul diplomatie român al locului, de unde este călătorul sau de 

unde el d obținut pasaportul (art. 10). 

Paşaportul este reglementat. prin Legea asupra pasapoartelor 

din 21 Mastie 1512. 

Paşaportul este un act liberat de autoritatea administrativă 

pentiu constatarea, identităţii persoanei respective (eventual îm- 

preună cu a soţiei şi copiilor în vârstă sub 14 ani), cum şi cf 

dovadă că autoritatea din țară admite călătoria, nesubversână nici 

o pedecă din punet de vedere administrativ, de altă parte că călă- 

tona nu e păgubitoare pentra statul, în care întră posesorul. 

In general se Hberează paşaport oricărui cetăţean, la cerere, 

care poate dispune asupra persoanei sale şi care nu se subtrage 

prin călătorie dela împlinirea unei obligaţiuni de interes public. 

Paşapoartelc se liberează de ministrul de interne şi de preferţii 

da judeţe Și de poliție. Se emit în numele Regelui.. Se. liberează 

pe 12, 6 şi 2 luni2). 

im unele cazuri se poate refuza liberarea pașaportului. 3) 
Bilete de trecere peste frontieră?) se liberează locuitorilor români 

1) [ste aprită intrarea în ţară a călătorilor străini, chiar când au 
actu în regulă de călătorie vizate: dacă au fost expulzați. dacă atinşi fiind 

de „demenţă nu sunt însoţiţi de cineva, dacă li sa interzis întrarea în 

ţară ca măsură de siguranţă. dacă grupuri de muncitori străini n'au ob- 

ţinut autorizaţia specială a ministerului, vagabonzilor şi în genere tuturor 

acelora cari încă dela .sosirea, lor în ţară ar trebui să cadă în sarcina 

asisteutei publice. (art. 11). 

Actele călătorilor români şi străini. se înregistrează şi vizează la în- 

trarea, şi ieşirea din ţară. In fiecare zi lista, călătorilor străini întraţi în 

tară se trimite ministerului de interne. 

2) Numai ministerul afacerilor străine poate libera pasapoarte, care 

atrag după sine imunităţi şi scutiri speciale. Mai liberează pașapoarte 

şi legaţiunile şi consulatele române. | 

Pentru 'liberarea paşapoarielor se percep: taxe. Asemenea şi pentru 

vize. 

+ . Pasapoartele sunt individuale. Cu toate aceste soţul, soţia şi copiii le- 

gitimi minori (azi, numai sub 14 ani) pot figura pe acelaşi paşaport, nu 

însă personalul de serviciu, preceptori etc. 

5 Nu se liberează pașapoarte: a) tinerilor înscrişi pe tabelele de re- 

c6usământ pentru recrutare; b) minorilor trimişi la studii în afară din 

ţară, numai cu autorizarea părinţilor sau tutorilor; c) militarilor sub 

drapel . (R. 31 Martie 1912, art. 7). 

2) L, 17 Ian. 1926 a ratificat protocolul cu privire la regimul proprietă- 

ților din zonele. de frontieră încheiat între România şi Cehoslovacia în 

Bucureşti. la 1G Apr. 195,    



— 537 

din comunele situate lu distanță de cel mult 15 km.. de linia fron- 
tierei. Aceste bilete sunt valabile 5 zile şi numai pentru o singură 
călătorie. Ele se liberează de şefii poliţiilor punctelor de frontieră. 

Normele relative la circulaţia externă au suferit unele restric- 
ţiuni în urma răsboiului mondial, 

Emigrarea este una dintre problemele luate în preocupaţiunile 
statului în epocă din urmă. Prin emigrare statul perde o parte 
din populaţiune, prin urmare slăbeşte unul dintre elementele con- 
stituente ale sale. Cauzele, care pricinuese emigrarea, trebuie să 
preocupe statul şi să le înlăture, pentru a pune stavilă emigrărei. 
In atară de aceea statul este în drept să limiteze emigrarea pr n 
măsuri adminisrative, atât în interes public, cât şi în interesul 
membrilor familiei emnigrantului, cum şi ca protecţiune pentru 
înşişi emigranții. Libertatea de emigrare, care în general nu ere 
limitată, nu dă drept de a imigra în alt stat. Statele astăzi! sa 
apără iaţă de emigranții străini, stabilind anume condițiuni pen- 
tru a fi admişi de a, trece frontiera, . | 

Legea peniru reglementarea migrațiunilor din 29 Apr. 1925 a 

reglementat şi la noi în mod unitar chestiunea privind emigraţiu- 
pea, decretând următoarele regule: 

Emigrarea şi imigrarea, libere în principiu, sunt. supuse totuşi ” 
resiricțiunilor cerute dej interesele statului şi ale populaţiunei. 
Aceste restriicțiuni se hotărese de ministerul muncii, cu avizul 
comisiunei speciale a migraţiunilor, care apreciază! şi causele ce 
le impun. Restricţiunile durează cât şi causele cari le-au provocat. 
Ele pot fi admise pentru motive de ordine publică sau economică, 
pentru interesele materiale sau morale ale emigranților, pntru pro- 
tecțiunea: muncei interne şi -apărarea intereselor igienice, sanitare 
ş. niorale ale ţării, ca represalii faţă de supuşii acelor state cari 

prescriu restricţii pentru imigrarea cetăţenilor români (art. 1—2). 

Legea conţine regula pentru emigrare, interdicţiun:, condițiuni, 

cereri de emigrare, pașapoarte, intreprinderi pentru transpoytul 

emigranților, contractul de transport, pentru imigrare, fondul de 

migratiune, comisiunea migraţiunilor, sancţiuni (art. 3—57). 

Legea 26 Apr. 1930 a ratificat aranjamentul dela Geneva din 

14 Iunie 1929 privitor la stabilirea unei cărți de transit pentru 

emigranți.
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$ 20. Indigenatul şi aparținerea comunală. 

Din populaţiune. sunt membrii ai statului. numai acei indivizi, 

cari sunt cetăţeni ai statului, indigeni, sau după nomenciatura 

Constiiuţiunei sunt Români. Numai cetățenii sunt membtii cu 

drepturi depline ai statului. Calitatea de cetățean se câştigă după 

prevederile Constituţiunei şi ale legilor speciale, aă: cărou studiu 

trece peste cadrele studiului nostru. Cum populaţiunea trăieşte în 

aşezările locale, comune, în afară de aparţinerea la societatea mare 

a statului, fiecare individ membru al statului mai are o legătură de 

aparţinere îaţă de'o comună, în care îşi are aşezarea. Faţă de ce- 

tăţenie, indigenatul de stat, aceasta este o cetăţenie rstrânsă, indi- 

_genat comunal. Ba are denumirea de aparținere comunală (compe- 

tinţă, atenenţă). 

Aparţinerea comunală ca instituțiune are “consecinţe juridice 

importante. Cele mai de seamă sunt!): a) dă drept de avea reședință 

şi de a locui în comună 'cetăţeanului cu aparţinere comunală, co-. 

muna este daţore a-l accepta şi a-l tolera în comună, autoritatea nu 

este în drept a-l refuza din comună; b) dă drept la asistența publică 

(drept de paupertate), una dintre sarcinele comunelor fiind de a 

îngriji de săracii lor şi de a contribui la plata cheltuielelor de în- 

eriJirea bolnavilor din comună; c) este baza: pentru aparținerea ad- 

ministrativă (după care anume drepturi şi obligaţiuni ale cetăţeni- 

lor sunt legate de o localitate). de multe ori în mod subsidiar, dacă 

mu este altă bază ca domiciliu, sau locul naşterii, sau dacă aceste 

nu se pot afla2). . 

Aparţinerea comunală însă nu producă efectul juridic de a, fi 

bază a îndrituirilor de drept public față de comună, cari se pot 

exercita fără a avea aparţinere. De. altă pate aparţinereă este 

baza îndrituirilor de drept privat faţă de comună, d. e. de a avea 

drept la păşunea, pădurea comunală etc. 

*) v. Kmety, op. cit., ed. VI, vol. I, pag. 331. ” 

2) Autoritatea comunală are competentia loci da a îndeplini pentru 

cetățean anumite acte după aparţinerea comunală, fie din oficiu, fie la. 

cerere. Cetăţeanul este dator a împlini anume obligaţii după aparţinerea 

comunală, d. e. autoritatea tutelară se stabilește după aparţinerea comu- 
nulă a, defunctului, obligaţia de recrutare, înregistrarea cazului de moarte 
în străinătate, dacă se cunoaște domiciliul.    
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Ş 21. Statistica. Organizaţia ei. Recensământul populaţiunei. - 

Unu dintre problemele administraţiunei în legătură cu miş- 
caiea populaţiunei este de a observa, de a constata, de a însemna, 
fenomenele de mişcare, din punct de vedere al creşterii sau redu- 
cerii numărului populaţiunei. Această problemă se soluţionează 

priv 0 organizaţie specială, care lucrează, cu aplicarea metodelor 

ştiinţifice speciale, prin serviciul de statistică. Statisţica nu se 

restrânge numai la studiul fenomenelor demografice, ci; ea în- 
irand în serviciul conducerii siatului, se preocupă de fenomenele 
din toate terenele problemelor de stat, sociale şi economice, diule- 
gând ştiinţele și cunoştinţele relative la, funcţionarea întregei orga- 
nizațiuni sociale, coordonându-le şi prelucrându-le, pentru a putea 

da punct de orientare în lucrarea legiuitorului, a guvernantului 
şi a administratorului. Cum am găsit funcțiunea poliţiei în toate 

terenele organizaţiei administrative, astfel găsim şi funcțiunea sta- 

tisticei în toate ramurile şi organizaţiile statului, pentru a, culege; 
a nreluera, coordona datele statistice şi pentru a cunoaşte din ele 

funcționarea organismului social. | 

Statistica ca ştiinţă deosebită, făcând parte şi din programul 
facultăţilor de drept, trece peste cadrele. studiului nostru. Rămâne 

să arătân. la acest loc organizaţia serviciului statistie în statul 

român după legile în vigoare şi să cunoaștem în linii generale nor- 

mele de iuneţionare. 

Serviciul statisticei generale era organizat pe lângă ministe- 

ru! agriculturii şi domeniilor. Legea 10 Febr. .1912 îi impune sar- 

cina de a face recensământul general al populaţiunii în anul 1912. 

Prin DL. 25 Ian. 1919 se înfiinţează direcţiunea generală a statisti- _ 

ca:, pe iângă ministerul industriei şi comerţului. Organizarea di- 

reciiunei generale s'a făcut prin DL. 20 Iunie 1919, pus în aplicare 

prin D. 7 Apr. 1920 şi în teritoriile unite, pe ziua de 1 Apr. 1920. 

IL. 8 Dec. 1925 privitoare la institutul de statisticii generală a * 

statului: reorganizează instituțiunea,  Potrivitţ regulelow» acestei 

legi: | 

“Îmstitutul dc statistică generală are organe: direcţiunea gene- 

rală.a statisticei, serviciile statistice ale departamentelor şi ale tu- 

turor administraţiilor publice, consiliul superior de statistică 
7 

  

1) R. legii este 2 Apr, 1927 privitor la institutul de statistică gene- 
rală şi deosebit Reg. fondului statistic, - ! i



— 540 — 

(art. 2). Tastitutul de statistică funcţionează pe lângă ministerul 

induştriei şi comerțului (art. 1). Prin L 2 Aug. 1929 pt. org. mimis- 

terelor institutul de statistică generală a statului ia fost trecut 

la ministerul muncii, sănătăţii şi oerotirilor sociale (art. 157), ră- 

mânând să funcţioneze potrivit legii sale speciale. Prin |. 14 lul. 

1950 sanitară şi de oerotire direcţiunea statisticei generale a sta- 

tului, prevăzută la art. 162 şi 163 al L. 2 Aug. 1929, a fost supri- 

maţă. Serviciul demografic, (unul dintre cele 3 servicii ale acestei 

direcţiuni) a trecut la direcţiunea ocrotirii, rămânând în strânsă 

legătură de colaborare cu institutul statistic (art. 545). 

Institutul de statistică (L. 3 Dee. 1925) se ocupă cu matesialul 

statistic relativ la cele 2 elemente constituente ale statului: teri- 

toriu şi populaţiune, la ramurile de producţiune economică: agri- 

cultură, comerţ, industrie, la finanţe şi cireulaţiune, şi în general 

la toate ramurile de activitate economică şi de bogăţie a ţării. Ea 

are atribuţiunile de a culege, examina, verifica, coordona şi publica 

- datele statistice, de a redacta statistica generală a ţării în anuare 

şi buletine periodice, de a executa numărătoarea, generală. a. popu- 

laţiunii, potrivit legii, de a culege datele statistice internaţionale 

şi de a întreţine relaţiunile şi schimbul de publicaţiuni cu oficiile 

de staţistcă din străinătate şi cu institutele internaţionale de sta- 

țistică. | | 

Consiiiul superior de statistică se compune din: 1 delegat al 

consiliului superior al etonomiei naţionale, 1 reprezentant al cor- 

siliului permanent administrativ (azi 1 delegat desemnat de ministe- 

vul de interne), câte 1 reprezentant al uniune: camerelor de comerţ. 

agricultură, muncii, 4 specialiști în chestiunile economice tehnice, 

2 profesori. de statistică dela universităţi sau dela academiile de 

înalte studii comenciale, câte 1 delegat al fiecărui. departament sau 

al administraţiilor de sine stătătoare mai însemnate, directorul ge- 

neral al statisticei. Membrii se numesc pe 5 ani prin decret. 

Are în atribuțiuni: stabilirea normelor după cari au â se în- 

toemi lucrările de statistică, îndrumează' studiile şi publicaţiuniie 

oficiale, dă avizul la regulamente pentru serviciile de statistică, 

controlează şi: aprobă publicarea statisticelor (art. 3—5). 

Comitetul de statistică este compus din şefii serviciilor statis- 

tice ale departamentelor şi administraţiilor publice autonome (ast. 7). 

Pentru lucrările de ordin general din competinţa sa. institiitul 

are organe de execuţiune: a) serviciul central de coordonare şi exe- 

cutare de studii şi publicaţiuni; b) serviciile statistice ale depar- 

tamentelor şi administraţiilor autonome. , 
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Piecare departament sau administraţie autonomă are un ser- 

viciu sau birou statistic, pentru luerările statistice proprii. Aceste 

se execută după dispoziţiile comitetului tehnic. 

Pe lângă fiecare prefectură de judeţ funcţionează un comitet, 

judetean şi un serviciu statistic. Sewviciul statistic este condus de 

un referent statiştie sub controlul secretarului consiliului judeţean, 

asistat de funcţionari după trebuinţă. 

Asemenea comitet şi serviciu funcţionează şi în comunele ur- 

bane şi rurale (art. 13—14). | 

Orice persoane, instituţii publice sau particulare, sunt datoare 

să comunice în soris datele statistice de interes public ce li se cer 

pe baza ordinelor ministerelor, sau institutului de statistică.: Datele 

statistice sunt secrete şi întrebuințate numai pentru scopuri statis- 

tice (art. 21—93). 

Pentma acoperirea cheltuelilor necesare publicaţiunilor statis- 

tice şi a efectuării recensământului s'a creat un fond statistic, la 

dispoziţia institutului, alimentat din produsul rezultat din vânza- 

rea publicaţiunilor institutului şi din timbrul. statistic (art. 29), 

legea 21 Martie 1930 privitoare la recensământul general al 

populaţiunii prevede din nou, că recensământul se va face la fie- 

care 10 ani, într'o singură zi, cu începere din anul 1930. Ziua re- 

censământului se va fixa prin decret. : 

€. Menţinerea sănătăţii, 

$ 22. Generalităţi. Sistemul administraţiei sanitare. 

Indivizii ca membrii ai populaţiunei. statului, ca să poată în- 

deplini scopurile lor individuale, ca şi cele ale vieţii colective, tre- 

bune să se bucure de sănătate. Sănătatea indivizilor este temelia ori 

cărei capacități de muncă, pentru achiziţionarea bunurilor mate- 

riale şi spirituale. O societate constând din indivizi sănătoşi este 
capabilă să facă faţă necesităţilor vieţii, din potrivă o societate con- 

stând din indivizi nesănătoşi nu numai <ă e o piedecă pentru cei 

sănătoşi, dar e şi un pericol. Sănătatea unui individ bolnav influin- 

țează şi sănătatea celorlalţi indivizi sănătoşi. De aceea: îngrijirea 

sănătăţii a ajuns a fi privită ca o problemă de interes general al 

societăţii. | ă 

Cum -am văzut în -teoria poliţiei, traiul individului este ame-
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ninţat de pericole, cari consistă. în anumite puteri!), asupra, cărora 

el nu poate fi stăpân. Aceste puteri, care imfluinţează sănătatea în: 

dividului, stau sau în circumstanţe externe, sau în felul de viaţă al in- 

dividului. Ingrijirea sănătăţii ca problemă. publică reclamă, ca peri- 

colele rezultând din orice cauze, care pot avea o influinţă dăună- 

toare asupra sănătăţii indivizilor, să fie preîntâmpinate si înlătu- 

rate. Aceasta, este o funcţiune de prevenire, ca şi în activitatea, poli- 

ției. De “aceea prevenirea cauzelor dăunătoare ale sănătății, ia şi 

denumirea de poliție sanitară. 

Menţinerea sănătăţii populaţiunei statului nu poate ţi soluţio- 

nată numai prin grija individului. Crearea, taturor condiţiilor ne-: 
cesare pentru menţinere, cum şi prevenirea -puterilor dezastruoase 

pentru sănătate, sa. ridicat în şirul problemelor de stat. Ca atare 

ea face parte din administrarea interioară.. Ea e o problemă gene- 

rală, care se găseşte, ca şi poliţia, şi în celelalte terene ale proble- 

melor de stat, în ramurile de admimistraţie relativă la traiul mate- 

rial, în deosebitele ramuri de producţiune, în organizaţia armatei,. 

a justiţiei, a afacerilor externe. - 

„ Apărarea sănătăţii. se realizează cu ajutorul ştiinţei medicinei, 

e necesar dar ca cunoscătorul. de drept să pătrundă şi înt?o parte 
a stiinţei medicale, ca să poată soluţiona problemele sanitare, de 

altă parte medicul trebue să cunoască organizarea şi funcţionarea 

organizaţiunei administrative, pentru a putea şoluţiona problemele 

de menținere a sănătăţii. Organizaţiunea pentru menţinerea sănă- 

tăţii populaţiunei face parte din organizaţia generală, ea colabo- 
rează aliturea cu celelalte organe ale statului, este necesar dar pen- 

tru funcţionarul public, fie medic, fie jurist, ca să cunoască fune- 

ționarea aparatului, în ale cărui cadre este chemat să lucreze. 

„Oreiarea tuturor condiţiilor necesare pentru menţinerea sănătăţii 

populațiunii, care e privită ca sănătatea publică, este o problemă 

atât de uriaşă, în cât ea nu poate fi soluţionată numai de :ătre 

stat?), ci alăiurea trebue să colaboreze organizaţiunile locale, comu-' 

1) v. Lorenz “von Stein, ope cât; ed. III, vol. II, pag. 73 şi urm. 

2 Organizaţiunea, administraţiunei sanitare în statele europene are 

aceleaşi trăsuri generale. Se deosebeşte însă: maj ales în felul cum sunt 

repartizate sarcinile între stat şi organele locale. L. v. Stein caracterizând ! 

organizaţiile din cele 3 principale state europene află că în Anglia punctul 
de vreutate a]. administraţiei sanitare se află. în comune, unde fiecare 

comună, are oficiul sanitar, iar statul exercită funcţia de supraveghiere- 

supericară, In Franța rolul comuneloi este cu totul disparent (primarul 

„e funcţionar al statului;, vine într'ajutor statului sistemul Spitalelor 1o0- 

cale. Punctul principal al. organizaţiei sanitare în Franţa este 'mai mult 

: în desgoitarea,  organizţiunii administrative pentru igienă, decât în des- 
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nele, mai ales, fiindcă efectele imediate ale condiţiunilor create şi 

ale dispoziţiilor făcute le simţeşte populaţiunea respectivelor co- 

mune. Este necesar, ca alături de stat şi de comune să colaboreze în 

uriaşa lucrare pentru menţinerea sănătăţii şi celelalte organizaţiuni 

ale societăţii (asociaţiunile, fondaţiunile), care încă trebue să-și iea, 

partea lor de muncă. 

Sistemul problemelor serviciului sanitar este dat de natura lu- 

crurilor, de o parte Măsuri de menţinere a sănătăţii şi de prevenire. 

a cauzelor dăunătoare: ei, de altă parte sănătatea atacată fiind prin 
boale, refacerea ei, vindecarea. Prin soluţionarea problemelor din 

prima grupă se dau condițiunile pentru menţinerea sănătăţii indi- 

viduale, întru cât ele pot li determinate de raporturile vieţii colee- 

tive şi pot fi dependente de ea, prin cele din grupa a doua se asi- 

gură individului condiţiile de vindecare în caz de îmbolnăvire, întru 

cât colectivitatea le poate da. Problemele din categoria primă se so- 

luţionează 'prin serviciul sanitar, cele din grupa a doua prin servi- 

ciul medicinal. 

Serviciul sanitar prin prevenirea pericolelor amenințând sănă- 

tatea face funcţiune de poliţie, Pericolele rezultă sau din înfecțiune 

“(molipsire), sau din circulația bunurilor. şi din ințeresele egoiste ce 
se valorifică în procesul circulaţiei, sau din contrastul de iriterese 
dintre indivizii, cari au o proprietate sau un capital, şi dintre lu- 
crătonii fără capital. Prevenirea pericolelor din prima categorie este 
poliția sanitară, al celor rezultând din contrastul de interese este 
ocrotirea socială (după Stein). 

Poliţia pericolelor: de infecţiune se poate grupa după speciile de 
boale infecțioase, 'care ameninţă sănătatea tuturor indivizilor dintw”o 
localitate. Astfel se voibește despre poliţia cimmnei, având ca mijloc 
de combatere carantina, despre poliţia variolei, cu vaccinarea, despre 

- poliţia holerei cu măsuri igienice, despre poliţia boalelor venerice 
cu măsuri de profilaxă, şi de supraveghiere individuală. Toate intră 
în categoria măsurilor de igienă publică. 

„__ Poliţia pericolelor rezultând din . circulaţie, prin care se ame- 
ninţă sănătatea unor indivizi din partea altor indivizi, sau din. par- 
tea unor circumstanţe în afară de persoane, se grupează în poliţia 
alimentelor, poliţia substanțelor veninoase, poliția străzilor, poliţia 

  

voltarea activităţii administrative, se pare, că Franţa, vrea să soluţio- 
neze probiema în măsura posibilității statului, fără conlucrarea stărui- 
toare a, organelor locale. — Tipul organizaţiei noastre este al celei. fran- 
ceze. In Germania îngrijirea sănătății publice e în mâna statelor sin- 
furatice.
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cimiterelor, îngrijirea de apă de beut pentru a înlătura boalăle pro- 

vocate de apă rea, îngrijirea d locuinţe igienice. Aceste intră în 

“categoria măsurilor de igienă. 

Prevenirea, pericolelor arătate până acum depinde şi de voinţa 

individului, care mai mult ori mai puţin le poate înconjura, prin 

unmnare se poate apăra şi singur în contra lor. În afară de aceste 

pericole, mai există astfel de pericole, ari sunt împreunate cu munca 

“ce trebue să o săvârşească cei fără capital (clasa muncitorilor), con- 

strânşi de a-şi câştiga mijloacele de traiu prin muncă fizică în astfel 

de condițiuni, pe eare ei nu le pot înconjura, pentrucă sunt inerente 

muncii. care le dă existenţa. Munca, care este baza ori cărei desvol- 

tări economice, poate fi şi pericol pentru puterea producătoare. Este 

de datoria societăţii, ca să ocrotească, să îndepărteze pericolele să- 

nătăţii pentru factorul producător de muncă, şi prin urmare să creeze 

o astfel de ordine socială, în care interesele produeţiunii să fie sub- 

ordonate intereselor sanitare ale factorilor de muncă. 

Miisurile de ocrotire, luate de statul modern întru realizarea 

ocrotirei, sunt de 3 categorii. 

Prima categorie emprinde toate măsurile igienice, care sunt 

luate în general pentru oerotirea factorilor muncii, fără consideraţie 

la! condiţiunile de muncă. Aceste, se referă Ja: oarotirea, femeii în- 

săreinate, a copiilor în vârstă fragedă, a femeilor lehuze, la între- 

buinţarea copiilor la munci de fabrică, la constuirea de locninţe 

pentru muncitori, locuinţe ieftine pentru funcţionari, ete. 

In a doua categorie se cuprind măsurile :de ocrotire privind 

felul de muncă din punct de vedere al efectelor asupra sănătăţii. 

Aceste se referă la timpul de muncă, la ziua de lucru, la, răspunde- 

"vea materială a patronului pentru accidentele ce pot ajunge pe Mun- 

citoz din maşini, exploziuni ete. în marea industrie, cum şi în alte 

întreprinderi, ca exploatări de mine, lucrări de produrţiune cu sub- 

stanţe veninoase, cu explozibile. Se mai referă la construeţiunea de 

încăperi igienice de lucru, luminoase, aerizate, ventilate. Măsurile 

luaţe. au de seop menţinerea sănătăţii muncitorilor în. condiţii bune, 

pentru a conserva pentru economia naţională marele factor de pro- 

ducţiune munca. : 

Prin a treia categorie de măsuri se dă verotire prin vindecarea 

gratuită a bolnavilor săraci, prin impunerea, obligaţiunii de a avea 

medici pentru muncitorii stabilimentelor industriale, de altă parte 

se creiază casele de asigurări muncitoreşti pentru incapacitate de 

muncă, boală, accidente, bătrâneţe. i 

_ Instituţiile de aerotire socială amintite la, acest loc trecând 
7 

7      
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peste cadrele serviciului sanitar propriu zis le vom trata întrun titlu deosebit. Rămâne să arătăm cum se grupează serviciul, oferit în caz de îmbomăvire individului, serviciul medicinal. | Măsurile de acest fel se iau când individul a fos ajuns de pe- ricolul unei boale. Vindecarea din boală este chestiunea individului, Numai în anumite condițiuni, pentru indivizi fără mijloace, inter- vine statul, dându-i vindecare gratuită, 
Serviciul medicinal se face prin personalul medicinal, care con- stă din: medici, farmacişti, moaşe şi prin înstitutele sanitare, care sunt: spitale, case de sănătate, stabilimente balneare. | După acest tablou general a] problemei de menţinere a sănă- tăţii publice şi al organizaţiunei administrative create pentru solu- tionarea acestei probleme, vom studia instituţiunile de drept sanitar ale statului nostru. 

9 
ş 

In studiul nostru luăm de bază ca isvor de drept noua lege sa.- nitară şi de ocrotire din 14 Iulie 1930. Aceasta a abrogat vechea lege sanitară, din 20 Dec. 1910 şi 8 Mai 1911 cu toate regulamentele ei şi cu modificările ulterioare, care în baza Decretului din 8 Oct. 1920 S'a întins şi în provinciile unite, abrogând toate legile, regulamen- tele, ete. contrarii aflate în vigoare î 
Iunie 1921 s'a decretat şi de cătr 

regulamentelor şi intsrucţiunilor sanitare ac- Î 
şi “adnotări de AL. AL. Pretorian, 

advocatul-şef al contenciosului direcţiunii generale a serv. sanitar, 2 vol, 
ediţia II. Bucureşti 1929, și Noţiuni de organizare şi legislaţie sanitară de 
acelaş autor, București 1928. 

, 2; Celelalte îsvoare de drept din epoca statului întregit sunt: L. 1 Aug. 
1924 pentru penalitățile contravenţiilor din legea, sanitară; L. 3 Iunie 1925 
pentru incadrarea pertonalului medical din ținuturile unite; LL. 14 Nov. 
1923 pentru “înfiinţarea 
L. 36 Febr. 1927 pentru ş 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. .
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$ 23. Organizaţia serviciului sanitar. Servicii centrale. 
Servicii exterioare. 

. : 

Problema sanitară, făcând parte din problemele adminisraţiei 
interioare, după natura sa a aparţinut în cadrul atribuţiunilor mi- 

nisterului de interne. Prin L. 25 Aprilie 1922 s'a creat ministerul 

sănăţăţii publice, al muncii şi ocrotirilor sociale. Serviciul sanitar 

a trecut în cadrele noului departament, rezultat din înglobarea di- 

vea. şcoalei şi corpuiui de infirmiere de pe lângă institutul de igienă şi 

sănătate publică. - 

Regulamente şi deciziuni: R. 23 Iul. 1920 pentru spitale; R. 23 Iul. 

1920 pentru modif. reg. de prevenirea boalelor infecțioase; R. 23 lul. 1920 

pentru importul, fabricarea, vânzarea opiului, cocainei şi derivatelor; R. 

20 Oct. 190 pențru modii. reg. de prevenirea boalelor infecțioase; R. 3. 

Nov. 1920 idem; N. 23 Nov. 1920 pentru funcţionarea, laboratoarelor de 

igienă; R. 25 Apr. 1951 al: drugheriilor şi vânzării substanţelor medica- 

mentoasc brute; Decisiune 23 -Aug. 191 pentru instituirea. înspectoratelor 

de igienă si igienă, socială; Decisiune 19 Oct. 1921 pentru conducerea sei - 

viciilor sanitare de port şi de întrare pe uscat; R. 9 Dec. 1921 pentru con- 

trolul alimenielor şi Uduturilor -şi represiunea fraudelor; R. 20 -lul. 1922 

pentru mod. unor art. din reg. anterior; R. 2 Sept. 1922 pentru depozitarea -. 

petrolului brut; R. £9 Oct. 1922 pentru mod, R. pentru controlul alimente- | 

lor; R. 26 Dec. 1992 pentru aplicarea, legii din 28 Oct. 1922 relativ la regiz- 

nile salitare; N. 4 Apr. 1923 pentru punerea, în aplicare a. legii &xerciţiului . 

dentistie; BR. 24 Nov. 193 pentru laboratoarele dentare; R. 7 Dec. 1923 pen- ! 

iru funcţionarea îustituțiunilor de asistență medicală; R. 21 Dec. 1923 pt. 

depozitele dentare; Deciziune 96 Dec. 1923. pentru un serviciu balneo-eli- 

matic; Deciziune 2? Ian, 1924 pentru. delegaţia, -medicilor „primari de judeţe . 

de ă pronunţa «inenda în prima instanţă; R. 10 Iul. 1924 pentru. admini- 

straţia serviciilor institutului de seruri: şi vaccinuri; R. 31 Iul. 194 pentru 

org. înterioară și de controlul farmaciilor; R. 11. iul. 1924 pentru alimen- , 

tarea cu apă în „omunele rurale; R. 12. Iul. 1924 al staţiunilor balneare Şi | 

climaterice; R. 22 lui. 1924 R. şcoalelor sanitare elementare; R. 29.1ul. 1924 

pentru tavoratoriile particulare de analize „microbiologice - sau: de chimie 

medicinală; E. 28 Mai 1995 pentru recunoaşterea specialităţii de 7nedic 

balneolog; BR. 5 lân. 1926 pentru concursul deschiderei de: farmacii; BR. 14 

„Sept. 1926 pentru instituţiunile hidrominerale şi climatice; BR. 4 Nov. 19%, 
pentru consursul concesiunilor de farmacii; -R. 16 Ian. 1927 pentru org. 

interioară a farmaciilor; R. 16 Ian. 1927 pentru obţinerea titlului ds fa 

macist diriginte; R. 7 Apr. 1927 Casei. sănătăţii. publice rurale; R.:19 Aug: 

19327 pentru' funcţionarea medicilor sanitari în stațiunile balneare; R. VW 

- Nov. 1927 “al comisiunei,, „superioare de igienă, salubritate şi igienă, indu-” 

strială; R. 25 Apr. 1930 pentru controlul alimentelor, băuturilor şi obiec- . 

telor uzuale din punct de vedere sanitar.    
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recţiuni generale a serviciului sanitar în organizaţia ministerului, care exista din 1920, al muncii şi ocrotirilor sociale?). Prin L. 23 Martie 1922 în atribuţiunile ministerului sănătăţii şi, oerotirilor so- ciale în primul loc a, rămas drecţiunea generală a, serviciului sa- nitar, 

» Organizaţia serviciului sanitar azi cuprinde numai serviciul uman Civil, cel militar are organizaţia sa propri6. Nu, cuprinde nici pe cel veterinar, care a fost trecut la ministerul de agricultură şi domenii. - Ă 
“Serviciul sanitar civil era condus de direeţiunea generală a serviciului sanitar până la L, 2 Aug. 1929 pnetru organizarea mi- 

nisterelor, care reducând numărul departamentelor, uneşte din nou problemele sănătăţii cu ale muncii, iar titlul de direeţiune generală îl menţine numai penttiru direcţiunile investite cu autonomie, Astfel în noul minister a] muncii, sănătăţii şi oerotirilor sociale, serviciul sanitar ajunge una. din cele 4 direcţiuni ale ministeiului cu denu- 
mirea, direcțiunea sănătăţii, 

Noua lege sanitară din 14 Iulie 1930 îmbrăţişează afară de pro- blema sanitară şi cea a ocrotirei, ea are denumirea: Legea sanitară şi de ocrotire. i 
I. Servicii centrale: 
Direcţiunea sănătăţii are următoarele servicii: 1) serviciul igie- nei, cu 'secţii pentru boalele infecțioase şi pentru controlul alimen- telor şi băuturilor; 2) serviciul plăgilor sociale; 3) serviciul spita- lelor; 4) serviciul farmaciilor; 5) serviciul balneo-climatic; 6) ser- viciul edilităţii, eu secţia. construcţiilor, a geniului sanitar şi a lo- cuinț6lor (L. 2. Aug. 1929, art. 159). 
Pentru soluţionarea, problemei sănătăţii ministerul îndrumă şi coordonează activitatea, tuturor serviciilor şi instituţiunilor sanitţare şi de ocrotire, după norme unitare stabilite de minister, ori care ar fi autoritatea, de care ele depind din punct de vedere bugetar (art. 1). Instituţiunile sanitare ale autorităţilor locale, cuin şi cele ce depind de alte departamente, sau autorităţi, Cum şi cele private, funcţio- nează conform îndrumărilor tehnice 'ale ministerului, şi sunt supuse controlului „lui (art. 2). i 
Pe lângă minister funcţionează un consiliu general al sănătăţii şi ocrotirei, care a, înlocuit vechiul consiliu sanitar superior înfiin- fat la 14 Nov. 1865. Consiliul general al sănătăţii e format din ur- Îi tat 

: 
9 In organizaţia dată, de Consiliul” dirigent serviciilor publice “din Ar- deal sa înfiinţ at încă în luna Dee. 1918 un resort al ocrotirilor sociale. . Ma ÎN | e 35».
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mătoarele comisii: a) comisia boalelor infecţioase?); b) a medicinii 

curativet); c) a boalelor sociale5); d) a salubrităţii şi igienii indus- 

triale6); e) chimico-farmaceutică”); f) de puericulțură?); g) a asi- 

stenţei sociale?); h) a deficienţilor!*); î) centrală medico-legală':); j) 

centrală de coordonare sanitară!2). 

Consiliul are în total 51 membri, în care'sunt reprezentate toate 

3) Comisia boalelor infecțioase e compusă din: directorii institutelor 

de igienă din Bucureşti, Iaşi şi Cluj, directorul -institutului de seruri şi 

vaccinuri, un medic primar de boale infecțioase, 5 membri (art. $, a). 

4) Comisia medicinei curative constă din: 1 profesor de boli interne, 

1 profesor de chirurgie, 1 specialist în, oftalmologie sau otorino-laningolo- 

gie, i director de institut de balneo și fizioterapie, 1 medic primar de spi- 

tal, 5 membri (art.. 8, b). ” 

5) Comisia boalelor sociale constă din: 2 specialişti profesori în boa- 

ele venerice, 2 specialişti în combaterea tuberculosei, 1 medic primar de 

spital sau dispensar, 5 membri (art. 8, c). 

5) Comisia salubrităţii. şi îgienii industriale constă din: 1 director al 

unuia din institutele qe igienă, 1 :medic-şef ae municipiu sau medic pri- 

mar de judeţ, 1 chimist, 2 igieniști, dintre cari-unul specialist în geniul 

sanitar, 5 membri (art. 8, d). 

7) Comisia chimico-farmaceutică constă din: 1, directorul sănătăţii. 1 

profesor univ. farmacist, 1 profesor univ. de farmacologie, 1 farmacist 

proprietar de farmacie, 1 drughist matriculat, ambii cu vechime de 10 

ani, 5 membri. Directorul institutului chimico-farmaceutic va fi referen- 

tul comisiei (art. 8, e), ” 
si Comisia de puericuliură constă din: i profesor de clinică medicală 

infantilă, 1 vrofesor ae clinică obstetricală, 1 specialist dintre şefii de sec- 

ţie ai institutelor de igienă și sănătate publică, 1 şef de instituţie pentru 

ocrotirea copiilor, 1 specialist în igienă şcolară, 5 membri (art. 8, î). 

9 Comisia asistenţei sociale constă din: 5 reprezentanţi ai societăţilor 

şi organizaţiilor cu acest scop (art. 8, 8). 

10 ('omâsia deficienţilor constă din: 1 profesor medico-pedagog, 1 pro- 

fesor specialist în problema asistenţei delicvenţilor minori. i profesor de 

clinică psihiatrică, 1 specialisti în igienă mintală, 1" „specialist în dreptul 
» 

tutelelor, 5 membri (art. 8, h). 
11) Comisia centrală medico-legală constă din: 1 directorul îinstitutu- 

lui de medicină legată din Bucureşti, 1 profesor de clinica obstetricală, 

profesor de anatomie patologică, 1 profesor, de psihiatrie, i chimist şi un 

supleant ;medic-legist) 5 membri şi un supleant (art. 8 i). 

12 Comisia centrală de coordonare sanitară constă din: 1 inspectorul 

gen. al serv. san. al armatei, imedicul director al asigurărilor sociale, 1 

medicul director al Casei pentru ocrotirea şi ajutorarea personalului C. 

F. R., 1 medicul-şei al serviciului de igienă şcolară din, ministerul in- 

struciiunii, 4 din etorii sau epitropii eforiei spitalelor civile, aşezăminte- 

lor brâncovenești sau epitropiei sf. Spiridon, 1 reprezântant medic vete- 

rinar al ministerului de domenii, 6 membri. Comisiunea va fi prezidată de 

ministru, subsecretarul de stat, sau secretarul general (medic) (art. 8 j) 
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specialiţăţile sănătăţii. Pentru cazuri speciale şi când necesitatea 
o impune, comisiunile sunt în drept a învita la şedinţe şi alţi ex- 
perţi. 

Membrii sunt numiţi prin decret pe 5 ani. La expirare man- 
datul lor poate fi înoit, | 

Au drept a lua parte la lucrările comisiilor: ministrul, sub- 
secretarul de stat, sau secretarul general (medic), sau directorul să- 
nătății, sau directorul ocerotirei, cari sunt membri de drept ai consi- 
liului general (art. 9). Ă 

Consiliul general se întruneşte în sesiune ordinară de 2 ori pe 
an, în şedinţe extraordinare de câte ori e convocaţ. Atribuţiunile 
consiliului sunt de a aviza asupra programului de activitate al ser- 
viciilor sanitare şi de ocrotire, asupra problemelor de ordin general 
ce i șe supun spre deliberare, asupra proiectului de buget central, 
a lua cunuştinţă de rapoartele anuale de activitatea; serviciilor 
(art, 14). | 

" Comisiile pregătese proiecte de regulamente sau instrucţiuni din 
domeniul specialităţii lor, avizează asupra problemelor tehnice puse 
în discuţie, indică normele de urmat în cazuri speciale neprevăzute 
de legi şi regulamente. Avizele sunt consultative, afară de cazurile 
când legea prevede altfel. Comisiile lucrează în legătură ku serviciile 
respective din minister, fiind organe de îndrumare tehnică, a ace- 
storă (art; 10). | 

Comisia centrală de coordonare studiază, şi problemele sanitare 
de competenţa mai multor departamente, ori diferite autorităţi, 
pregătește anteproiecte şi regulamente asigurând colaborarea tutu- 
ror instituţiunilor sanitţare şi de derotire, rezolvă litigiile ce sar 
ivi în colaborare (art. 12). i 

Fiecare comisie e prezidată de ministru, subsecretar de stat, 
secretarul general medic, sau de unul din membrii aleşi de comisie, 
secretar este şeful serviciului sau secţiei resp. Comisiile lucrează 
separat, pentru problemele de competinţa mai mulţor comisii, ele se | 
pot întruni şi în şedinţe comune (art. 13). | 

Pentru rezolvarea chestiunilor administrative funcţionează pe 
lângă minister o comisiune administrativă şi o comisiune centrală 
de disciplină, 

Comisiunea administrativă!3). se pronunţă asupra dispoziţiilor 
pa 

13) Comisiunea adin. se compune din: ministru, subse 
| 

cretar de stat, secretar gen. medic (pre şedinte), directorul direcţiunei Tespective. 1 igie- nist, 2 medici primari de spital, 1 supleant. Comsiunea poate lucra numai cu 4 membri, inclusiv supleantul. In chestiuni de numiri ete. deciziunile sunt obiigatorii pentru ministru, formând avizuri. conforme (ari. 17) 

4
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de mişcarea personalului (numiri, confirmări, înaintări, transferări, 

punsri în retragere, etc.) superior şi tehnic-sanitar şi de ocrotire, ori 

unde s'ar afla, asupra liberei practice, a medivinei, farmaciei, dentis- 

ticei, moşitului şi drogheriei, â liberei practice de specialist. 

Comisiunea, centrală de disciplină!*) este instanţă de apel pentru 

întreg personalul tehnic titrat, atară de serviciul sanitar al armatei. 

Institutele de ştiinţă aplicată de pe lângă minister sunt: insti- 

tutul de seruri şi vaccinuri!5), institutele de igienă şi sănătate pu- 

blică16), institutul chemico-farmiaceutic!7), 

II. Sersicii exterioare: NE 

Serviciile exterioare din teritoriu sunt: servicii ministetiale lo- 

“cale la cele 7 ceattre ale directoratelor, serviciul sanitar şi de ocro- 

tire județean, condus de medicul primar de judeţ, având şi un con- 

siliu de îgienă şi ocrotire judeţean, plasa sanitară, condusă de un 

medic igienist, serviciul sanitar şi de ocrotire coinunal, condus de 

medicul comunal, asistat de oficianţi sanitari, surori de ocrotire în 

comunele rurale, în municipii cu un consiliu de igienă şi. de ocro- 

tire municipal. E a a i 

Serviciul ministerial local, înldenind regiunile resp. inspectora- 
; 

  

- 

43) Se compune din: 1 delegat al Curţii de casaţie (prin tragere la sorţi . 

la. începutul: fiecărui an, de către primul preşedinte) ca preşedinte, 1. me- 

'dic delegat al ministerului muncii etc. (delegat de ministru), 2 medici de- 

legaţi ai consiliului general (delegaţi de. Tnembrii. medici). 1 funcţionar 

ezal sau superior în grad cu inculpatul (delegat de asociaţia profesională, 

căreia, apârţine inculpatul), 5 membri. i . 

15) Institutul „Dr. I. Cantacuzino“ înfiinţat prin L.-16 Iul. 1921, e per- 

soană juridică. Are menirea de a prepara serurilp. vaccinurile, precum şi 

alte produse similare necesitate de  maladiile infecțioase din ţară, cerce- 

tează în mod ştiinţifice aceste maladii, “e orgân. pentru analizele Dacteoro- 

logice şi serologice etc. (art. 25). i ! ÎN Ă 

:6) institutele de igienă şi sănătate publică (Bucureşti, Iaşi, Ciuj), sunt 

centre de îndrumare tehnică, sunt la dispoziţia tuturor instituţiunilor și 

pentru asigurarea învăţământului în facultăţi (arţ. 26—38). Ele sunt per- 

soane. juridice. Cel din Bucureşti e înfiinţat şi organizat prin L. 26 Febr. 

1927, - n Ă , 

Institutul din Bucureşti cuprinde. și spitalul şi stațiunea de malarie 

Gurbăneşti—Iifov şi o. stațiune de studii asupra alimentării cu ară pota- 

bilă. Institutul din Cluj arâ'sub conducerea să tehnică, institutul, pentru 

profilazia” şi studiul cancerului (art. 34). . 

2; Institutul chimico-farmaceulie este organ de, studii, îndrumare şi 

control. tennic pentru farmacii, “laboratoare şi fabrici de medicamente. 

Funcţionează pe lângă minister (art. 3844). Pe lângă institut funcţionea- 

„ză şi depozitul -de medicamente şi. materiale sanitare şi laboratorul tehnic 

de produse farmaceutice. * ” ia 

x
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tele sanitare, are secţiile celor 4 direcţiuni din minister: a muncii, 

sănătăţii, ocrotirilor sociale şi a educaţiei poporuluiI8). Şeful ser- 

viciului ministerial local este doctor în medicină cu. gradul de ins- 

pector general sanitar. Atribuţiunile lui sunt de a conduce, supra- 
veghia, coordona serviciile din circumseripţia directoratului, el 
fâce şi numiri de personal, acordând concedii, şi exercită disciplina. 

E şeful tuturor „medicilor din regiune. (art. 49—50). 

Serviciul judetean este condus de un medic primar de județ, el 

este şeful autorităţii sanitare şi de ocrotire din judeţ, are în atribu- 

” iuni controlul, supraveghierea şi conducerea administrativă a, in- 
stituţiunilor şi serviciului din judeţ (art. 54). Se recrutează dintre 

medicii igienişti cu cel puţin 5 ani de serviciu. La reşedinţa, jude- 
ţului funcţionează consiliul, de igienă și ocrotire judeţeană, constând 
din specialiştii serviciilor şi alte organe având legătură cu sănăta- 

tea, îns număr de 16—20.19), | , 

Plasa sanitară este subdiviziunea judeţului pentru serviciul sa- * 

-nitar. Judeţele sunt împărţite în plăşi sanitare, compuse din una 
sau mai multe plăşi administrative. Populaţiunea, unei plăşi sa- 
nitare este: de cel mult 100.000. locuitori, potrivit cu desimea popu- 
laţiunei şi a căilor de comuniecaţiune, Delimitarea : se face de mi- 

| nister, fără a se depăşi limitele judeţului (art. 57-—59). Plasa sani- 
tară este condusă de yn medic igienist, ajutat de medici comunali, 

oficianți sanitari şi surori de ocrotire. “Medicul conluerează cu pre- 
iorii plăşilor (art. 60—68). . 

Serviciul comunal este  provăzut de medicul comunal, în comu- 
nele urbane un medic la 20.000 locuitori, în cele rurale la 10.000 1o- 
cuitori. Comunele rurâle se pot asocia pentru a salariza personalul 
sanitar şi de ocrotire? In comunele rurale medicul va fi asistat de 
sora de ocrotire (art, 69—80). Legea sanitară are dispoziţiuni. şpe- 
  

15) In L.29 Aug, 1929 art. 180 aceasta - -a fost indicată, ca secția, asigu- - 
| rărilor sociale, cum am. arătat işi "noi la, pag..97. L. 14 Iul. 1930 a făcut 
rectificarea, înlocuind secţia asigurărilor sociale « cu “secţia, „educaţiunii po- 
părului (art. 47). 

19) Aceştia sunt: preşedintele * delegaţiei judeţene (preşedinte), „medicul 
primar de judeţ (vicepreşedinte), 1 delegat a! consiliului jud,, 1 delegat al 
consiliului oraşului reședință, medicul- -set ai laboratorului, 1. medic pri- 
mar director de spital, directorul 'oficiului de ocrotire, 1 medic- -şef de dis- 
pensar, medicul-șef al oraşului reşedinţă; 1 medic! comunal, medicul-şef al 
garnisoanei, “medicul-şef al asigurărilor sociale, inginerul- -șef al judeţului, 
1 farmacist diriginte proprietar, . veterinarul- -şei al judeţului şi oraşului, 
1 chimist,  medicul- sei al portului (unde sunt porturi), advocatul statului 
sau judeţului, medicul: şei al serviciului ministerial locat poate asista la 
şedinţe, cu vot consultativ, câte 1 delegat al uniunei camerelor de, comerţ; 
şi camerei muncei (art. 35). 

,
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ciale 'peniru serviciul sanitar al municipiului Bucureşti şi al celor- 

lalte municipii (art. 82—108). 

Instituţiunile sanitare şi de ocrotire sunt: spitalele, dispensariile, 

laboratoarele de igienă, oficiul de ocrotire, casa de ocrotire. 

Ş 24. Măsuri pentru menţinerea sănătăţii. Salubritatea 

localităţilor, locuinţelor. Controlul alimentelor şi băuturilor. 

Substanțe otrăvitoare. 

Pentru menţinerea sănătăţii indivizilor sunt de importanţă mă- 

surile igienice şi condiţiunile traiului igienice, prin care individul 

însuşi se fereşte de pericolele, care ameninţă sănătatea. 

Măsurile. şi condiţiunile unui traiu igienic sunt date în condi: 

țiunile economice şi sociale, cum şi în gradul de cultură al unui 

pocor. Statul, cu celelalte organizaţiuni nu poate să ajute, în lipsă 

d> condițiuni economice, decât cel mult prin. creare de norme şi prin 

anumite dispoziţii relative la locuinţă, la construcţiuura caselor, la 

salubritatea străzilor, a căilor de comunicaţiune, la apaduct, cana- 

lizaţie, ete., a căror îndeplinire atârnă totuşi dela, puterea materială 

a indivizilor, resp, a comunelor.) | 

Dispoziţiunile legii sanitare în această chestiune sunt următoa- 

rele: - 

I. Măsuri pentru salubritatea localităților, locuințelor şi pen- 

tru construcțiuni: | ! 

Poate lucrările necesare pentru ameliorarea 'salubrității pu- 

blice2), de executat în limitele mijloacelor bugetare, vor fi indicate 

statului, judejelor sau comunelor, de ministerul sănătăţii”) (art. 66). 

33 L, 14 Iul. 1936 art. 54 prevede: „Dispoziţiunile prezentei legi. cari 

implică noui sarcini pentru stat, judeţ sau comună, se vor aplica numai 

pe măsura mosbilitătitor bugetare“. — Prin urmare stăm în îaţă cu o lege 

car2 conţine desiderate. Cele mai multe prevederi ale legii depăşesc -reali- 

tăţile materiale din siatul nostru, cel puţin cu 2_—3 veacuri. Legiuitorul 

a avut în vedere creiarea multor jinstituţiuni cari presupun o civilizaţie 

- şi o bunăstare materială, care realităţile dela noi nu o confirmă. — lată 

încă un isvor pentru desechilibrul bugetar. N 

2) Lucrării+ se rsferă în special la propunerea, mijloacelor pentru a îm- 

pedeca infecţiunea palustră. provenită din stagnarea apelor. (v. R. asupra 

lucrărilor pentru ameliorarea salubrităţii localităţilor 16 Sept. 1894. 

3) în L. 14 Jul. 193) nu sunt reglementate chestiuni, “cari au fost solu- 

ţionate în legea sanitară din 20 Dec. 1910, cari nefiind con'zarii an ră- 

mas în vigoare. Legiuitorul „din zilele noastre, de obiceiu disconsideră ce 

a fosi înaintea lui.
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„ Pentru cusele construite din nou regulele minime igienice, ce se pot 
impune în fiecare localitate, sunt determinate prin regulament co- 
munal (regulamente sanitare comunale, L. 14 Iulie 1930, art. 332). 
Condiţiunile igienice a școalelor şi internatelor de educaţiune, pu- 
blice şi private, se vor preserie prin un regulament (art. 323). Ca 
locuitorii să găsească apă de băut bună şi îndestulătoare, vor în- 
griji comunele (art. 324—325), De asemenea vor îngriji să asigure 
comunei un mijloc publie de îndepărtare din raza comunei, prin 
canalizare sau alt sistem igienic, a rămășițelor putrefiabile solide 
şi lichide (art. 325). Vor îngriji, ca comuna să dispună de o insta- 
lațiune pentru tăierea animalelor destinate consumaţiunii publice, 
conformă cu cerinţele igienei?) (art. 67, L. 20 Dec: 1910). In comu- 
nele urbane reşedinţe de judeţ, dacă proprietarul refuză să facă 
singur lucrările de salubritate publică), prescrise de regulament 
se va ordona, repararea sau construirea din nou de latrine, canale 
de scurgere, de pavaje în curte şi alte ludrări necesare în interesul 
igienei. Se pot întrebuința măsuri de constrângere (art. 70, L. 20 Dec. 
1910 şi art. 317 L. 14 Iulie 1930). 

II. Măsuri pentru controlul alimentelor şi băuturilor. Controlui 
alimentelor şi băuturilor s'a reglementat în baza legii sanitare mai 
în urmă prin R. 25 Apr. 19305) stabilind condiţiile ce trebue să în- 
trunească alimentele şi băuturile de prima necesitate, pentru a fi 
tolerat în. comerţ pentru folosirea publicului (art. 62 L. 20 Dec. 1910, 
art. 340 L. 14 Iulie 1930). - A 

  

3) Comunele urbane 'sunt datoare a avea pentru lucrările de apaduct, 
canalizare și pentru orice lucrare de-natură a influența sănătatea publică, avizul conform a] consiliului sanitar superior. 

Legea stabileşte obligaţia comunelor urbane de a face. în prima linie 
„ lucrări de apaduct, canalizare şi abator, pe urmă numai pot face alte lucrări publice “(art. 67. L. 20 „Dee. 1910). . 

1) Pentru a ajuta lucrările de salubritate în' comunele rurale s'a înfiin- 
țat o instituţiune de stat sub» denumirea; de Casa sănătății publice rurale 
reorganizată prin L. 11 Apr. 1997. Avea scopul de a, realiza lucrările ne- 
cesare . salubrităţii. publice din comunele rurale, precum: alimentări cu 
apă, canalizări, combaterea paludismului și pelagrei. Avea 'calitatea de 
persoană juridică. A fost desființată prin art. 545 L. 14 Iul. 1930. 

5) Regulamentul pentru controlul alimentelor şi băuturilor Şi repre- 
siunea fraudelor conţine 403 art., reglementează în amănunt toate chestiu- | nile relative la. această materie. 

$) Se consideră alimente şi băuturi falşificate acele cari conţin sub- 
stanţe, ce nu: intră în compoziţia lor normală, precum şi acele cărora le . lipsesc contitațiv ori câlitativ vrunul din componenţii normali, sustraşi fiind în mod fraudulos. Se consideră de îalşificate băuturile imitate după cele naturale, prin adăogire de esențe artificiale. 

4
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j _ 
Este oprit a se pune în comerţ, ori a se dă în consumaţie ali- 

mente sau băuturi stricate sau falşificate*). In deosebi e oprit a da 

în eonsumaţie porumbul şi făina de porumb stricat sau necopt.” 

Alimentele şi băuturile stricate se vor distruge sau denatura. . 

Constatat fiind faptul, distrugerea san. denaturarea se ordonă de - 

judecătorui de ocol. Contravenienţii se pedepsesc cu amendă, în caz 

de recidivă amenda e mult mai mare. Dacă hrănirea, cu asemenea 

alimente va fi cauzat moartea, culpabilii se condamnă şi la înehi- 
soare, independent de despăgubirile civile ce se pot acorda de justi- 
ție (art, 244). 

III. Măsuri pentru vânzarea. substanțelor otrăvitoare sunt lutae 
în Regulamentul pentru vânzarea . substanțelor medicamentoase 
brute 23 Apr. 1921, care se ocupă şi cu materiile toxice. Substanțe 
otrăvitoare nu se poţ vinde decât la farmacişti, droghişti, veterinari, 
fabricanți sau meseriaşi, cari în exerciţiul profesiunii lor întrebuin- 
ţează asemenea substanţe. Substanțe toxice se pot vinde numai în 
baza unei autorizaţii. Pentru vânzarea substanţelor otrăvitoare se 
ţine un registru deosebit, şnuruit şi legalizat de autoritatea 'sanitară 
locală, în care se înscriu cantităţile substanţelor toxice, cumpărate 
şi vândute, arătându-se când sau vândut, adeverind cumpărătorul 
prin subscriere în registru. Este oprit a, se vinde sau încredința otră- 
vuri minorilor. Substanțele toxice, care nu sunt împachetate în lăzi 

“sau butoaie ţintuite şi icari nu sunt destinate pentru comerțul cu 
amănuntul, vor fi ţinute întrun dulap închise cu cheie şi în vase pline 
închise. Aceste vor purta etichetele! citeţe.. Pe lângă numele substan- 
ței, aceste etichete vor purta imprimat cuvântul „otravă“ pe câmp 
YOşu. Asemenea pe uşile dulapului se pun etichete cu cuvântul „atra- 
vă“. Cheile se ţin de persoană responsabilă. 

Otrăvurile nu se pot vinde decât de dirigintele farmaciei, dro- 
gheriei, sau 'de cei autorizaţi a face conierţ cu asemenea substanţe. 

$ 25. Măsuri contra boalelor epidemice şi infecțioase. 

Legea sanitară prevede măsuri de: poliţie sanitară pentru a îm- 

7 

piedeca, intrarea în ţară a boalelor epidemice, exotice, cum şi pentru 
suprimarea şi împiedecarea lăţirii boalelor. epidemice ivite în ţară. 
Dispoziţiile legii sanitare sunţ întregite prin regulamente: pentru 

- prevențiuneu boalelor infecțioase din âfară de țară (8 Dec. 1891, 
mod. mai pe urmă 3 Dec. 1920), pentru serviciul sanitar al porturi»
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lor delu gurile Dunării (96 Oct. 1879)1), pentru pvevenţiunea boalelor 
infecțioase în general (8 Dee. 1891). Ă 

In cele următoare dăm în trăsuri generale dispoziţiile mai în- 
semnate ale legii relative la boalele epidemice şi infecțioase. 

I. Apărarea ţării în contra pătrunderii boalelor contagioase - 
din afară, pentru care sunt convenţiuni înternaţionale?), se face 
conform principiilor acâstor convenţiuni. Pentru. -boalele. neprevă- 
zute în convenţiuni ministerul poate institui vizita medicală la pune- 
tele de intrare, pentru toţi imigranții, cărora, li se vor aplica depa- 
razitări şi desinfecţiuni.*) Cei bolnavi vor fi respinşi. îi 

Ministerul, poate ordona desinfectarea la, punctele de intrare în 
țară: a.unor anumite mărfuri, precuan: cârpe, piei, lână sau alte 
produse şi resturi de animale, ce ar putea fi purtătoare de germeni 
infecţioşi, transmisibili la om şi animale) (art. 272). 

"TI. Pentru a opri lățirea -boalelor molipsitoare, ivite pe terito- 
riul țării, esto obligatoare declararea imediată a boalei către auto- 
ritatea sanitară a locului, iar din partea acesteia se impun ca mMă- 
suri: izolarea” şi desinfectarea, vaccinarea, sfabilirea originei (art. 
279), , | ă 

Declaraţiunea este obligătoare pentru boalele prevăzute în lege5). 

1) întregit prin: Instrucţiuni pentru directorul oficiului sanitar al por- 
turilor dela gurile Dunării 25 Oct. 1870 R. pentru perceperea taxelor în 
portul Sulina 26 Iul. 1884, R. relâtiv la poliţia. porturilor şi malurilor du.- 
nărene ale României 30 Martie 1879. o | 

2) Astfel de convenţiuni sunt: Convenţiunea sanitară internaţională 
-dela Dresda 3 Apr. 1893 petru “holeră, din Paris 6/17 Iam. 1912 pentru ciu- 
mă, holeră, friguri galbine. Actul adiţional din 28 Mai 1881 pentru servi- 
ciul sanitar ia gurile Dunării, .Convențiunea sanitară internaţională. îni- 

„ cheiată la Paris în 21 Iun. 1925 ratificată prin L, 22 Sept. 198, 
5) Cheltuelile acestei vizite se suportă .de patronul, în interesul căruia, 

se aduc lucrătorii (v. R. pentru perceperea taxei. dela lucrătorii străini şi 
"pentru măsurile sanitare lă care trebuie supuși, 5 Mai 1913). | 

1) Importatorii plătesc taxe pentru  desinfectare. - ” 
5) “Aceste sunt antrax. (dalac), botulism, difteria, dizenteria, ecefalita 

epidemică, . febra paltină, febra tifoidă, tebrele paratitoide,. holera, lepra, 
meningita, cerebro-spinală epidemică, umorva (răpciuga), pesta; (ciuma); 

“ noliemyelita (paraiizia infantilă acută),  rabia (turbarea). scarlatpa, tito- 
"sul exantematic, titosu! recurant şi variola. — Afară de acestea medicii 
"Sunt obligaţi să declare odată pe lună, cu. titlul de informaţiune Statistică * 
cazurile de: conjuciivită granuloasă, dengă, gripă. malarie, (melitococie, pa- N 

„Yotidită epidemică, pelagră, „rugeolă, tetanos, erizipel, tuberculoză, tusă, 
conrulsivă, varicelă, bienoragie, șancru moale şi sifilis. . In cazul când | 'boalele aceste ar deveni frecvente sau ari lua caracter grav, ministerul 
poate lua :măsuri şi pentru aceste boale. Măsurile pot fi limitate la anu- : mite regiuni (art. 274), | i 
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Declaraţiunea se. face verbal, sau prin scrisoare recomandatăs), 

cu arătarea numelui bolnavului şi loeninţei. , 

Declaraţiunea se poate face nu numai personalului sanitar, ci 

şi organelor administrative şi poliţiale. Pentru persoanele, care nu 

stau în căutarea unui medic, declararea cade personal în sarcina 

persoanei, orice calitate ar avea, care îngrijeşte pe bolnav, sau a 

capului familiei, ori a proprietarului casei, dacă locueşte în acelaşi 

local. 

Declaraţia cade şi în sarcina, conducătorilor de instituţiuni pu- 

blice şi particulare (internate, şcoale, azile, spitale, hotele, etc.) şi a 

funcţionarilor publici (preoţi, mediei, etc.). O poate face şi orice 

persoană streină. Organele obligate cu primirea declaraţiei sunt da- 

toare so primeâscă la orice oră din zi şi din noapte, ori în ce 106 

ar fi găsiţi (art. 215). | 

Autorităţile sanitare sunt datoare îndată ce primese declaraţia 

a lua, toate măsurile stabilite prin lege. Se vor da îndrumările nece- 

sare şi mai ales asupra nevoiei de a păzi -de molipsire pe ceilalţi 

locuitori din casă. | 

Când autoritatea sanitară află, că împrejurările din rasă nu 

îngăduie o izolare sigură, are dreptul a ordona izolarea la spitalul 

sau infirmeria cea mai de-aproape. Cheltuelile _de izolare în afară 

de domiciliul bolnavilor cad în sarcina autorităţilor locale (art. 

216—9179). 

În afară de izolare autoritatea sanitară ordină desinfectare la 

locuinţa. bolnavului, îndată după ridicarea sau moartea lui, dacă 

izolarea s'a făcut la domiciliu. Cheltuelile cad în sarcina statului. 

Oamenilor cu dare de mână li se impune o tasă, reprezentând costul 

materialului şi uzarea aparatelor. | 

III. In scop de a opri lăţirea epidemiilor, se poate ordona sus- 

pendarea bâlciurilor, târgurilor periodice şi a ori cărei aglomerări, 

cara ar putea aduce după sine o primejdioasă lăţire a epidemiilor. 

In înţelegere cu autoritatea şcolară se poate ordona închiderea 

şcoaielor, sau a unei categorii de şeoale dintr'o localitate. Pentsu 

desintegtarea şcoalei întrun timp până la 10 zile, suspendarea în- 

strucţiunii o poate cere autoritatea locală sanitară (art. 284—285). 

1V. Măsuri speciale la unele boale: 

" Pentru prevenirea variolei (vărsat, bubat) vaccinaţiunea şi re- 

vaccinaţiunea eu vaccin animal sunt obligatorii pentru toţi loeui- 

torii ţării, Vaceinaţiunea şi revamcinaţiunea sunt gratuite. Orice 

$) Scrisoare purtând pe plic şi cuviritele: declararea de boală infecțioasă.
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copil trebuie să fie vaccinat în primul an al vieţii. Revaccinarea 
este obligatoare la vârsta de 7 şi 8 ani (art, 280—981).7)5) 

Ori ce persoană muşcată de un câne bănuit a fi turbat, este 
obligată a se prezenta autorităţii sanitare şi a se supune tratamen- 
tului ce va fi indicat (art. 282). . 

Măsuri profilactice pot fi luate de autoritatea sanitară urmă- 
toarele: interzicerea intrării străinilor în locuinţele contaminate, 
Supravegherea temporară a persoanelor bănuite că ar putea duce 
contagiunea din. casa bolnavului, înlăturarea animalelor ibolnave 
de boli infecțioase transmisibile la om, limitarea temporară a; co- 
municaţiilor locale, închiderea temporară a stabilimentelor indu- 
striale, comerciale, atelierelor, interzicerea complăă a frecventării 
băilor publice, a sălilor de spectacole, a oricăror reuniuni publice, 
(baluri, serate, ete.), a interzice temporar bâlciurile, târgurile, pe- 
lerinajele (art. 284). e | 

Pentru o cât mai eficace realizare a combaterii boalelor infec- 
tioase se va înfiinţa în fiecare capitală de Judeţ câte un spital, ser- 
viciu sau secţie de spital de boale contagioase (art. 286). 

Pentru persoanele atinse de boale venerice legea impune obli- 
gaţiunea de a se supune tratamentului medical. Instituţiunile de 
asistenţă medicală sunt obligate a trata gratuit pe bolnavii lipsiţi 
de mijloace. Părinţii sau tutorii sunf obligaţi a îngriji de tratamen- 
tul copiilor atinşi de boale venerice. Legea ia măsuri speciale con- 
tra boajelor venerice (art. 292—314). 

$ 26. Măsuri de ocrotirea copiilor, femeilor. Locuinţe pentru 
muncitori. Salubritatea localurilor de industrie. Timpul de lucru. 

Chestiunea oerotirei sociale este cu mult mai desvoltată în 
noua lege sanitară, ea pune în vedere că o lege specială va stabili 
in detaliu normele privitoare la ocrotirea mamei şi copilului 
(art, 449) : 

Privitor la locuinţele pentru muncitori noua lege: sanitară nu 

. 2) Chestiunea a fost reglementată, prin R. pentru vaccinare şi revac- 
cinare 20 Aug. 1875 (mod. 189), cara conţine dispoziţii precise, a căror 
aplicare este asigurată prin penalităţi severe. , 

*) Regulamentul din 8 Dec. 1891 conţine prevederi amănunțite pentru 
"combaterea următoarelor boale: angina difterică, tifos, febra tifoidă, scar- 
iatină, pojar, tusa convulsivă, febra puerperală, conjunctivita granuloasă, 
tuberculosa pulmonară, lepra etc.
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ave dispoziţii, decât punând în vedere crearea unui regulament 

(art. 321). Asemenea se dispune : şi privitor la clașificarea industaii- 
tor insalubre (art 347). 

__ In această privinţă vechea lege sanitară dispune în art. 13: 

Condiţiile igienice şi sanitare, ce trebuie săi îndeplinească lo- 

cuințele industriale, ca şi locuinţele lucrătorilor se vor preciza în- 

„tun regulament, cu privire la cubajul sălilor, ventilarea şi lumi: 

narea lor, temperatura şi umiditatea raţională, înlăturarea emana- 

ţiunilor dăunătoare, purificarea apelor de fabricare, ferirea, solului 

de infiltraţiuni şi apei potabile de contaminări, precum şi condiţiile 

de construcţie şi instalare tehnică, pe cari trebuie să le îndepli- 

nească aceste aşezăminte, spre a, garanta siguranţa şi a preveni 

accidentele. 2 

Regulamentul pentru industriile insalubre, care reglementează 

în amănunte multe chestiuni de. ocrotire, deşi puţin sistematic, este 

alcătuit din 1875, a fost modificaţ în mai multe rânduri, mai pe 

urmă în $ Lunie 1898.) , 

1. Ocrotirea femeilor şi copiilor (LL. 18 Apr. 1928 pentru oeroti- 

rea muncii minorilor şi femeilor și: durata muncii). Munca de 

noapte este interzisă fetelor şi femeilor. de. orice vârstă. Repausul 

-de noapte trebuie să dureze cel puţin 1l ore consecutive şi va cu- 

prinde neapărat intervalul dela ora 10 seara până la 6 „dimineata 

(art. 15). | . 

Intrebuinţarea băieţilor mai mici de 18 ani, a fetelor şi femei- 

lor de orice vârstă, este interzisă în galeriile subterane ale minelor 

şi carierelor şi în genera! la toate lucrările socotite ca insalubre ori 

periculoase?) pentru viaţa sau desvoltarea fizică (art. 19). 

Dispoziţii speciale privind munta femeilor gravide şi; lehuze 

(art. 97—33), se aplică femeilor de orice vârstă, lucrând în intre- 

prinderi comerciale şi industriale, indiferent dacă sunt căsătorite 

sau nu, şi dacă au copii legitimi (art, 27). Aceste dispoziţii au fost 

extinse pini L. 14 Iul. 1930. sanitară (art. 436) şi asupra femeilor 

funcţionare publice şi particulare. Potrivit acestor dispoziţiuni în- 

treprizătorii. sunt îndatoraţi a acorda femii gravide concediul de 

care are nevoe înainte de 'naştere. Asemenea: se poate cere redu- 

cerea muncii femeii gravide, sau schimbarea vegimulii muncii pe 

un termen determinat (art. 28). liste oprită muncea femeilor lehuze 

  

EI In cele următoare * îl cităm ca R. 8 lun. 189%. 

; Industriile insalubre sau periculoase se declară. de 'ministrul muncii. 

cu avizul consiliului superior al muncii şi a comisiunei superioare de 

igienă, (art. 19, alin. n) 
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timp de 6 săptămâni după naștere. Acest termeni va, putea fi pre- 
lungit în cazuri de boală, provenită din sarcină saul naştere, fără 
ca acest termen să treacă ide 2 luni! după expirarea celor 6 săptă- 
mâni (art. 29). Sarcina femeii nu poate constitui pentru) patron un 
moiv de reziliare a contractului de muncă (art. 30). In timpul lip- 
sei autorizate dela lucru femeia va primi o indemnitate pentru în- . 
treţinerea ei şi a copilulu, precum. şi îngrijirile - medicale stabilite 
prin legea asigurărilor de boală (arţ. 31). In afară de orele obişnuite 
de repaus, femeia care îşi alăptează singură copilul are dreptul în 
acest seop în timpul lucrului la două repausuri suplimentare de 
câte o jumătate de oră în fiecare zi (art. 32). Intreprinderile sau 
grupurile de întreprinderi cari ocupă cel puţin 50 lucrătoare mai 
mari de 18 ani, sunt obligate să aibă în interiorul lor, sau în apro- 
piere, o sală specială, în care copiii să poată fi, alăptaţi şi adăpostiţi 
în timpul când mamele lor lucrează (art. 33). | 

Femeile gravide ca şi lehuzele lipsite de mijloace an dreptul 
la consultaţiuni gratuite în toate instituțiunile de stat, judeţ sau 
comună (L. san. art. 437). | 

Ocrotirea copiilor mânori. Sunt “consideraţi minori în sensul legii 
(L. 13 Apr. 1928) copiii sub 18 ani, întrebuinţaţi înj puterea; unei 
convenţiunii de muncă, ca lucrători, ajutori, ucenici, sau în. alte 
ocupaţii, în întreprinderile idustriale şi comerciale (art. 1). -Numai 
minorii. cari au împlinit vârsta de 14 ani pot fi întrebuințaţi la 
muncă (artţ, 2), dacă se constată prin un certificat eliberat de me- 
die oficial, că se bucură de:o bună sănătate şi) sunt apți pentru 
munca ce voesce a presta (art. 6). Munca de noapte e interzisă băe- 
ților sub 18 ani (art. 19).2) | , 

II. Localurile stabilimentelor. In orice stabiliment industrial, cu 
mai mult de 10 lucrători, atelierele vor avea un spaţiu de cel pu- 
ţin 5 m. e. de fiecare Imcrător, tavanul va avea înălţimea de cel 
puțin 3 m. | - | 

Atelierele, laboratoriile şi celelalte camere, destinate pentru lu- 
crători, se” vor vărui de 2 ori pe an, primăvara şi toamna. Dacă 
pereții sunt ccloraţi cu uleiu, ei se vor şterge cu cârpe ude cel pu- 
țin odată la, 3 luni. Toate atelierele şi laboratoriile se vor mătura 
cel. puţin odată -pe zi, în timpul când nu se lucrează în ele. Locuin- 

țele lucrătorilor, cari fae parte din fabrică, precum şi alte locuinţe 
colective ale lucrătorilor se vor spoi cel puţin de'2 ori pe an, se vor 

  

3) Celelalte dispoziţii de amănunt se cuprind la art. 10—13, 19—21, 22—95 
al legii.
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mătura în toate zilele şi se vor alimenta cu apă curată. Ele vor 

avea un număr suficient de latrine, cari se vor întreţine în stare 

curată (art. 5 R.). A 
JL. Cerinţele igienice şi de siguranță a stabilimentelor. Orga- 

nele administrative şi sanitare vor priveghea, ca clădirile şi insta- 

laţiunile stabilimentelor industriale să satisfacă! cerinţele igienice 

și de siguranţă. Atenţiunea lor se va, îndrepta, ca ele să corăspundă 

mai ales următoarelor cerinţe: Aparatele şi maşinile cu motori me- 

canici trebuie să aibă întoemivrile necesare pentru a feri pe lucră- 

tori de răniri prin maşinile în acţiune.. Cazanele de vapori şi ţevile 

cari conduc vapori să fie sigure în contra explosiunii. Lucrătorii 

să fie apăraţi de influenţa subsanţelor vătămătoare, pulvere, abori 

ferbinţi şi caustice produse în stabiliment. Surparea malurilor, că- 

derea şi /uperea schelelor la construcţiuni să fie împiedecate prin 

măsuri preventive. Stabilimentele să aibă pompe și rezervorii 'de 

“apă patru a putea stânge iute incendiile ivite în stabiliment (art. 

2 R.). 
IV. Măsuri pentru prevenirea rănilor şi îmbolnăvirilor. 

Pentru a se înlătura rănirea lucrătorilor prin maşini, în stabi- 

limente cu. motori se va lăsa printre maşini loc liber destul de în- 

_căpător, pentru a înlesni lucrătorilor circulațiunea; de asemenea 

toate părţile transmisiunei; de asemenea toate aparatele de elevaţie 

ascensoriile şi roţile legate cu vrun motor se vor împrejmui cu. pa- 

rapete de siguranţă (art. 6). 
In localuazile stabilimentelor, în “care se întrebuințează sau se 

produce emanaţțiuni toxice, pulvere, lichide şi alte materii vătămă- 

toare sănătăţii, este obligatorie instalaţiunea de venţilatoare, de 

aparate aspiratoare, de coşuri înalte ete., eta.) 

Toate regulele speciale de precauţiune se vor afişa în toate 

localurile ocupate de lucrători (art. 7). 

$ 27. Igiena industrială. Industrii insalubre. Măsuri de ocrotire 

a lucrătorilor. Inspecţiunea industriilor. 

Legea sanitară nu reglementează în amănunt (art. 347—351). 

igiena imdustrială.  Industriile insalubre şi complexui chestiunilor 

de ocrotire în această industrie sunt prevăzute în R. pentru indus- 

triile insalubre, cu ultimele modificări din 5 lun. 189. 
[a 

4) Pentrn amănunte a se consulta art. 6—10 din R. 5 Jun. 189%.
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I. Industrii insalubre. 

Aşezămintela îmdustriale, sau depozitele în cantitate mare de 

mărturi, cari pot fi primejdioase, dăunătoare sau supărătoare pu- 

blicului, prin însuşirile explozibile sau uşor inflamabile ale fabri- 

catelor, sau a materiilor prime acumulate în prea mare cantitate, 

prin emanaţiuni sau scurgeri dăunătoare, prin fum şi praf în exces, 

- trebui să aibă un anumit raport de vecinătate cu oraşele: sau 

satele (art. 73 L.,20 Dec. 1910). 

Toate industriile, al căror exerciţiu viciază aerul, infectă apele 

curgătoare sau puţurile, cari produe sgomot sau vatămă într'alt 

mod sănătatea locuitorilor din vecinătatea stabilimentului indus- 

trial, a însăşi lucrătorilor, sau a vitelor, se califică ca îndustrie în- 

salubră (R. 5 lun. 1898 art. 1). 

Industriile insalubre se împart după acţiunile lor vătămătoare 

în 4 clase.) 

II. Construcţii şi instalații 'tehnice necorăspunzătoare: Aşeză- 

miniele industriale existente, cari ca construcţie şi instalaţie teh- 

nică nu corăspund cerinţelor normelor sanitare, vor trebui să în- 

deplinească aceste cerinţe la fiecare reparare mai importantă sau 

nouă clădire şi la fiecare schimbare tehnică. . 

') Clasele sunt prevăzute în Reg. 5 Junie 1898. art. 25, cl. ], art. 26, 

cl. II, art. 27, cl. III, art. 28, cl. IV, întrun tablou anexă cele neprevăzute 

de regulament, iar la fine într'un tablou alfabetic. 

Industriile însalubre de clasa 1., se pot exercita înăuntrul comunelor 

urbane şi rurale, fiind supuse numai la, reguli generale de salubritate, 

precum şi la măsurile igienice speciale, conţinute în regulament (art. 

40—100 al R.) sau prescrise prin instrucţiuni deosebite, ce ministrul să- 

nătăţii dă la -caz de întrebuințare (art. 30 R.). 

industriile insalubre de cl. II, se pot stabili în interiorul oraşelor şi 

satelor, afară de centru, în părţile mai depărtate de centru, şi sunt supuse 

măsurilor speciale de igienă prescrise în regulament (art. 31). |, 

Imdustriile insalubre de cl. III, se pot stabili numai la marginea ex- 

tremă a. oraşelor şi a satelor. In oraşele, unde raza comunei se întinde și 

dincolo de bariere şi unde afară de bariere se mai află strade regulate 

stabilimente insalubre de cl. III, se pot înfiinţa numai la marginea razei 

comunei (art. 32), 
| Stabilimentele insalubre de cl. IV, se pot aşeza numai afară de raza 

comunelor, în depărtare de 1 km. dela marginea orașelor şi de “a km. 

dela marginea satelor (art. 33). 
Industriile insalubre de cl. III şi IV sunt supuse la măsurile igienice 

mai riguroase cuprinse în regulament. 

Pentru înfiinţarea stabilimentelor in ” “ubre de cl. Î, se cere o înștiin- 

(are la primarul comunei, pentru înfii' “Area şi stămutarea, celor de cl. 

Ii—1V se cere: permisiane. 

V. ONIŞOR: Drept administratiy, | : 36
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TII. Ocrotirea sănătății lucrătorilor. Inspectorii industriali şi 

medicii primari de judeţe sunt în drept a cere să se ia măsurile 

necesăre pentru ocrotirea sănătăţii lucrătorilor, dacă întrun aşe- 

zământ industrial se desvoltă praf sau vapori, sau gaze, sau. alte 

impurități, cari ar fi dăunătoare. sănătăţii lucrătorilor, sau dacă se 

lucrează cu substanţe toxice. san caustice, sau dacă materialul prim 

„e de însuşire suspectă sau vătămătoare (art. 349). 

Cazurile de boală ale lucrătorilor, provenind din intoxicație cu 

plumb, fosfor, arsenic, mercur sau ale intoxicații indicate de direc- 

„țiunea generală a serviciului sanitar, se vor aduce de orice medic, 

care a căutat lucrătorul, la cunoştinţa medicului. 

IV. Anchetarea accidentelor. Orice accident, petrecut în timpul 

şi prin faptul lucrului înti”un aşezământ industrial, şi care ar avea 

ca urmare o incapacitate de muncă a luerătorului de peste o lună, 

va fi anchetat de autoritatea locală, asistată de medicul asigurări- 

„lor sociale. Ancheta va specilica cireumstanţele. şi va stabili respon- 

sabilităţile. ÎN 

> Y. Tuspecțiunea stabilimentelor industriale. Medicii primari de 

judeţ, medicii sanitari, şefii serviciilor ministeriale. locale pot în- 

tra, inspecta, cenceta,. oricând în timpul' lucrului, orice aşezământ 

industrial, în orice parte a lui. Pot lua orice informaţiune, pe care 

o cred necesară, spre a se încredința că, dispoziţiunile normelor sa- 

“nitare sunt executate. Lă trebuinţă vor fi asistați de organele ad- 

ministrative şi polițienești. | 

| Ceice vor pune piedeci, la îndeplinirea datoriilor inspectoru- 

lui tekmic industrial şi medicilor, vor fi pedepsiţi cu. amendă, fără 

prejudiciu penalităţilor preserise pentru fapte de rezistenţă, insultă 

şi violenţe în potriva funcţionarilor publici (art. 351). 

$ 28. Vindecarea boalelor. Exercițiul medicinei, dentisticei, 

farmaciei, moşitului. Dreotul farmaciei. 

Sănătatea fiind atacată prin boală, problema este de a se vin- 

deca boala. Problema este a individului. Intru cât se trece peste ca- 

drele serviciului sanitar al statului, de a da asistenţa sanitară şi 

spitaliceaseă, în terenul vindecărei boalelor statul intervine numai 

întru a controla personalul de profesiune a vindecării boalelor, -ca 

"să aibă pregătirea ştiinţifică necesară şi ca să exercite profesiunea 

cu observarea normelor fixate de ştiinţă și în limitele interesului 

 



7 — 563 — 

publice. Legea sanitară reglementează ! exerciţiul medicinei, al artei 
dentare, al: farmaciei. - 

I: Dreptul de exerciţiu. Pentru ca cineva să poată exercita me. . 
dicina, trebuie să aibă autorizarea ministerului, care să fie publi- 
cată în Monitorul Oficial și să fie înscris în colegiul medicilor 
(art. 152). Acest .drept se ăcordă! persoanelor, cari posedă titluri 
academice liberate de facultăţile de medicină din țară şi .să întru- 

" nească condiţia, » cetățeniei şi a vieţii. fără „condamnare penală 
(ant. '153). 

"Titlurile şi diplomele obținute la facultăţile din străinătate dau 
drept. la exerciţiul profesiunii dacă suni echivaălate la una din fa- . 

„cultăţile din ţară, dacă trec un examen de liberă practică organizat - 
de minister (urt. 154). Specialist în' vrusul din ramurile medicinei 
se poate întitula numai cine împlineşte condițiunile cerute. de lege 
(art. 82). 

Dentistica, ca orice altă specialităfe a medicinei, se poate pro-: 
fesa numai de doctori în medicină, specializaţi î în stomatologie (art. 
549). Chestiunea, a fost reglementată prin L. 5 Martie 1923, L. 31 
Dee. 1924, L, 19: Martie. 1926 și IL. san. arţ. "549. 

Bxpertizele medico-legale în penal şi civil reclamate de justiţie, 
se îndeplinesc de medici legişti. 

„: 

Numirea de medic-legist se dă acelor. e cari posedă. diplome de 
medie, legist (art. 182—186). | 

Oricine va voi să exercite medicina va înștiința despre aceasta 
"şi consiliul de igienă şi ocrotire al judeţului, sau municipiului, în 
care şi-a ales domiciliul, căruia” îi vă prezenta şi titlurile, care îi | 

dau dreptul de liberă practică. Consiliul de igienă publică. comunică 
tuturor farmaciştilor numele medicilor cu dreptul de a exercita, 

practica (art, 159). 

Euborator de. analize mierobiologice, serologice, urologicei. sau 

chimice, cu aplicațiuni la medicină, se poate deschide şi conduce - 
numai cu autorizarea prealabilă a ministerului. Conducătorii aces- 

to» laboratoare: trebuie să fie medici sau chimişti .de laborator spe- 

cializaţi (art. 157). 

Mouşele sunt chemate a asista la faceri şi îngriji lehuza, şi noul 

născut (art. 81). 

II. Exerciţiul farmaciei se priveghează de ministru. El contro- 

lează farmaciile, prin coniisiunea farmaceutică. Dă concesiuni pen- 

tru înfiinţarea farmaciilor şi confirmă pe dirigenţii lor (art. 358-360). 

38*
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Proiesiunea de farmacist se exercită. de către doctorii sau li- | 
cenţiaţii în farmacie dela universităţile din ţară sau cu diplomă 
echivalată din străinătate, având cetățenia română, dreptul de li- 
beră practică şi fiind înseris în colegiul farmaceutic (art. 361 şi 399). 

Titial academic de farmacist nu conferă dreptul la deschiderea 
unei jarmatii. Dreptul acesta se dobândeşte numai în baza unei 
concesiuni speciale a ministrului făcute în baza legii (art. 370). 

Concesiunile se dau potrivit prevederilor legii (L. sam. art. 
37 0—884). 

Personalul farmaceutic se compune din: farmaist diriginte, 
farmacişti stagiari, ajutor de farmacist, asistent de farmacie şi elev 
în farmacie, 

Prepararea şi comercializarea serurilor şi vaccinurilor de orice 

fel, ca şi a tubereulinei şi maleinei pentru uzul uman e un. monopol 
al ministerului, exercitat prin istitutal Dr. I. Cantacuzino (art. 161). 

Legea san. a instituit şi monopolul stupifiantelor (art. 45). 

Droghișştii se ocupă cu vânzarea substanţelor medicamentoase 

brute. Vânzarea substanţelor medicamentoase brute şi a materiilor 

toxice, de către droghişti şi fabricele chemice, este supusă dispozi- 

țiilor speciale din lege (art. 411-423). 

Ş 29. Instituţiunite sanitare, spitale, dispensare, c case de sănătate, 

stațiuni balneare. 

Pentru vindecarea bolnavilor sunt organizate instituţiunile sa- 

nitare. 

Legea sanitară din 14 Iul. 1930 dă următoarele dispoziţiuni: 

Spitaleie şi sanatoriile stau sub controlul ministerului. Ele pot 

funcţiona numai cu prealabilă autorizare, care se poate retrage dacă, 

aceste instituţiuni nu satisfac prevederile legii (art. 109). 

Spiialele publice vor primi orice bolnav care necesiță ospitali- 

zare, făra : deosebire de starea materială, naţionalitate, religie, su- 

puşenie şi îl vor ospitaliza atâta timp cât cere boala sa (art. 110). 

Peniru ingrijirea în spitalele publice bolnavii sau familiile lor 

vor plăti taxele legale. Pentru cei săraci vor plăti autorităţile obli- 

gate prin lege (art. 118). 
Spitalele de medicină generală şi spitalele speciale au caracter 

local, sunt în sarcina bugetară a judeţelor, orașelor şi comunelor . 

„dart. 120). 

In capitala fiecărui judeţ va funcţiona; deservind judeţul şi
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oraşul de reşedinţă: a) un spital cu servicii de specialitate, având 

o secţiune pentru boale contagioase în mod obligator la serviciul 

medicui; b) un laborator de igienă; e) un dispensar polielinic, şi d) 

un oficiu de ocrotire. Dispensarul şi oficiul de ocrotire cad în sar- 

cina, bugetară a comunei de reşedinţă, laboratorul în sarcinai statu- 

lui, iar spitalul în sarcina judeţului (art. 56). 

La reşedinţa plăşii sanitare va funcţiona un spital de plasă, 

care cade în sarcina bugetară a judeţului .(art. 60). - 

Dispensariile au chemarea de a combate mortalitatea infantilă, 

tuberculoza şi boalele venerice. Ele sunt de 3 categorii: a) dispen- 

sarii mixte, în cari se dau consultaţiuni şi se face tratament pentru 

orice boale de acelaş medic; b) dispensarii policlinice, în cari con- 

sultaţiunile şi tratamentul ambulator se face pe specialităţi de me- 

dici priraari specialişti; c) dispensarii speciale, deservind bolnavii 

pentru o singură specialitate (art. 123). Infiinţarea şi întreţinerea 

de dispensarii cade în sarcina organizaţiunii pe care o deserveşte 

(art. 126. | 

Persoanele afectate de boale mintale sau nervoase vor fi tratate 

şi îngrijite în spitalele publice pentru boale mintale şi nervoase, sau | 

în case de sănătate, anume pregătite şi autorizate a primi şi îngriji 

bolnavi de acest fel. 

Perscanele afectate de infirmităţi mintale sau morale, precum 

şi bolnavii mintali deveniți cronici se vor îngriji în asilele speciale 

pentru infirmii mintali şi în colonii de muncă (art. 451). 

Siahunile balneare şi climatice. Recunoaşterea staţiunilor, bal. 

neare, hidro-minerale, climatice, se acordă de minister, care autoriză, 

funcţionare. Ele stau sub proecţia, îndrumarea şi controlul mi- 

nisterului (art. 854). 
Instituţiile balneare au drept să instituie şi să încaseze taxe 

cari nu se poi, întrebuința decât exclusiv pentru. înbunătăţirea sta- 

ţiunilor (art. 355). Medicii staţiunilor se vor recruta dintre specia-. 

lişti (art. 356). 

" Pentru asigurarea permanentă a debitului și calităţii apelor, 

isvoarelor minerale şi a lacurilor sărate cu nomoluri şi pentru asi- 

gurarea interesului sănătăţii publice, îsvoarele minerale vor avea 

în mod obligatoriu un perimetru. de protecţie. Acesta se va acorda, 

potrivit legei minelor din 28 Martie 1929 (art. 357).
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D. Ocrotirea și asistenţa. socială. . : 

Ş 30, Generalităţi. Ocrotirea, şi asisterița ca probleme de. stat. 

Ocrotirea şi asistența socială, luate î în şirul „problemelor de stai, 
constau în a da ajutor „acelora cari, gâsindu- -se într'o stare fizică, 
morală sau materială de inferioritate, Sunt în neputinţă de a se" 
întreţine prin ei înşişi şi prin urmare au nevoe 'de îngrijire, edu- 
cație şi ocrotire din partea societăţii, în scopul”pe de o parte, ca acei 
ce vor mai putea munci să devină elemente utile, iar pe: de altă 
parte ca acei ce nu: mai pot munci să fie puşi la adăpost. 
în contra mizeriilor maţeriale şi morale“. (R. 2 Apr. 1922 art. 161). 

„_ Oerotirea şi asistenţa socială ca probleme de stat s'au desvoltat 
în epoca răsboiului mondial, având în vedere necesităţile imediate ale 
răsboiului pentru ajutorarea familiilor lipsite ale luptătorilor, după 
ăsboiu ule au luat desvoltarea de probleme. pentru ocrotirea celor 
nenororiţi. Asistenţa socială în epoca anterioară era dată în atri- 
butianile Comehelor, cum am văzut din sareinele impuse acestata . 
prin. legislații. In afară de aceea asistența era lucrarea de. filan- 
tropie a societăţii, după inițiativa particulară. In epoca postbelică 

pe lângă activiţatea particulară și a comunelor, asistenţa, socială se 

ridică. în 'şirul problemelor 'de stat. In statul român se organizează 
ministerul cerotirilor, sociale în anul 1920 (DL. 30 Apr. 1920), dare 
se transformă în ministerul sănătăţii publice, al muncii şi oerotirilor 
sociale prin L. 25 Apr. 1992, în baza căreia s'a dat şi problemei) de 

asistenţă socială organizarea necesară prin R. 22 Apr. 1922. Prin 
L. 4 Nov. 1522 ministerul.sa scindat, fiind. scoase problemele muncii 

Şi organizate într" un departament separat împreună eu celâ. ale coo- 

peraţiei. Problemele sănătăţii, împreună cu cele ale asistenţei sociale 
şi cu oficiul naţional I. O. V. au, rămas în vechea organizaţie ca 

„minişierul sănătăţii şi “oerotirilor sociale“... Aceste probleme şi-au 
-atlat deplina organizare prin L. 23 Martie 1996, în care sa regle- 
mentat direcțiunea asistenței sociale, precizându-i-se atribuţiunile, 

„consiliul şuperior al ocrotirilor sociale şi organizarea. serviciilor di- 
recţiunei asistenţei sociale, administraţiunea centrală; serviciile ex- 
teriaare și fondul special de asistenţă (art. 35—45). - | 

In 1. 9 Aug. 1929 pentru organizarea, ministerelor problemele sa- | 
nitare şi ocrotire se unese iar cu cele ale muncii, în noua orgânizare 
problemele. de asistenţă se grupează, la dlirecțiunea ocrotirei - (art. 
157), care are irmătoarele servicii: serviciul puericulturei şi igienii 
şcolare, serviciul ocrotirii defectivilor, serviciul asistenţei sociale,



serviciul I. O. V. şi al copiilor părăsiţi (ari. 160). Şi în noua orga- 

nizaţie: rămâne la acest departament funcţionând în baza legilor 

şi regulamentelor speciale. consiliul superior al ocrotirii şi consiliul - 

general al asistenţei sociale (art. 164). In L. 23 Martie 1926 consiliul 

superior al ocrotirilor sociale funcţionează; pe lângă direcţiunea -asis- 

tenţei sociale (art. 37), prin urmare acesta este şi consiliul general 
al asistenţei sociale. Legea sanitară şi de ocrotire din 14 Iulie 1930 

conţine şi dispoziţiuni privitoare la ocrotire şi asistenţă, reglemen- 

tând: ocrotirea naţională, ocrotirea mamei şi copilului, asistenţa, 

defectivilor talienaţii; orhii, surdo-muţii şi anormalii mintali), asis- 

tenţa socială și organizarea societăţilor de binefacere. Consiliul su- 

perior al ocrotirii, neiiind reglementat în L. 14 Iulie 1930, va fune- 

ționa potrivit textului din L. 23 Martie 1926 (art. 38). 

„In baza acestor isvoare de drept, vom studia instituţiunea ocro- 

tirei şi asistenţei sociale, în cadrele strâmte 'ale studiului nostru. Tot 

ce trece peste organizăţie şi funcţionarea administrativă are loc în 

noua disciplină a, politicei sociale. | 

” Ocroţirea şi asistenţa socială, cum în trecut, aşa şi în viitor, nu 

rămâne numai ca problemă a statului, ci şi a. organelor teritoriale, 

a comunelor, şi a iniţiativei particulare. Problema statului, pentru 

soluţionarea acestei opere uriaşe, poate fi de a conduce şi de a: 

coordona, acţiunea de realizare a probleziei, care rămâne tot pro- 

blemă! a societății. 

$ 31. Organizaţiunea ocrotirei şi asistenţei, sociale. 
Servicii centrale. Servicii teritoriale. 

- Intre cele 4 direcţiuni ale ministerului muncii, sănătăţii Şi 6Ctro- 

tirilor sociale este şi direcțiunea ocrotirei, având cele 4 servicii ară- 

tate mai sus. Nomenelatura în L. 23 Martie 1926 este direcțiunea 

asistenței sociaie,. Atribuţiunile acestei direcţiuni sunt privitoare la 

operele, de oerotire socială publică şi ia operele private de oeroțire 

| socială (art. 36). In organizaţiunea actuală a departamentului orga- 

nul de realizare a problemei este” direcțiunea ocrotirei. Ea are per- 

sonalitate juridică. conform, Legei 23 Martie 1926 (axt. 2). L. 2 Aug. | 

1929 şi IL. 14 lulie 1930 nu “conţine nici o dispoziţie privitor la per- 

„sonalitatea, juridică. 

Problemele, cari intră azi!) în atribuţiunile direcţiunei sunt: 

  

A în 1 23 Martie 1926, atribuţiunile direcţiunei asistenţei sociale sunt
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a) ocroţirea mamei şi copilului, având ca organ serviciul puericul- 

turii şi igienei şcolare; b) asistența defectivilor (alienaţi, orbi, surdo- 

muţi, alienaţi mintali) cu serviciul ocrotirii defectivilor; c) asis- 

tența socială şi organizarea societăţilor de binefacere, aceste servind: 

ca mijloc pentru rezolvirea problemei, cu serviciul asistenţei sociale. 

Ca organ de îndrumare funcţionează consiliul superior al ocro- 

tirilor sociale?). Consiliul e pus sub preşedenţia de onoare a Maj. 

Sale Regina. Ministrul este preşedinte de drept, în lipsa sa prezidează 

preşedintele ales din sânul consiliului. Consiliul se întrunește odată 

pe an în sesiune ordinără, iar în sesiuni extraordinare de câte ori 

va îi nevoe. 

Consiliul alege din sânul său o delegațiune permanentă com- 

pusă din 4 membri, cari împreună cu directorul vor putea lucra 

în numbsle consiliului, dând avize în chestiunile ce i se vor supune. 

Avizele consiliului şi ale delegaţiunei sunt supuse aprobării minis- 

trului. În caz de neaprobare, chestiunea.se va supune din nou deli- 

berărei. | 

Pentru studiul şi pregătirea lucrărilor de organizare consiliul 

superior desemnează din sânul său comisiuni. de specialitate, com- 

puse din cel mult '3 membri competenţi. 
In chestiuni privitoare la îndrumarea societăţilor şi instituţiu- 

nilor” particulare de oarotire socială, cum: şi pentru coordonarea 

acţiunei publice cu cea privată de oerotire, ministrul poate convoca 

şi consulta adunarea generală a preşedinţilor societăţilor şi institu- 

țiunilor din întreagă ţara (art. 37—38). 

Oryane îeritoriale (L. J4 Iulie 1930) vor funcţiona în fiecare mu- 

precizate: 1 privitoare la operele de ocrotire socială publică, în care intră: 

d) organizarea, asistenţei obligatorie a persoanelor incapabile; b) preveni- 

rea și reprimarea, cerşetoriei, vagabondajului, cum şi lupta în contra tra- 

ficului de femei și copii; c) arganizarea, administrarea şi' controlul aşe- 

zămintelor publice de ocrotire (orbi, surdomuţi. debili, mintali), fie ale 

stâtului, fie ale administraţiilor locate; 2. privitoare le: operele private de 

ocralire, în care intră: a) îndrumarea acţiunii de asistenţă socială privată; 

b) coordonarea acţiunii publice cu cea privată de ocrotire; c) reglementa» 

rea înfiinţării, supravegherii și disolvării societăţilor particulare de asis- 

tenţă socială, conform L. persoanelor jurdice etc. (art. 36). ” 
2) Se compune din: M. Sa Regina ca prezidentă de onoare, Sanctitatea 

Sa Patriarhul României, ministru, secretar general, directorii ministerului, 

câte un reprezentant al ininisterului de interne şi de instrucţiune, 1. de- 

legat al organizaţiei 'cficiale 'a presei, 8 persoane specialiste în ocrotire. 

cun şi care au condus opere mai însemnate cu caracter de ocrotire. Nu- 
mirea se face prin decret. Jumătate se reînoieşte la 4 ani. .
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nicipiu sau comună urbană, capitală de judeţ3) un oficiu de ocrotire, 

având să se ocupe de îndatoririle comunei privitor la ocrotirea na- 

țională şi asistenţa socială. Oficiul stă sub îndrumarea medicului-șef, 

fiind condus de un director recrutat dintre titraţii problemelor de 

ocrotire. Oiiciul are 4 secţii: administrativă, a ocrotirii sociale, a 

asistenței sociale, a ocrotirei locuinţelor (art. 136—148). In comu- 

nele rurale va funcţiona casa de ocrotire ca instituţie sanitară, de 

oerctire şi de: educaţia poporului. Ea va dispune de: un cămin dezi 

pentru copii, o sală pentru intervenţii chirurgicale urgente (faceri, 

accidente, operaţii de urgenţă), o sală pentru bolnavii de urgenţă, 
o baie cu duș, locuinţa pentru sora de ocrotire, birou administrativ. 

Casa de ocrotire este sub conducerea medicului comunal ajutat de 
o soră de cerotire (art. 149—151). 

Organe teritoriale are în fiecare judeţ: biroul județean al ocro- 
tirilor sociale, care se ocupă cu chestiunile de ocrotire și interes 
local]. 

$ 32. Problemele ocrotirei şi asistenţei. Aşezămintele ei. 

In cadrele scopului general de a ajuta pe acei ce se. găsese în 
inferioritate față de membrii sănătoşi ai populaţiunei, pentru a-i 
face utili societăţii, sau pentru a-i pune la adăpost de mizerii, prin 
urmare în scopul desvoltării normale a naţiunei, ministerul are 
obligaţia de a lua toate măsurile pentru ocrotirea familiei, şi în 
special a mamei, copilului şi tineretului (art. 434). 

În special intră în problemele oerotirei şi asistenţei a se ocupa 
de: a) lăuzele sărace şi orfani, copiii găsiţi şi acei moralmente aban- 
donați, copiii infirmi şi vagabonzi, copiii cu porniri rele, cum şi 
aceia ai căror părinţi săraci sunt în neputinţă temporară, sau per- 
manentă de a munci; b) intfirmii şi invalizii săraci; c) răniții, bol- 
navii şi convalescenţii săraci; d) văduvele neputincioase şi bătrânii 
săraci; e) orbii şi surdo-muţii; ) anormalii şi nevolnicii. 

Flementelor în stare de a munci, asistenţa le ajută, spre a-și 
găsi mijloace de traiu. Elementelor, cari refuză munca şi viaţa re- 
gulată (vagabonzi şi cerşetori) le dă reeducaţie, ca să fie îndreptaţi. 

Pentru atingerea acestor scopuri autoritatea este îndatorită a 
lua măsuri pentru organizarea, înființarea, şi întreţinerea de oficii 
şi aşezăminte pentru: a) proteguirea maternității în genere; b) ocro- 
a 

, 3) In judeţul Ilfov vor funcţiona 2, unul pentru municipiu Bucureşti şi unul pentru judeţ, ” 
| 

La a Pan
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tivea, copiilor. de, orice: vârstă; c) ocrotirea şi reeducarea invalizilor, 

îinfirmilor, orbilor şi snrdo-muţilor; d) ocrotirea şi ajutorarea la do- 

miciliu a văduvelor neputincioase şi a bătrânilor lipsiţi de mijloace; 

e) ospieii pentru anormali: şi nevolnici; f) adăposturi provizorii, bi- 

rouri de plasare, case de credit şi ajutor, aşezăminte de asistenţă 

prin muncă pentru nevoiaşii valizi; 9) birouri de triaj pentru cerşe- 

tori şi. vagabonzi, colonii şi aţeliere de muncă, şcoli şi colonii de 

îndr eptare pentru îninori. 

In afară. de oblgaţiunea impusă statului, comunele şi judeţele 

sunt îndatorate a îngriji de asistenţa şi ocrotirea nevoiaşilor aflători 

pe teritoriul lor, conlucrând cu instituţiunile statului şi ajutându-se 

reciproc pentru întreagă acţiunea de asistenţă, din circumseripţia lor. 

Pentru acest scop comunele şi judeţele sunt datoare a lua mă- 

suri pentru înfiinţarea, organizarea şi întreţinerea. așezămintelor de 

asistenţă. - 

Mijloacele mater iale pentru înfăptiiivea așezămintelor de ocro- 

tire -şi asistenţă sunt: la siat fondul general sanitar şi de „ocrotire, 

pus sub administraţia unei regii autonome denumită „Regia auto- 

nomă,a fondului sanitar şi. de dcrotire“ ; la judeţe şi comune fondul 

- gânitar județean şi comunal (L. 14 Iulie: 1930, art. 498—529). 

” Vondul general sanitar și de oerotire este un fond cu gestiunea 
separată de gestiunea, ministerului şi a -altor Case şi fonduri speciale 

şi serveşte exclusiv la realizarea scopurilor sanitare, de ocrotire 

şi de asistenţă. Are ca venituri: venitul loţeriei de stat şi al jocurilor 

de noroc, 70% din taxele pentru autorizarea, "vânzării produselor me- 

dicamentoase, 90% din venitul net al monopolulii. stupefiantelor, ve- 

niturile spitalelor, cota anuală a înlocuirei taxelor timbrului de 

asistenţă, ete., 'subvenţiunea anuală a statului. 

Intre problemele de ocrotire pot fi grupate: şi măsurile statului 

nostri pentru ocrotirea chiriaşilor, intervenind statul în reglemen- 

area, raportului de locaţiune dintre proprietarii de case şi dintre 

membrii populaţiunei lipsiţi de proprietatea unei case, avizaţi de 
a-şi închiria căminul. In acest scop s'au adus legi începând. cu epoca 

răsboiului mondial, pentru prelungirea contractelor de închiriere 
DL. 6 Martie 1919, 19 Nov. 1919, 2 Apr. 19201), pentru simplificarea: 
modalităţilor de plată .a chiriei, pentru evacuări forțate si încuarti- .. 

21 Toate .închirierile: scrise sau verbale s'au. prelungit până la st. , 

Gheorghe 192. când s'au prelungit până la, +1924, atunci prin L. 27 Mart. 

19%4 până la 1927, atunci. prin L. 16 Apr. 1927 până la 23 Apr. 199,.iar 

de atunci s'au pre'ungit câte pe un an, reducând, însă. la "fiecare lege car 

tegoria: cetăţenilor ocrotiţi. | 
” $ 
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ruiri (R. 18 Aug. 1920), pentru rechiziţionări de locuinţe (BR. 14 Nov. 
1920). Cea mai recentă lege de ocrotire a, chiriaşilor este. L. 15 Apr, 
1930, care a mai menţinut scoase de sub regimul dreptului comun 
numai contractele chiriaşilor funcţionari sau pensionari publici, con- 
tractele privind localurile ocupate în orice scop de stat, judeţ, 00- 
mună, de instituţiile delegate prevăzute în bugetul loc, de căminu- 
rile şi internutele' şcolare etatizate, contractele chiriaşilor al căror 
venit anual nu întrece 120.000 lei.:) | . | 

Tot' problema ocrotirei populaţiunei. prin loeuinţe o serveşte şi 
legislațiunea pentru încurajarea construcțiilor de locuințe (L: 23 
Iulie 1921, L. 3 Mai 1997), L. 30 Mai 1930 pentru înființarea unei 
case autonome a construcțiilor?); 

$ 33. Asistenţa particulară. Societăţile de binefacere. 

Legea 14 Iulie 1930 fixează, că asistenţa indivizilor şi a fami- | 
iilor incapabile a se susţinea este în sarcina comunelor în colabo- 
rare cu societățile particulare de binefacere. Sosietăţi de binefacere 
în înţelesul legii sunt cele organizate în scopul de a participa la 
opera de ocrotire naţională şi la munea de asistenţă socială. Astfel 
de “societăţi sunt cele cari „se ocupă cu: overoţirea mamei şi noului 
născut i copiilor miei, a tineretului, cu asistenţa familiei depen- 
dente, a copiilor părăsiţi, a anormalilor fizici şi: mintali, cu comba- | 
terea plăgilor sociale şi cu societăţile de patronaj (art. 466). Aceste 
societăți îşi vor fixa, atribuţiunile şi organizaţia prin statut aprobat de minister!) (art. 467). - | | | 

Societăţile subvenţionate de stat sau autorităţi vor înainta, bu- 
„getul anual aprobării ministerului. Cheltuelile de administraţie ale . 
societăţilor subvenţionate. nu pot întrece 15% din bugetul anual (art. 468.—469). | 

Societăţile de binefacere se pot grupa pe specialităţi în fede: 
raţii, iar federaţiile vor forma o uniune centrală a federaţiunilor societăților de binefacere din întreagă țara, (art. 471). 
DI II 

*) Aceste contr acie au mai fost prelungite până ta 23 Apr. 1931, . 2; Această lege a abrogat o mare parte a dispoziţiilor din 'L, 3 Mai 1927 țari. 7-40, 44-23, 19-83, 87 și 88). Ma | 1 Toate societăţiie de binefacere în termen de un an vor înainta mini- (art apps atutele spre a fi puse de atord cu -prâvederilg legii 14 Iul. 1930 ari. , - |
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Societăţile, cari nu se conformă prevederilor legii, sau cari în- 

trebuinţează fondurile adunate prin apel la contribuţia benevolă 

spre alt scop decât cel autorizat, pot fi disolvate de minister (art. 

483). 

$ 34. Apelul la contribuţia benevolă a publicului. 

Chestiunea apelului la caritatea publică a fost reglementată prin 

R. 22 Apr. 1922 (art. 378—389). Prin lege a fost soluţionată în anul 
următor, L. 8 Iunie 1923 pentru reglementarea şi controlul apeluri: 

lor la contribuţia benesolă a publicului. L. 14 Lulie 1930 reglemen- 

tează din nou chestiunea precizând, că socieţăţile de binefacere pot 

face apel la contribuţia benevolă a publicului numai în conformi- 

tate cu prevederile acestei legi (art. 472). 

Legea prevede gruparea societăţilor de binefacere într'o uniune 

pe ţara întreagă. Uniunea numai este autorizată să organizeze chete 

pentru. adunarea de fonduri, o singură dată pe-an, timp de 1—10 

zile. Uniunea va hotărî data şi durata chetei şi o va comunica mi- 

nisterului cu 15 zile înainte (art. 473). Din punct de vedere finan- 

cia, pentru organizarea chetei toate societăţile de binefacere se 

vor asocia, pe judeţe. pentru a forma o centrală judeţeană a opere: 

lor de binefacere. Această centrală decide în toate chestiunile pri- 

'sitoare la adunarea şi repartizarea fondurilor, Legea are dispoziţii . 

pentru compunerea centralelor (art. 474—475), cum şi despre obli- 

gaiiunea lor de a face dare de seamă asupra repartizărei fonduri- 

lor iârt. 476). 

Rămân în afară de prevederile restrictive ale legii: a) apelurile 

făcute de societăți cari au personalitate juridică şi asociaţiuni profe- 

sionale recunoscute, adresate exclusiv membrilor: b) apelurile la 

ccrtribuţia benevolă a credincioşilor, din iniţiativa sua cu aproba- 

rea mitropoliilor sau episcopiilor sau a comunităţilor religioase, în 

- biserici pentru scopuri prevăzute în legea cultelor; e) apelurile pen- 

tru ajutorarea aşezămintelor de asistenţă socială sau naţională, cu 

«probarea împuterniciţilor direcțiunii ocrotirii. sociale sau serviciului 

I. 0. V. pentru aşezămintele statului, cu aprobarea prefecților de- 

judet pentru cele judeţene, a primarilor pentru ale oraşelor reşe- 

dinţă, şi cu aprobarea comitetelor administraţiilor pentru aşezămin- 
tele particulare; d) balurile, seratele, reprezentaţiunile şi festivalu- 

rile în scop de binefacere, educativ, cultural, naţional vor fi autori- 

zate de primari în comunele urbane reşedinţă, de prefecți în cele- 

lalte, de prefectul poliției în Capitală (art 477).
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Consiliul de miniştri poate admite apel la contribuţia benevolă 
şi în atară de cheta anuală a centralelor, atunci când se produce 
calăstrofe ca d. e. incendii, inundaţii, cutremur de pământ (art. 
478), 

Legea mai are dispoziţii pentru loterii şi jocuri de noroc, con- 
trolul persoanelor, controlul chetelor şi sancţiuni pentru contraven- 
țiun: (art. 479-—483), 

E. Tutela. 

„8 35. Generalităţi. Isvoare de drept. 

In şirul problemelor» administrative alăturea de cele privitoare 
la ocrotirea socială se prezintă unele categorii de membrii ai po- 
pulaţiunii cari necesită oerotțire din punct de vedere al capacității. ju- 
ridice. Indivizii de multe ori, din cauza nedesvoltării fizice sau su- 
îleteşti, ni își pot îrnplini în mod satisfăcător obligaţiunile pentru 
exercitarea drepturilor lor, mai ales în terenul drepturilor private, 
prin ce sunt expuşi să sufere prejudicii materiale. Pentru preve- 
nirea neajunsurilor ce pot rezulta din lipsa însuşirilor de-a exer- 
cita „capacitatea juridică, în dreptulcivil sa desvoltat mstituţiunea 
tutelei şi curatelei, dându-se alăturea de persoanele cu capacitate 
juridică redusă organele întregitoare a capacităţii juridice, tutorul 
sau curatorul. Statul modern însă în îngrijirea sa pentru indivizii 
„avizaţi la oerotire, se preocupă şi de controlul activității. tutorilor 

şi curatorilor, instituind administraţia tutelară sau pupilară, cu me- 
nirea de a exercita un control permanent asupra organelor de tu- 
telă şi curatelă, supunând actele acestora. de întregire a capacităţii 
aprobării administrative din punct de vedere a] interesului persoa- 
nelor ocrotite. 

- Complexul de instituţiuni relative la tutelă şi curatelă aparţin 
materiei dreptului civil. In dreptul administrativ ne. ocupăm cu 
această chestiune numai din punct de vedere al organizaţiunei: 
existente în statul nostru, prin care se rezolvă problema adminis- 
trativă de control a activităţii organelor tutelare. 

In sistemul codului civil român chestiunea este rezolvită, supu- 
nându-se activitatea organelor de tutela controlului consiliului, de 
familie şi înstanţelor judecătoreşti, judecătoria de ocol până la va- 
loarea, de 10.000 lei, tribunalul pentru valorile mai mari. (Codul civii
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" român 'art. 391-—420, Procedura civilă (art, 638-642), legea ideea. 
"toriilox de ocol (art. 39—42), 

In: sistemul legislaţiei în vigoare în Ardeal pentru controlul 
activităţii organelor de tutelă şi curatelă au: existat organe deose- 
bite în organizaţia generală, administrativă din” judeţe şi comune, 
aşa numitele sedrii orfanale, trecute prin L. 22 Oct. 1922 la depar- | 
tamentul justiţiei. Prin IL. 14 Apr. 1925 ele au, fost desfiinţate pe 
ziua de 1 lan. 1926, iar jurisdicţiunea tutelară cu atribuţii depline. 
a fost trecută tribunalelor (art. 307). ' 

Atribuţiuni tutelare au şi organele "administrative ale comu- 
nei: notarul, primăria, cum şi pretorul, cari au rămas şi mai de- 
parte acestor organe până la unificarea, legislaţiunei civile în mate- 
rie de tutelă şi curatelă, dar având să le exercite sub autoritatea şi 
supravegherea judecătoriei. Pretorii şi primăriile au rămas să fie 
organele de execuţie ale instanţelor tutelare (art. 307 şi 312). 

Cu chestiunile relative la organizaţia, atribuţiunile şi funeţiu- 
nea acestor organe ne.vom ocupa în cele următoare!). Toate chestiu- 
nile relative la tutelă şi curatelă „ce trec peste acest. cadru apârţin 

- materiei dreptului civil, 

$ 36. Autorităţile tutelare. Primăria comunei, pretorul. 
Instanţele judecătoreşti. 

Organele tutelare după L. XX din 1877, modificată prin IA 
14 Apr. 1925 au rămas parte în organizaţia generală administra- 
tivă, parte au trecut în organizaţia judecătorească. Astfel sunt 
organe tulelare: primăria comunei, cu notarul şi tutorul public, 
cum şi pretorul, iar în organijația judecătorească: judecătorul de 
ocol şi tribunalul prin judecătorul delegat cu tutelele, sau secţia 
specială a: tribunalului. 

Atribuţiunile problemei tutelare azi se grupează după cum. 
urmează: 

Primăria. comunei. ca orgân tutelar. “Notarul (secretarul 
din comună) în materie de sucaesiune dresează actul cazuluij de 
moarte, îngrijeşte de asigurarea averii, face inventarul, propune 
un tutor în lipsă de tutor numiţ. ” 

  

1) v. Procedura tutelară din, Transilvania de Carol Nesselrode, Oradea 
1975. O valoroasă lucrare, care conţine legislaţia: complectă a chestiunei 
tutelelor, cu îndrumări pentru aplicarea legilor în noua organizaţie pro- 
„ceaurală, cu modele. de deciziuni etc. 645 pag.
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Tutorul'public din comună supraveghează -averew pusă .sub si- 
gilii, ace propunere. pentru desemnarea de tutor, conlucrează .la 
întociriiea inventarului;. înlocueşte pe tutor, până ce: va fi desem- 
nat, sau până când își poate începe activitatea; înlocueşte pe rude, 
interinediază înţelegerea între tutor şi părinţi, bunici resp. rude; 

„ține în evidenţă pe pupilii şi interzişii din comună, supraveghează: 
lucrarea tutorilor sau curatorilor din comună şi dacă află omisi- 

uni, raportează autorităţii comunale sau judecătoreşti, trece în 

proces-verbal rapoartele tutorilor, cari nu sunt în'stare să redae- 
teze singuri socotelile şi le prezintă autorităţii comunale sau jude- 
cătoreşti; este organ al instanţei tutelare pentru, chestiunile, la 

a căror resolvire legea nu prevede alt organ. 

Autoritatea comunală poate îi însărcinată de aj face dispoziţii 

în toate chestiunile minorilor fără avere şi mai ales în ale acelora, 

unde fiind neînsemnată averea, nu poate fi chestiune de a se da 

socoteli, ci mai mult de a se asigura întreţinerea minorului din 

venitul averii. In „ustfel de cazuri. primăria comunei dă dispoziţii!) 
în marginile fixate de instanţa tutelară la terminarea desbaterii . 

'suceesiunei, ţinând seamă de condiţiile materiale şi intelectuale 

ale comunei. Mai procedează autoritatea comunală în orice chesti- 

uni de tutelă, în care.a fost însărcinată din partea instanţei. 

» „Fiecare comună e datoare să aibă un tutor public. Dacă în 

” unele' comune rurale hu s'ar găsi persoană potrivită pentru această 

funcţiune, -autoritatea, judeţeană este datoare să ia măsuri de a, se 

asozia mai multe comune în scopul dea ţinea un tutor publie comun. 

Pretorul este organul de control asupra primăriei comunale și 

organelor 2i în toate chestiunile de tutela. EREI N | 

Atribuţiunile tutelare ale secretarului comunal sau cercual (no- 

tarului), atribuţiunile. tutorului comunal şi ale primăriilor 'se,. vor 

exercita sub: autoritatea, şi.. supravegherea judecătoriei respective 

(IL, 24 Apr, 1995, art. 301.) 

o 
4 

4) Dispoziţiile se irec într'un registru de „procese verbale. Pretorul e da- 

tor să controleze. la fiecare pătrar de an procesele verbale şi să raporteze 

înstanjei tutelare asupra celor observate. 

- Primăria veghiară, ca organele comunei să îndeplinească în mod con- 

ştiențios atribuţiunile tutelare. - 
2) Conflictele de airibuţiuni între instanţele tutelare, autorităţile admi- 

nistrative sau altele se rezolvă de Curtea de casaţie conform art 103 din 

Constituţie. — Atribuţiunile jurisconsulţilor de pe lângă sedriile orfanale : 

Sau desființat (art. 309—310). | . 
„.. Legiuitorul nu prevede cum se va; constitui. consiliul de. familie; Isvorul 

“de drepteste Codul.civ. rom. - . .
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Jurisdioţiunea tutelară cu atribuţii depline, care a fost exerci- 
tată de sedriile orfanale, fie judeţene, fie comunale, aparţine jude- 

cătorului delegat cu tutela sau secţiei speciale a tribunalului res- 

pectiv (art.-307, 2). | | 

Hotăririle date de organele comunei în cauzele de tutelă sunt 

supuse apelului înaintea tribunalului competent. Apelul se judecă 

* de complectul de apel, sau de secţia specială pentru tutele unde 

există. | | 
Hotăririle date de tribunal sau de secţia specială în instanţa 

primă sunt supuse apelului înaintea Curţii de apel competente. Sen- 

tințele tribunalelor date în instanţa II, cum şi deciziunile Curţilor 

de apel sunt supuse recursului în Casaţie. Termenul de apel este de 

15 zile libere dela comunicare, termenul de recurs este tot de 15 
zile libere dela înmânare (art. 307, al. IV—VIII). 

Consiliul de familie se pronunţă în toate cazurile în cari legea 

în vigoare cerea aprobarea instanţelor tutelare desfiinţate (sedriile 

orianale). Judecătorii tutelari sau secţia specială aprobă constitui- 

rea consiliului de familie (art, 310), J 

$ 37. Procedura instanţelor tutelare. 

Atribuţiunea cea mai însemnată a instanţei tutelare este de a 

ocroti şi de a promova interesele minorilor şi interzişilor. Instanţa 

are datoria de a veghea mai ales, ca minorii să fie obişnuiţi la în- 

văţătură şi muncă stăruitoare, la; caz de nevoe să fie chiar con- 

strânşi. L 

2dueaţiunea, şi instrucţiunea fiecărui minor, chiar şi aj celor 

care se bucură de avere mare, trebuie să fie) astfel îndreptată, ea 

în caz de 'a nu avea avere, săi îşi poată, câştiga pânea. Mai ales 

e de datoria autorităţii comunle de a ocroti cu cheltuiala comunei 

orfani. fără avere, ca ei să-şi însuşească cunoștințe de specialitate 

penru o carieră corăspunzătoare raporturilor şi înclinărilor lor. 

Orfanul poate îi chiar îndatorat prin contract la contraservicii 

față de comună.) | 
Reducerea fondului averii se admite numai în interesul mino- 

rului.  'Transformarea fondului nu poate fii împedecată, dacă e 

avantagioasă pentru pupil. Achiziţa de avere peniiru minori, în 

a Valoarea contraserviciului trebuie să fie în proporţie cu cheltuiala 
făcută cu orfanul. Contractul poate să fie valabil numai pe termen de- 

terminat, trebuie să fie aprobat de instanţa tutelară, 

$ 7
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atară de posibilitatea plătirii în numerar, se poate admite numai 
în cazul, dacă există fără îndoială acoperire pentru amortizarea 
datoriti, capital şi dobânzi. 

Imobile, care se vor înstreina din necesitate, sau din consideraţii 
practice, pot fi vândute sub costul de inventar, numai dacă în caz 
de păstrare ar fi expuse deprecierii, sau dacă în cazul unei licitaţii 
judiciare ar rezuita un preţ şi mai mic. Inregistrarea, dreptului 
de proprietate la imobile vândute, în cartea funduară se poate per- 
mite numai după plătirea întregului preţ de cumpărare. In ca- 
zul de a se putea ajunge un preţ mai favorabil se poate permite, ca 
a treia parte din preţ să poată rămânea întabulat un timp anumit 
pe imobil în locul prim cu dobândă. | 

Vânzarea prin licitaţie a unui imobil însărcinat cu datorii în- 
tabulate se poate admite, în afară de licitaţie judecătorească numai 
dacă se poate spera <u siguranţă, că sarcinele se vor acoperi din 
prețul ce va rezulta. Licitaţia poaie fi aprobată numai dacă se î- 
deplineşte această condiţiune. La vânzări în legătură cu transcrieri 
de carte funduară, fie făcute prin bună învoială, fie prin licitaţie 
voluntară, se va încheia contract între cumpărător şi tutor, trecân- 
du-se în contract elausa de aprobare a instanţei tutelare. 

La determinarea administrăvii de avere, — unde legea nu pre- 
vede amănunte, — se va ţinea seamă nu întru atât de regule gene- 
rale sau de obiceiuri, ci de împrejurările faptice şi de oportunitate, 
cum şi ce calităţile tutorului şi de raportul lui cu minorul, în caz 
când va ajunge etatea de emancipare. Legea mai are dispoziţii pen- 
tru diversele categorii de avere (imobile. clădiri, fabrici, efecte, etc.). 

La examinarea inventarului instanța va. veghea, ca să fie tre- 
cută toată averea mobilă şi imobilă, sarcinele însă să nu fie numai 
înşirate, ci întru cât posibil să fie și justificate. 

Socotelele tutorilor trebuie să fie întâi examinate la contabili- 
tate şi dacă la unele poziţii se ivesc chestiuni juridice, se vor elari- 
fica. Obiecţiunile de contabilitate şi Juridice se vor comunica, celui 
ce a dat socoteala, având să dea declaraţiune asupra ior. Se ascultă. 
eventual rudele, părinţii, bunicii, etc. Observațiile lor pot; fi diseon- 
siderate de instanţă numai dacă e evident, că ele sunt în contra 
intereselor minorului. 

Instanţa tutelară este datoare a lua măsuri din oficiu pentru 
a stabili faptele. Ea atrage atenţiunea părţilor asupra drepturilor şi 
datoriilor. Ea poate cita părţile să se prezinte în persoană sau prin 
procură la desbaterea oricărei chestiuni. La caz de neprezentare 
justificată, se poate aplica amendă sau constrângere. 

V. ONIŞOR: Drept administrativ, 
31
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Instanţa tutelară ține evi idenţă asupra raporturilor personăle şi 

de avere a minorilor şi interzişilor, asupra tutorilor, euratorilor, - 

timpului emancipării. Dacă a încetat autoritatea instanţei tutelare 

asupra vr "unui Minor. sau interzis, ea. este datoare a lua măsurile, 

ce pezultă din aceasta, din oficiu, fără a mai aştepta vr'o sesizare. 

s 38. Gestiunea patrimoniului minorilor. 

Patrimoniul minorilor 'se administrează azi după R. 13 Apr. 

1926 privitor la păstrarea, administrarea. şi funcţionarea fondurilor 

date în administraţia instanţelor tutelare din Transilvania şi la con- 

tabilitatea tutelară. Acest regulment a fost întoemit potrivit refor- 

mei de încadrare a instanţelor tutelare în puterea judecătorească, 

dar pe baza principiilor din legea relativă la tutelă şi curatelă XX 

din 1877. Dăm principalele regule din acest 'regulament: 

Fondurile date în administrarea instanţelor tutelareise păstrează 

“de către administraţia financiară dela locul de reşedinţă a instan- 

ţelor tutelaze, î în calitate de Cusă a instinţei tutelare. Înstanţa tute- 

lară administrează patrimoniul . iuli! câtă “vreme minorii stau 

sub autoritatea sa. La emancipare, dacă cei în "drept mar ridica 

Danii, instanţa, tutelară trebue să-i pună în depozit judiciar. 

[i onduiiile” se administrează după sistemul cumulativ. Fondurile 

în numerar se fruetifică prin plasare în împrumuturi partienlare 

şi prin depunere spre fructificare la bănci. 

Imprumuturi, se pot da numai cu amortizăre, termenul nu poate 

fi mai lung de 10 ani. Imprumuturi pe imobile şi pe case din comune - 

urbane se pot acorda numai până la “ja parte a "valorii. Casele trebue 

să fie asigurate contra incendiului pentru durata împrumutului, 

Sareinile eventual existente asupra imobilului, 'se scad din valoare 

cu suma socotită întreit. Iniprainătul se poate asemna numai după 

întabulare” la cartea funduară. Dobânzile se vor plăti în rate se- 

mestrale la 1 Ianuarie şi i Tulie. Cei î în întârziere vor plăti dobânzi 

da: întârziere. Suma maximală a “împrumuturilor este 100. 000 lei, 

dobânzile 6% peste scontul Băncei naţionale. 

Numerarul din „casa autorităţii pupilare poate. fi plasat şi la 

institute de credit cu bun nume. Aceste se desemnează prin ministrul 

justiţiei ia începutul fiecărui an, cu avizul conform al unei. “comisii 

| care se compune penţiru „circumseribţia fiecărei Curți de. apel din: 

prin pieşedintele Curţii, directorul, sucursalei Băricei nâţionale din 

oraşul de reşedinţă a a Curţii, şi din presedintele camerei de comerţ. 
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Membrul instanţei tutelare răspunde de pagube numai dacă răs- 
punderea lui civilă a fost stabilită conform legii de organizare ju- 
decătorească. | | ) ! 

La' emanciparea minorului banii şi valorile i se vor libera ime- 
diat la ajungerea vârstei, în alte cazuri în termen de'3 luni. 

Instanţa tutelară are dreptul să seadă din venitul “de “dobânzi 
al minorului şi interzisului 10%, iar pentru păstrarea valorilor o taxă. 
moderată, din cari se constitue un fond de rezervă. 

Din venitul anual al fondului de rezervă: 50% se întrebuinţează 
pentru acoperirea <heltuelelor de administraţie 'ale instanţelor tute- lare, 25% pentru. ajutorarea minorilor, 25% se adaug la capital. 

Pentru pagube răspund în rândul prim: membrul instanţei tu- telare, dacă a depăşit. condiţiile legale, în rândul al doilea, fondul de rezervă şi în rândul al treilea statul. 

F. Asigurările sociale. 
- 

/ 

$ 40. Generalităţi. Asigurările sociale ca problemă de stat, 
Isvoare de drept. 

Chestiunea asigurărilor sociale sa ridicat în şirul problemelor do stat în epoca din urmă de evoluţiune a organizaţiei de stat. Ocro- tirea clasei sociale a muncitorimei faţă de pericolele, ce-i ameninţă sănătatea şi intregitatea corporală, cum şi îngrijirea ei pentru caz, de ircapacitate de a mundi, fie din cauză de infirmitate, fie din. cauză bătrâneţii, este .o problemă de importanţă primordială. Statul modern preocupându-se de această problemă, nu numai organizează şi conduse activitatea elementelor interesate în procesul de produe- țiune a dunurilor, a patronilor şi muncitorilor, în vederea, ocrotirei muncitorimei, ei contribue şi eu subvenţii materiale pentru a se ereia fondurile necesare pentru asigurare. 
| Organizaţia centrală pentru rezolvarea. acestei probleme este în ministerul muncii, al sănătăţii şi ocrotirilor sociale, având ca organ special Casa centrală a asigurărilor sociale, ca organe teritoriale serviciul corporațiilor pentru teritoriul României vechi şi al Basa- rabiei, serviciul asigurărilor din Bucovina şi Casele 'cercuale din Ardeal. 

Organizarea dep 
pel.iru organizarea, 
fost, desvoltată în L; 

artamentului decretată prin DL. 30 Maitie 1920 ministerului Muncii şi a ocrotirilor sociale a 
, 1922, care regle- 

37%
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mentează în amănunte organizaţia Casei centrale a asigurărilor 

sociale!). Legea 4 Iulie 1924 a modificat şi complectat dispoziţiunile 

din legile asigurărilor sociale. 

$ 41. Organizaţia asigurărilor sociale. Casa centrală. 
Corporaţii, case cercuale. 

Casa centrală a asigurărilor sociale are ca organ consultativ un 

consiliu de 15 membri. Casa centrală aplică toate nommele relative 

la asigurările sociale prevăzute în legile în vigoare!). Are 2 direc- 

țiuni după categoriile de asigurări şi anume: direcția casei de boală 

şi de invaliditate din boală şi bătrâneţe?), direcția asigurării acci- 

dentelor de muncă?) şi o direcţie specială în serviciul tuturor eate- 

goriilor de asigurăr, direcția medicinii, asigurărilor şi îgienii 

industriale*). Casa centrală este condusă de un director general, care 

) Normele, sub al căror regim sau găsit instituţiile asigurărilor mun- 

citoreşti sunt: legea rentru organizarea meseriilor, creditului şi asigură- 

rilor muncitoreşti din 27 lan. 1912 cu modificările ulterioare, pentru Ar- 

deal L. XIX din 1907 şi Decretul No. XIX al Consiliului dirigent privitor 

la asigurureu saluriaților. industriali şi comerciali. 

In Bucovina legiie austriace aflate în vigoare. 

1) Pentru Ardeal mai îndeplineşte şi atribuţiunile oficiului de stat, insti- 

tuit prin LL. XIX: 1907. 

2) Aceatsă direcţie se compune din următoarele servicii: a) serviciul 

asigurării în caz de boală; b) serv. asigurării de invaliditate din boală şi 

"bătrâneţe; c) serv. tezaurării şi contabilizării cărţilor-chitanţe; d) serv... 

urmăririi cotizaţiilor; e) serv. Ardealului; f) serv. statisticii şi auctaria- 

tului; g) serv. mutuatităţii libere; hk) serv. Bucovinei. | 

—- 3) Direcţia asigurărilor în contra accidentelor de muncă se compune 

din a) serv. accidentelor; b) serv. de prevenire a accidentelor; c) 

serv. de actuariat şi statistică; b) serv. de asigurări de accidente în Ardeal. 

4) Direcţia medicinei, asigurărilor şi igienei industriale se compune 

din servicii medicale dentrale, serv. de inspecţie medical şi organizaţii me- 

dicale, Serviciile centrale sunt: a) serv. igienei industriale, al igienei so- 

ciale şi al prevenirii invalidităţii din: boală; b) serv. medical al asigură- 

rilor; c) serv. spitalelor, sanatoriilor şi materialului sanitar; d) serv. spe: 

cial al depozitului central de medicamente; e) serv. Ardealului, cu depozitul 

de medicamente şi material sanitar dela Sibiu. Organizațiile medicale sunt: 

casele medicale (ambulatorii), dispensariile de fabrică, spitale, sanatorii. La 

casele medicale se dau în caz de boală şi accidente 'consultaţii generale şi de 

specialitate de către medici angajaţi de casa centrală. Fiecare casă me- 

dicală; are un aparat pentru medicamente şi articole de pansament, cari 

se distribuie Il» consultaţii 'atât asiguraţilor, cât şi membrilor familiei lor. 

 



— 581 — 

este şi administratorul caselor speciale şi al diverselor fonduri spe- 
cial> afectate acestor case. Casele speciale au personalitate juridică. 

Casele de asigurări au buget special, gestiunea lor nu poate îi 
înglobată în gestiunea ministerului. (R. 22 Apr. 1922, art. 11). Casa 
centrală are organe de control şi inspecție; controlorii corporațiilor, 
inspectorii centrali, inspectori, subinspectori administrativi, inspec- 
tori medici, inspectori tehnici. 

Corporațiile5) din România veche şi casele de asigurare din Ba- 
sarabia, sunt conduse de contabili şi ajutori-contabili, cari sunt func- 
ționari numiţi de stat, mânuitori de bani publici. Ei fac întreagă 
gesticnea administrativă relativă la funcţionarea asigurărilor mun- 
citoveşti 

Casele cercuale din Ardeal fac aceeaşi funcţiune în baza/legii 
în vigoare în acest teritoriu. Pe lângă fiecare casă cercuală fune- 
fionează un consiliu de conducere, compus din reprezentanţi ai 
patronilor şi muncitorilor, în număr de 6—12 după importanţa, fie- 
cărei case. Consiliul are un preşedinte şi vicepreşedinte aleşi dintre 
membrii consiliului şi confirmaţi. prin deciziune ministerială (L. 4 
Iulie 1924, art. V). Sunţ grupate în direcții regionale, cari sunt or- 
gane de control asupra caselor cercuale6), 

$ 42. Asigurările muncitoreşti. 

Legea asizurărilor muncitoreşti din 21 Ian. 1912 cunoaşte 3 ca- 
tegorii de asizurări muncitoreşti: în contra, boalei, a accidentelor 
Şi în contra invalidităţii din boală şi din bătrâneţe. In legea din 
Ardeal este nmnai asigurare contra boalei şi a accidentelor: 

Asigurarea, este obligatorie pentru toţi muncitorii din meserii 
şi comerț. În Ardeal a fost estinsă obligativitatea asigurării afară 
de meserii şi comerţ şi asupra muncitorilor din agricultură pențpu 
asigurarea în caz de boală.) Legea 21 Ian. 1912 obligă la asigurare . 

  

5) A se vedea în Cartea II, la organizaţia meseriilor. | 
€) In capul direcției este un director regional, organ al Casei cercuale. 

Are în atribuţiuni: de a veghia la aplicarea strictă a disporiţiilor din L. 
XIX'1907 şi a Decretului XIX a] Consiliului dirigent, de a controla, activi- 
tatea și gestiunea caselor cercuale. , 

1) Prin Decretul Nr. XIX al Consiliului dirigent s'au desființat pentru 
Ardeal casele de ajutor şi asigurare ale muncitorilor mineri, casele fa- 
bricelor de tutun, cgsa centrală a muncitorilor şi servitorilor agri- 
coli, casele da ajutor pentru caz de boală ale intreprinderilor, trecând 

%,



nu numai pe muncitorii din industrie şi comerţ, ci şi pe patronii 

meseriaşi, ” 

| Cotizaţiile de asigurare, din cari 'se plătese despăgubirile la caz 

de boală, se suportă după legea din 27 Ian. 1912 în întregime de 

către asiguraţi, după legea XIX din 1907 se suportă în jumătate 

de către patron, în jumătate de către muncitorii asiguraţi. Cotiza- 

țiile sunt în raport cu salarul mijlociu zilnice al asiguraţilor, fiind 

înpărţiţi în clase. 

Ajutoarele ce se dau în caz de boală sunt: îngrijire cu medie 

şi medicamente, ajutor bănesa pe zilele cât asiguratul nu poate 

A „ajutor de lăuzie, chelţueli de înmormântare după legea 27 

Ian. 1912. Căutarea în caz de boală este în timp de cel mult 16 săp- 

nani şi constă în eonsultâţiuni date de medicii Casei centrale, 

căatare la domiciliu. la spital, l'berare de medicamente gratuit. 

Ajutorul bănese este de 50% din salarul mijlociu al clasei la mun- 

citorul cu familie, 35% la cel fără familie. Ajutorul de lăuzie se dă 

6 săptămâni dela. facere, dacă membra a plătit cotizaţii anterior 

eul puţin 26 'săptămâni. Poate fi ridicat până la 3 luni, dacă îşi 

alăptează singură copilul. Dacă mijloacele corporației admit, se 

poate da şi soțiilor lăuze ale membrilor asiguraţi, care nu sunt asi- 

gurate, asistenţă şi îngrijirea moaşei, medicului şi medicamentele. 

După legea SIX din 1907, fiind cotizaţia mai ureată şi ajutorul este 

mai urcat, se dă pe 26 săptămâni, el face 60%, la lăuzie pe 8 săplă- 

mâni 75% din salarul respectiv, 

La asigurarea în contra accidentelor sarcina de plată a cot'za- 

ţiei o suportă numai patronul. 

Studiul asigurărilor muncitoreşti în amănunte intră în cadrele 

materiei de politică socială. Din această consideraţie în acest loc 

nu întrăm în desvoltarea. instituţiunilor acestui ram de oerotire 

socială. 

'$ 43. Câsa de retrageri şi pensiuni a ziariştilor. 

Cea ai recentă instituţiune de asigurări soe'ale este casa de 

retrageri şi pensiuni a ziariştilor, înfințată prin Legea din 7 lulie 

1930. Ea are ia bâză aceleaşi. principii de organizare şi “funeţionare 

ca şi asigurările muncitoreşti. 

„Seopul casei de retrageri și pensiuni este să asigiire' ziariştilor 
i ? 

  

toate "aceste categorii de asiguraţi în competinţa “caselor cerctiale prevă- 

'zute în 1 XIX din 1907, Toate activele şi -pasivele caselor desfiinţate sau 

trecut asupră “caselor cercuale, menţinându- se 'drepturile câştigate ale 

membrilor asiguraţi. 

 



— 583 — 

„de profesiune, membri ai casei, pensiuni de retragere, de invalidi- 
tate şi pensiuni pentru văduvele şi orfanii minori ai ziariştilor de- 
cedaţi. Casa s'a înfiinţat pe lângă ministerul muncii, sănătăţii şi 
verotirilor sociale. Casa e persoană juridică, 

Participarea la casă e obligatorie pentru toţi ziariştii, cari îm- 
plinese condiţiunile: de a face parte din personalul redacţional al 
unui ziar cotidian, să fi împlinit, 22 ani, să aibă vechime de un an 
în presă, principala îndeleinicire să-i fie ziaristica, să tacă parte 
din vuna din societăţile de presă existente ca persoană juridică, - 
să) fie retribuitţ pentru munca, redacțională cu cel puţin 3000 lei) 
Junar. 

Pentru a se forma fondul de asigurare al pensiunilor se! plă- 
tesc cotizaţiuni şi anume 10 % din salariile lunare, în jumătate re-. 
ținute din salariul ziariştilor asiguraţi şi în Jumătate plătite de 
întreprinderile de ziare din al lor. Casa, primește subvenție dela 
stat, judeţe, comune, asociaţii de presă, donaţiuni, legate. Pentru 
salariile mai mai masi de 16.000 lei cotizaţiunea se plăteşte numai 
la această sumă. II - | 

Pentru dreptul la pensiune de retragere asiguratul care îşi con: 
tinuă profesiunea trebuie să fi cotizat 30 de ani şi să aibă vârsta, 
de 55 ani împliniţi. Pensiunea s6 socotește făcându-se media între 
salariile ultimilor 5 ani, : 

Pensiunea de invaliditate se dă pentru membrul asigurat, lo- 
vit de vro infirmitate fizică sau intelectuală, care îl face impropriu 
de a-şi câștiga existența, fie în presă, fie într'o altă ocupaţie corăs- 
punzătoare, dacă va fi cotizat cel puţin 10 ani. Mărimea pensiune: 
va fi la. 10 ani de cotizaţii 40% din salariu, pentru fiecare an în plus 
sporeşte cu 3%. , 

Dacă un asigurat devine invalid, înainte de a avea zece ani de 
cotizaţii, are drept la un ajutor egal cu suma întreagă a cotizaţiilor 
de 10% vărsate pentru el. 

Pensiunea văduvei şi copiilor asemănătoare cu cea din legea ge- 
nerală a pensiunilor. | i 

Casa funcţionează pe lângă Casa centrală a asigurărilor s0- 
ciale, ca instituie autonomă, cu organe proprii şi contabilitate dis- 
tinctă peritru toate operaţiunile ei. Are organe de conducere: con- 
siliu de administraţie, administratorul casei, comisia de control și 
aduna-ea generală a membrilor. 

Consiliul e compus din 7 membri, (4 repiezenanţi ai ziariştilor 
asiguraţi, aleşi de adunarea generală, 2 reprezentanţi ai patroni- 
lor, numiţi de ministru, şi directorul general al Casei centrale a asi-
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gurărilor sociale sau locţiitorul său legal). Consiliul are durată de 

4 ani. Administratorul Casei e numit de ministru, dintre funcţio- 

narii Casei centrale a asigurărilor. Adunările generale se ţin în 

fiecare an îvainte de sfârşitul primului trimestru. Comisia de 

control are % membri aleşi de adunarea generală în fiecare an şi 

un contabil expert desemnat de consiliul corpului contabililor ex- 

perţi din sânul! său. Comisiunea de judecată, cu atribuţiunea de a 

soluţiona litigiile ce pot naşte din aplicarea legii, e constituită din 

Comisia de apel de pe lângă Casa centrală a asigurărilor sociale. 

Statul va contribui timp de 10 ani cu o subvenţiune de 5 mi- 

- lioane lei anual, care va fi înscrisă în bugetul ministerului muncii. 
i 

 



CARTEA II. 

Administraţia relativă la traiul material 

Ş 1. Generalități , 

Populaţiunea, având în teritoriul statului viaţa asigurată atât faţă de pericole din afară, cât şi faţă de pericole interioare, pentru traiui său fizic are nevoe de bunuri materiale. Producerea şi achi- ziţionarea acestor bunuri, prin utilizarea mijloacelor materiale oierite de solul statului, cum şi prin: alte: mijloace materiale luate în sehimb deia populaţiunea altor state, transformarea, prelucrarea 
şi valorizarea acestor bunuri, pentru acoperirea necesităților fizice ale indivizilor nu mai sunţ probleme ale statului, ci, ele formează 
preocupaţiuneu persoanelor fizice, membri ai societăţii organizate în stat. Fiecare persoană fizică trebuie să se îngrijească de bunurile 
materiale necesare vieţii, fără de a aștepta dela stat această, îngri- 
jire. Statul, persoană juridică, însuşi are nevoe pentru realizarea 
scopurilor sale de bunuri materiale, care le câştigă din bunurile 
materiale ale inembrilor săi. - 

Dacă totuşi statul în organizaţia, şi funcţionarea sa se preocupă 
şi de probleme relative la traiul material al membrilor populaţiunii 
sale, prin aceste probleme el nu are. de tântă de a înlocui lucrarea 
persoanelo.» fizice, ci și în acest teren al problemelor sale statul în- 
lătură pedecile, îndepărtează pericolele, care se pot ivi în funcţiona- 
rea normală a traiului material al totalităţii persoanelor întrunite în 
societatea de stat. Pedecile şi pericolele ivite statul le înlătură prin 
măsuri şi prevederi, cu scopul de a se crea o ordine, siguranţă, ar- 
monie, coordonare de interese în activitatea populaţiunei, de pro- 
ducţiune, cireulație şi repartizaţie a bunurilor. Prin înfăptuirea 
coordonării de interese a membrilor statul asigură condiţiile de lu: 
crare materială a întregei populaţiuni, ca toţi membrii să ajungă
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în posesiunea bunurilor materiale necesare existenţei fizice. Dacă 

activitaiea membrilor statului nu este de ajuns întru creiarea unor 

bunuri materiale, fie din lipsa de mijloace materiale, fie din inte- 

rese mai înalte de stat, intervine însuşi statul în şirul membrilor 

săi, ca factori ai vieţii materiale. - 

Problemeie, ce şi-a asumat statul în terenul vieţii materiale în 

'eursul evoluţiei statelor, sunt facultative, în contrast cu problemele 

din celelalte tărâmuri, cari sunt condiţii esenţiale ale. organizaţiei 

de stai, probleme, fără a căror rezolvare nu se poate închipui orga- 

nizaţia de stat, probleme esenţiale. Organizaţia de stat poate fun- 

ționa fără a se preocupa de problemele materiale ale membr:lor săi. 

- Statul modern însă are tendinţa de a atrage în sfera problemelo» 

de stat. şi o parte dintre problemele de traiu materia]. Evoluţia 

statului din timpul răsboiului mondial ne arată în preocupaţiunea. 

statului astfel de probleme, cari mai înainte erau vezervate exelu- 

siv activităţii particulare. Statul după răsboiu nu se “mai poate des- 

interesa d. e. de problema provederii cu pâne (cereale) a populați- 

unii sale. Are nevoe de reglementarea acestei probleme, cum şi al- 

tora. similare chiar în interesul ordinei interioare. Problemele de 

traiu imaterial, ce le-a impus viaţa de după războiul mondial statu- - 

"hui, sunt foarte variate. a 

Iu studiul dreptului administr ativ ne ocupăm cu acele chestiuni - 

din terenul traiului material, cari au format obiectul reglementării. 

legislaţiunii, având de a cunoaşte instituţiunile, organizaţiile şi 

normele en cari statul nostru înlătură piedecile, asigură ordinea, 

coordonează interesele din-activitatea materială a populaţiunii. ln 

tratarea, materialului vom lua de” bază categoriile fixate de ştiinţa 

economiei politice. Ne vom ocupa cu normele de drept relative la 

produețiuea primă, la industrie, la comerț şi la mijloacele de co- 

mumicaţiune. In terenul producţiunei prime vom trata, normele gru- 

Date după ramurile de producţiune şi anume cele privind agricul- 

tura, priisirea vitelor. (zootehnia), mineritul şi regimul apelor. 
“+ 

Ş 2. Administraţia relativă la producţiunea primă. Ministerul de 

agricultură şi domenii. Serviciile centrale şi serviciile exterioare. 

Agricultura ca unul dintre ramurile de producţiune din grupa 

materiilor prime are organizarea în ministerul de agricultură şi do- 

menii. L. 2 Aug. 1925 “pentru organizarea. ministerelor stabilind ser- 

viciil> acestui departament (vezi pag. 67—68), a fixat pentru princi-
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paiele atribuţiuni, de a îndruma economia agricolă a ţării şi a ad- 
ministra domeniul privat al statului care nu-i dat în căderea altor 
autorităţi, 3 direcţii: direcţia agriculturei, direcţia zootehnică şi ad- 
ministraţia pădurilor. | . 

Direelia agriculturei se ocupă de îndrumarea şi promovarea ra- 
murilor de agricultură, îngrijește de administrarea şi exploatarea 
păşunilor san islazurilor. Lucrarea de îndrumare Şi promovare a 
altor ramuri de exploatare a solului țării se face prin învăţământul 
şi propaganda cunoştinţelor privind aceste ramuri, prin: exploatări 
de mode! (ferme model), pepiniere şi staţiuni şi prin colaborarea 
cu instituțiunj autonome tot din serviciul agriculturei, cum sunt 
asigurările mutuale agricole, creditul agricol şi camerele agricole. 
Serviciile direcţiunei agriculțurei sunt: serviciul educaţiei agricole, 
serviciul exploatărei agricole şi serviciul îndrumărilor și islazurilor. 

Directia zootehnică se ocupă de îneurajarea creşterii şi amelio- 
vării rasselor de animale, precum şi de aplicarea măsurilor de me- 
dicină şi poliţie veterinară. Serviciile prin cari se realizează aceste 
scopuri sunt: serviciul creşterii şi îmbunătăţirii rassei animalelor, 
serviciul sanitar-veterinar, serviciul vânătoarei. Tot în această g&ru 
pă de atribuţiuni intră şi administraţia pescăriilor, care este un. ser. 
viciu organizat ca regie autonomă, având în grijă şi amelioraţiunea 
solului din regiunea inundabilă a Dunării. Această regie funeţio- 
nează în baza legei speciale din 11 Iulie 1929. 

Administrația pădurilor se ocupă de protejarea pădurilor în ge- 
neral, de exploatarea pădurilor statului şi de controlul exploaţării 
pădurilor particulare, de organizarea învățământului. silvic, infe- 
rior și mediu. Pentru administrarea şi exploatarea pădurilor statului 
s'a. înființat. prin legea specială -din 25 Apr. 1930 o regie autonomă 
în baza, legei comercializării avuţiilor publice (L. 16 Martie 1929) 
sub denumirea de „Casa autonomă a, pădurilor statului“, Pentru 
celelalte atribuţiuni şi anume pentru supravegherea aplicării codului 
silvie (în administrarea şi exploatarea, pădurilor de către Casa auto- 
nomă a pădurilor statului şi de către proprietarii particulari de 
păduri! s'a organizaţ tot prin L. 25 Apr. 1930 în administraţia cen- . 
trală a departamentului direcția regimului silvic. zi 

Aceasta are: serviciul administrativ, serviciul tehnie, serviciul 
ameliorării trenurilor degradate, serviciul vânătoarei şi al pescui- 
tului în apele de munte. 

In afară de cele 3 servicii principale departamentul agricul- 
turii are în atribuţiuni şi probleme de natură transitorie, cari sunt 
aplicares, reformei agrare şi în legătură cu ea. exectuarea, hicrărilor 

7
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de măsurare în vederea împroprietărirei şi pentru a se întoemi un 

cadasuru al ţării, mai departe comasarea proprietăţii funciare, apoi 

executarea de lucrări pentru irigarea şi drenarea terenurilor sus- 

ceplibile de amelioraţiuni. Pentru resolvarea acestor probleme mi- 

pisterul are: direcția aplicării reformei agrare şi direcția cadastru- 

lui, comasărilor şi ameliorărilor. , 

Direcția aplicării, reformei ayrare se ocupă de toate lucrările 

ce decurg din legea' de expropriare şi împroprietărire, cum şi de 

bunurile mici ale statului. Ea are următoarele servicii; serviciul 

bunurilor, serviciul exproprierii şi împroprietărirei, serviciul ecolo- 

nizării şi serviciul lichidărei financiare a reformei agrare. 

Direcția cadastrului etc. are servicii potrivit celor 3 ramuri de 

atwibuţiuni: serviciul cadastrului, serviciul comasărei şi serviciul 

ameliorărilor. - | 

Servicii, exterioare sunt: a) organele de desconcentrare la cele . 

7 directorate ministeriale locale: serviciul ministerial local al agri- 

culturii şi domeniilor, având 4 secţii, 3 pentru cele 3 probleme prin- 

cipale, agricultura, zootehnia şi slivicultura, al 4 în regiunile unde 

sunt, pentuu pescării; b) în organizaţia, judeţeană: serviciul veteri- 

nar şi zootehnie; e) consilierii agricoli la reşedinţa fiecărui judeţ şi 

agronomii regionali (Dec. min. agric. 29 Martie 1930, face noua îm- 

părţire a regiunilor) pentru rezolvirea atribuţiunilor de reformă 

agrară; d) ocoalele silvice ale Casei autonome a pădurilor în mod 

transitoriu pentru lucrările direcţiei regimului silvice (L. 2 Apr. 

1930. art. 49); e) advocaţii statului; f) instituţiunile exterioare ale 

ministerului: ferme, pepiniere, depozite, herghelii, staţiuni serici- 

cole, şcoli de vitivultură, pomologie şi hosticultură (L. 2 Aug. 1929, 

zut. 190), institutele de învăţământ, 

Ca instituţiunii autonome funcţionează camerele de agricultură 

judeţene şi regionale, cum şi uniunea lor. Ele sunt şi organe consul- 

tative, aiulătoare şi de execuţie ale ministerului agriculturii (LL. 1 

Lulie 1930, azt. 1 şi 3). 
x 

$ 3. Funcţionarii administraţiei relative la producţiunea primă. 

Corpul agronomilor, corpul veterinarilor şi corpul tehnic silvic: 

Specialiştii pregătiţi pentru îndeplinirea funcţiunilor din ser- 

viciul agriculturii, grupaţi după cele 3 ramuri principale, sunt or- 

ganizaţi în 3 corpuri. Corpul agronomie cuprinzând specialiştii cu 

. titluri superioare în ştiinţele agricole a fost organizat prin Legea
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din 14 Iunie 1921, care fiind modificată, în forma actuală este L. 22 
Iunie 1927. Corpul veterinar cuprinzând pe medirii veterinari îu 
funcțiuni publice şi pe medicii veterinari profesionişi liberi e or. 
g&anizat prin L. 6 Ian. 1926. Corpul silvie cuprinzând inginerii sil- 
vici, cum şi personalul silvie mediu şi inferior, a fost organizat prin 
legea din 10 Sept. 1920, modificată în întregime, în forma actuala 
este L. 26 Sept. 1923, 

Legea de constituire a corpului formează statuţul special al ca- 
tegoriei de specialişti. Cele 3 corpuri funcţionează sub auţoritatea 
ministerului agriculturii, Intrarea în corp şi numirea în funeţiune 
se face de minister, fie prin dediziune, fie prin decreţ. In general regulele statului sunt asămănătoare cu cele din statul funcţinari- 
rilor. Sunt însă şi unele regule speciale, care formează. privilegiul 
corpului. 

Un astfel de privilegiu este că personalul specialist necesar in- 
stituţiunilor Statnuui, judeţelor, comunelor, persoanelor juridice cu 
caracter de utiitate publică, precum şi altor instituţiuni similare 
puse sub control statului se recrutează din corp. În privinţa sa- 
larizărei se află regula, că salariile inginerilor și conductorilor sil- 
viai. vor fi egale pe grade şi clase cu acele ce se plătesc sau ce se 
vo: fixa pentru inginerii din corpul tehnice general (L. 26 Sept. 1923, 
art. 45): că membrii corpului agronomie şi secţiilor auxiliare vor 
avea aceleaşi salarii ca şi gradele şi clasele corăspunzătoare mem- 
brilor corpurilor telic şi silvice (L. 22 Iun. 1927 art. 53), că salariile, 
gradaţiile şi accesoriile membrilor corpului veterinar vor fi egale cu 
acele ce se plătese sau so var psăti în viitor meditilor din serviciile 
publice şi că orice modificare sar aduce legii organice a corpului 
medical privito» la dreptusile rnedicilor umani se va aplica şi me- 
dicilor veterinari :L. 6 lan. 1925 art, 14). 

Fiecare dintre legile de organizare a corpurilor conţine regule 
pentru condiţiunile de admisihiiitaie, la gradele şi elase:e ierarhiei 
şi îuaintarea în scara ierarhică, la, stabilitatea, la recrutarea în ser- 
viciile publice," drepturi, iudaterin, concedii, la aplicarea diseipli- 
nei, pensiuni, 

La, constituirea corpurilor membrii specialităţii respective an 
fost încadraţi, potrivit regulelor speciale ale legii. 

Scara 1erarhie funcţionarilor superiori are 7 grade în corpui 
silvie, câte 6 în corpul agronomie şi veterinar. Aceste sunt, puse: 
alături:
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corpul silvic: Ş agronomic : ; "veterinar: 

a) inginer „silvic stagiar inginer agronom stagiar medic veterinar stagiar 

db). „ silvic | „agronom „- „ de cir- 

, cumscripţie 
c) „şef silvic „ . agronom şef , , primar 

d)  „ subinspector — — 
„Silvic - , ” 

€) „inspector silvic „agronom inspestor a , inspector 

ij, „. inspector gene- „agronom inspector » ” inspector 

ral silvic ! genera! general 

£) „consilier silvic „agronom consilier - , consilier 

Intrarea în corp se face în baza diplomei de inginer silvic, a 

diplomei de absolvire a unei şcoli superioare de agricultură (de în- 

giner agronom: pentru corpul silvice şi agronomie, diploma de doc- 

tor în medicina veterinară şi autorizarea. de liberă practică pentru 

corpul veterinar. | 

Corpul agronomie are secţiuni auxiliare a conductorilor agri- 

coli şi a asenţiior agricoli, corpul veterinar a personalului auxiliar 

(revizori de animale etc.), corpul silvice cuprinde încă 2 corpuri dis- 

tinete, al conducetorilor silviei şi al brigadierilor şi al pădurarilor, 

cu cari la an loe formează corpul general silvic. 

Ş 4. Camerele de agricultură. 

Camerele -de agricultură prevăzute în Constituţiunea din 1923 

au fost înfiinţatefprin L. 14 Apr. 1925 pentru a reprezenta şi ocroti 

interesele agriculturei, zootehniei şi silviculturii, cu toate ramurile 

lor şi de. a contribui la sporirea produeţiunii tuturor ramurilor agri- 

cole, zootehnice şi silvice (art. 1). Comisiunile zootehnice judeţene 

au fost trecute cu lucrările şi cu tot avutul ea secţiuni ale camerelor 

agricole (art. 36). Sau înfiinţat 61 camere. Legea din 1925 a tost în- 

locuită prin L. 1 lulie' 1930 pentru organizarea. camerelor de agri- 

cultură, care formează azi isvorul de drept. Scopul rămâne acelaşi, 

dar mai generalizat, de a reprezenta, ocroti şi susţine interesele eco- 

nomiei rurale, precum şi de a contribui. prin orice mijloace la spo- 

rirea producţiunei agricole eu toate ramurile ei (art. 1, alin. 1). 

Camerele de agricultură sunt îinstituţiuni autonome, investite 

“eu personalitate juridică. Ele lucrează din iniţiativă şi cu mijloace 

proprii, în acelaşi timp sunt şi organe consultative, ajutătoare şi de . 

execuţie ale ministerului de agricultură. Activitatea lor se desfă- 

şoară în acord cu organele administraţiunei locale (art. 1, al. II—III).
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In organizarea. camevelor de agricultură se cuprind: comitetele agri- 

cole locale, camerele de agriculțură judeţene, regionale şi uniunea 

lor. , | . 

Comitet agricol local se constituie în fiecare sat, cum şi la 
oraşe pentru populaţiunea agricolă, ca organ de reprezentare a iîn- 

tereselu» agricole în localitate, organ de execuţie al camerei jude- 

ţene şi de aplicare a legilor de încurajarea agriculturii. Comitetul 

se compune din primar şi din 2—4 membri aleşi, pe 5 ani. | 

Camerele de agricultură judeţene se compun. din 40—60 membri, 

din cari * aleşi ai colegiului agricol judeţean pe 5 ani, '/s membri 

de drept delegaţi de consiliul judeţean din sânul său, de preferinţă 

agricultori, “5 membri de drept şi delegaţi, repartizaţi între stat, 
asctiaţiunile agricole şi între particularii cari contribuie cu sub- 
venţii importante la bugetul camerei. Sunt membri de drept ai ca- 
erei judeţene: consilierul agricol până la trecerea consilieratelor 

la cameră, medicul veterinar primar al judeţului, inginerul silvic, 

directoiii; şcoalelor de agricultură şi de economie casnică, şefii ex- 
ploataţiunilor agricole şi zootehnice din judeţ. 

Organele camerei. sunt: adunarea generală, consiliul de adminis 
iraţie, comisiunea de control, (organe deliberative şi de supraveghie- | 
re), oficiul agricol judeţean (organ de execuţie). Adunarea generală 
se compune din toţi membrii camerei. Se întruneşte în sesiuni ordi- 
nare pe'an, primăvara şi toamna. Are drept; să voteze încasarea de 
cotizaţii dela agricultori. Consiliul de administraţie constă din 8—10 
membri, osebit preşedintele, care se alege de adunarea generală. 
Preşedintele nu poate fi ales dintre membrii de drept. Consiliul 
alee şi un vicepreşedinte. Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare 
odată la 2 luni. Comisiunea de control se compune din administra- 
torul financiar, dintrun delegat al ministerului agriculturii şi din 
un membru ales de adunarea generală, la începutul fiecărui an.. Co- 
misiunea se întruneşte cel puţin de 2 ori la an. Oficiul agricol ju- 
dețean se compune din director, subdirector, funcţionarii de cance- 
larie necesări (personalul central), din personalul de specialitate, 
profesori ambulanți, agronomi, tehnicieni și personal administrativ 
după nevoe (personal exterior). E 

Cainere agricole regionale se pot constitui câte una sau mai 
multe înlăuntru unui directorat ministerial local, de către camerele 
judeţene, eu aprobarea ministerului, ea organ de coordonare, îndru- 
mare şi de realizare a lucrărilor cari depăşesc mijloacele unei ca- 
"mere. Are aceleaşi organe ca şi camera, judeţeană, organ de execuţie 
este: directorul. 

1
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Uniunea camerelor de agricultură este emanaţiunea camerelor 

judeţene, regionale şi eventual a altor organizaţiuni cari contri- 

buiese cu subvenţiuni la bugetul ei. Uniunea are tot aceleaşi organe. 

Organ de execuţie este directorul general. Uniunea reprezintă în 

mod permanent interesele agriculturei, se pronunţă asupra bugetelor 

camerelor când s'au ivit contestaţiuni, exercită control, dau consul: 

- 4aţiuni camerelor, stăruieşte la locurile în drept ca desideratele să 

fie aduse la îndeplinire, dă aviz la toate proiectele de legi şi regu- 

lemente în materie de agricultură. 

Camerele de agricultură au venituri: adiţionalele impozitului 

agricol 0.5.-5% asupra venitului agricol şi forestier conform Legii 

23 Febr. 1923, subvenţiuni dela stat, judeţ, comune, regii autonome 

ete, din încasările islazurilor comunale o cotă de 1—5%, timbre şi 

taxe zootehnice, cotizaţiunile agricultorilor, venituri din exploatări 

proprii, din bunuri date în folosinţă, diferite taxe, amenzi din legile 

speciale, diverse venituri. 

Camerele agricole sunt însărcinate cu aplicarea legilor ministe- 

rului agriculturei, care va putea executa legile agrare privitoare la 

împroprietăriri şi la organizarea loturilor şi islazurilor prin ele. 

Camerele sunt si organe de execuţie ale consiliilor judeţene pentru 

atribuţiunile agricole. 

A. Agricultura. 

$ 5. Isvoare de drept privind materii agricole. 

Caltura câmpului, în baza libertăţii rezultate din dreptul de 

proprietate individuală, se face fără nici o restricţiune sau dispozi- 

țiune din partea statului, intru cât prin exercitarea, acestei libertăţi 

proprietarul nu .vine în conflict cu interesele celorlalţi proprietari 

vecini, sau din comună, sau cu interesul public. 

Cu chestiuni de cultura câmpului sa preocupat legiuitorul ro- 

mân în L. 15 Dec. 1868 pentru poliția rurală, reglementând în afară 

de organele 'peliţiei rurale (garzii câmpeni, pândarii), îngrădirea 

locurilor de cultură, a vetrei satelor, păşunarea vitelor şi stricăciu- 

nile ce pot face, vitele de pripaş, paza contra făcătorilor de rele, 

epizootia, stârpirea de insecte, pasări şi animale stricătoare. In Li 

23 Dec. 1907 pentru învoieli agricole, în afară de măsuri pentru asi- 

gurarea muncilor agricole, asupra căreia sau făcut învoieli între 

proprietarii sau arendaşii de moşii şi ţăranii muncitori de pământ, 

- se reglementează arendarea de pământuri, islazul comunal şi păşu-
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natul, măsuri pentru îmbunătăţirea culturei. In legislaţia statului 

întregit, în cursul executării legiuirilor de reformă agrară prin L. 

24 Sept. 1920 pentru înființarea păşunilor comunale se iau măsuri, 
ca în tiecare comună (sat, cătun) să se înfiinţeze păşuni pemtru în- 
treţinerea şi creşterea vitelor. Prin L. 30 Iulie 1921 pentru încuraja- 
rea culturii pământului cu mijloace mecanice statul a acordatţ agri- 
»ultorilor. și întreprinzătorilor de arături prin mijloace mecanice 
(autotractoare, autopluguri, motocultivatoare, etc.) anumite avan- 
tagii pentru procurarea maşinilor necesare. Prin L. 22 Apr. 1924 
pentru comerțul cu semințe de plante de nutreţ se reglementează 

comerţul cu seminţe de lucernă, trifoi, şi orice alte plante legumi- 
noase şi graminee, supunându-l controlului ministerului prin staţiu- 
nila agronomice. R. 11 Iunie 1926 privitor la modul de exploatare şi . 
la adminisirarea îslazurilor comunale şi a păşunilor particulare in- 
divize complectează legea din 24 Sept. 1920 şi cea din 1907. L. 25 
Apr. 1928 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea păşu- 
nitor veglen:entează mai complect această materie, înlocuind şi le- 
giuirile vechi din provinciile unite!). L. 26 Apr. 1930 pentru planta- 
rea drumurilor publice, a păşunilor şi hotarelor lor, precum şi a 
locurilor pubjice, L. 28 Iunie 1930 pentru oprirea plantării, viilor cu 
hibrizi producători direcţi, L. 28 Iunie 1930 pentru ameliorarea tere- 
nurilor degradate şi L. 7 lulie 1930 pentru protecția monumentelor 
naturii sunt cele mai recente măsuri ale legiuitorului român în 
această materie. 

In privinţa culturii câmpului proprietarul pământului nu este 
supus nici unei restricţiuni?), 

$ 6. Administrarea şi exploatarea păşunilor. 

L. 23 Apr. 1928 reglementează chestiunea, păşunilor, luând firul 
legiuirilor din 1868, 1907, 1920. Prin noua lege sa avut în vedere 

1) A abrogat legea X din 1913 pentru Ardeal şi legea din 18 lan. 1903 
pentru protejarea pășunilor din Bucovina. _ 

?) In leuislaţia în vigoare în teritoriile ardelene libertatea rezultată din 
dreptui de proprietate individuală în privinţa culturii câmpului este limi- 
tată prin anume prevederi ale legii (L. XII 1894 pentru agricultura şi po- 
liția de câmp), în scopul unei proceduri raţionale comune a proprietari- 

„lor avizaţi reciproc unii la alţii, pentru a se saţisface interese economice 
enerale. In cele următoare dăm principalele norme ale ei. 

Principiul fundarcental al legii este, că ori cine îşi poate folosi econp- 
V. ONIŞOR : Drept administrativ. Ă 38. 
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de a ameliora calitatea păşunilor, pentru ca prin aceasta încă să 

se pună la îndemâna cultivatorilor mijloace pentru progresul pră- 

sirei animalelor. 

Sunt supuse regulelor date de lege păşunile comunale, pășunile 

comune aparţinând obştiilor,  asociaţiunilor, sau grupărilor sub 

orice denumire a coproprietarilor, păşunile de rezervă dela munte, 

sau dela baltă, aparţinând statului, judeţelor, comunelor, institu- 

țiunilor. de interes public, 

Legiuitorul fixează, că păşunile nu pot Fi sustrase dela destina- 

țiunea lor, ele se întrebuinţează exclusiv pentru pășunat, şi pentru 

cultivarea plantelor vivace de nutreţ. Destinația poate fi schimbată 

numai cu aprobarea ministerului agriculturei. Păşunile nu pot fi 

înstrăinate, divizate, nici grevate de sarciși reale, decât în condiţiu- 

mile legii. Această dispoziţie este de ordine publică (art. 3). 

Modul de exploatare a păşunei în parte se stabileşte prin ame: 

najamente pastorale sau prin amenajamente silvico-pastorale, în- 

toemite de personalul. tehnic al ministerului. Intocmirea, amenaja- 

mentelor este obligatorie. Se face în contul proprietarilor. In ame- 

najarmente se stabilesc în. afară de regulele de folosinţă a păşunei 

şi toate Imerăxile culturale agricole şi tehnice de executat în vederea 

întreţinerii şi îmbunătăţirii păşunei,. planul de cultură cu plante 

de nutreţ, rotaţiunea anuală a modului de folosinţă a păşunatului, 

nuărul | şi speciile animalelor ce trebuie  întroduse la păşune 

art. 4—5). 

Legiuitorul dă regule pentru cei îndreptăţiţi la folosinţa păşunei 

comunale taxrt. 11), pentru organele însărcinate cu administrarea pă- 

şunei (art. 12), contractele de folosinţa păşunei (art. 13—14), bugetul, 

veniturile păşunei şi paza vitelor (art. 15—17). 

La păşunile. comune legea dă regule pentru. organizarea şi func- 

ționarea asociaţiunilor, modul de constituire, drepturile membrilor 

şi asociaţiei (art. 18—42). Asociaţiunile au personalitate juridică, ele 

funcţionează sub controlul şi autoritatea ministerului agriculturei. 

Pentru păşunile de rezervă dela munte şi baltă aparţinând sta- 

tului, iudețelor şi particularilor legea nu pune nici o restrieţiune 

în folosinţa dreptului de proprietate (art. 43—47). 

Litigiile rezultate din amenajamentele întocmite de personalu! 

ministerului, cărora, legea le dă caracterul unui act administrativ 
a 

miceşte liber fondul rural, în limitele legii. Această libertate individuală 

sufare de excepţiuni şi anume în cazul menţinerii culturei cu schimbul şi în 

cazul păşunilor comune proprietate în îndivisiune. :
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de autoritate, în contra cărora comunele nemulţumite au drept de 

apel în 15 zile, se judecă de către comisiunea specială a păşunilor 

instituită în fiecare judeţ. Ea constă din: un membru al delegaţiunei 

judeţene, un reprezentant al camerei agricole şi un delegat al minis- 

terului agriculturei. Comisiunea judecă i în texmen de 30 zile în ul- 

tima instanţă (art. 4). 

Hotărtrile adunărei generale ale unei asotiaţiuni pot fi atacate 

de cei interesaţi cu contestaţie la serviciul agricol: județean, în ter- 

men de 15 zile. Serviciul agricol poate suspenda executarea hotăriri- 

lor atacate, hotărirea asupra contestaţiei poate fi atâcată la minister 

cu apel, în termen de 15 zile (art. 39). 

Plantarea băşunilor comune sau comunale a preocupat pe legiui- 

tor în L. 26 Apr. 1930, edictând că ea se va face după normele şi 

directiva oficiului central de plantare!) de pe lângă ministerul ugri- 

culturei şi a subofieiilor judeţene de plantare. 

Plantasea păşunilor şi hotarelor lor se va face pe baza amenaja- 

mentelor. intocmite conform legii păşunilor comunale şi comune 

(art. 6). Veniturile provenite din aceste plantaţii se vor trece la bu- 

getul păşunilor. Veniturile din plantațiile de pe păşunile comune 

aparţin proprietarilor lor (art. 13). Ingrijirea şi paza plantațiilor 

cade în sarcina administraţiilor respective (art. 14), cari vor avea 

paznici juraţi în numărul necesar. 

$.7. Poliţia rurală. 

Poliţia rurală este funcţia săvârşită în scopul de a apăra pro- 

dusele dâmpnlui în contra, infracţiunelor de înstrăinare sau de stri- 

căciune. Ca organ al acesei funcţii serveşe o organizaţie specială a 

garzilor câmpeni (pândari, străji de țarină). _ 

Legea :25 Dec. 1868 prevede, că fiecare comună rurală va avea 

numărul de garzi câmpeni pentru baza holdelor, livezilor, sădirilor 

1) Oficiul central de plantare se compune din: 1 delegat al ministeru- 

lui âsriculturei, 1 delegat al ministerului lucrărilor publice, 1 delegat al 

Casei autonome a drumurilor, î delegat âl ministerului de interne, 1 de- 

lezat al uniunei camerelor de agricultură, — 5 membri, desemnaţi pe 5 

ani (art. 2). 

Sutoficiul judeţean se compune din: preşedintele delegaţiunei consi- 

liului judeţean, primaru: orașului. reşedinţă, şeiul pepinierei locale a sta- 

inlui, şeful ocoluiui silvic local, directorul şcoalei locale de agricultură 

(art. 3). 
g*
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şi a dumbrăvilor locuitorilor şi proprietarilor din cuprinsul ei. Nu- 

mărul garzilor va fi de 2 pentru comune dela 100 familii în Jos, 

peste acest număr câte unul de fiecare sută de familii. Toemeala 

pândarului se face cu anul, cu începerea dela 1 Febr. Plata sim- 

briei se face din fondurile comunale. La intrarea în. serviciu depun 

jurământ înaintea preotului, în prezenţa primarului.) 

Proprietarii pot numi garzi particulari pentru paza proprietăţii 

lor. Ei trebuie să fie recunoscuţi de către pretorii de plasă. 

Fiecare comună este datoare a avea un obor (ocol) pentru în- 

chiderea vitelor prinse prin holde. Comuna ţine un registru numc- 

rotat, în care se vor trece pe fiecare zi vitele prinse în holde. Vite 

de pripus sunt cele prinse şi al căror proprietar nu se prezentă în 

3 zile. (L. 25 Dec. 1868). —. 

$ 8. Instituţiuni pentru promovarea agriculturii şi pentru 

ameliorarea terenurilor. 

Intru soluţionarea problemei de a veni în ajutorul ramurilor 

de producţiune, statul a creiat instituţiuni şi pentru promovarea 

agriculturei, parte pentru a se înființa institute de studiul proble- 

melox ştiinţifice, care influinţează producţiunea agricolă, parte prin 

înţemeierea de organizaţiuni pentru a veni în ajutorul lucrărilor 

de exploatare şi de valorificare a produselor agricole, parte prin 

creiarea de norme legale şi acordarea de avantagii în scopul ea anu- 

mite tereuc degradate să se facă proprii pentru cultură. 

Astfel de instiţuţiuni sunt următoarele: 

1) Penixu teritoriile ardelene sunt în vigoare încă prevederile legii XII 

din 1894 asupra poliţiei de câmp, din care extragem următoarele: 

Comunele sunt chiigate să plătească retribuţiunea. străjilor în sarcina 

proprietarilor interesaţi Se pot asocia şi mai multe comune pentru a ţinea. 

un păzitor comun sau se pot însărcina cu atribuţiuni de paza câmpu- 

lui şi păzitorii de păduri. Proprietarul cu un teritoriu de 100 "jugăre sau 

mai mare, în batarul uneia sau mai multor comune, poate ţinea singur 

păzitor d» câmp. In acest caz nu este obligat să contribuie la. susținerea 

păzitorului comunal. i 

Păzitorul de (arină prestând jurământ înaintea autorităţii acminis- 

trative, i se liberează un certificat doveditor al funcţiei sale. El este în 

baza acestei calităţi păzitor public, bucurându-se de toate drepturile, ce le 

“au organele publice de poliţie. Pagubele făcute prin contravenţii la, poliţia 

“ide câmp se preyuiesc de către păzitor care este dator să le denunțe numai . 

decât. dar cel mai târziu în 24 ore, primăriei comunale, sau stăpânului. 

ii
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Institutul de cercetări agronomice (L. 5 Mai 1927) a fost înfiin- 

țat pentru rezolvarea ştiinţifică a. problemelor cari interesează agti- 

cultura ţării. Depinde de minister. Se compune din: a) secţiunea de 

fitogenetică şi fitotehnie; b) secţiunea de chimie, microbiologie şi 

fizică agricolă; e) secţiunea de fitopatologie, entomologie şi parazito- 

logie agricolă; d) secţiunea de creşterea animalelor necesare agri- 

culturii; e) secţiunea de maşini, îmbunătăţiri funciare şi construcţii 

rurale; 7; secțiunea de economie rurală. Institutul are personalitate 

juridică. E. condus de un director, secţiunile de câte un şef. de sec- 

ţiune, toţi recrutaţi dintre profesorii învăţământului superior agri- 

col. Institutul a fost înzestrat cu suprafaţa de teren necesară scopului 

din terenurile dela Herestrău şi Băneasa ale actualei Academii de 

agricultură. 
, 

Institutul publică lucrările sale întrun buletin. Sefii de secţie 

sunt datori să dea publicului orice consultaţiuni scrise sau orale ce 

li se vor cere în legătură cu specialitatea lor. 

Staţiuni agronomice (L. 5 Mai 1927) sau înfiinţat în diferite 

regiuni de sol şi climă ale ţării, ca organizaţiuni distincte în actua- 

lele şcoale, ferme!), pepiniere, ete. ale ministerului, cu scopul să stu- 

dieze aplicarea cea mai potrivită în clima, solul şi vegetaţia aşezărei 

lor a rezultatelor obţinute de institutul de cercetări agronomice şi 

ale ştiinţei agronomice în general. Ele mai servesc şi ca organe de 

îndrumare ale cultivatorilor din regiune.. | 

Siloauri pentru depozitarea produselor agricole (L. 1 Lulie 

193012) funciionează după normele legei pentru magazinele genesale 

din 28 Tunie 1881 eu derogările nouii legi. Silozurile pot, fi construite 

şi exploatate de stat, sau de societăţi la cari statul participă cu ca 

pital. Societăţile de silozuri au nevoe pentru a funcţiona, în afară 

*) Ministerni agriculturei prin R. 14 Ian. 1930 în baza legei din 16 Mar- 

tie1929 a înfiinţat Regia publică a ezploatărilcr agricole şi zootehnice (K. 

E. A. Zi. care a luat în administrare şi exploatare toate bunurile şi drep- 

turile administrate de Direcţiunea generală a fermelor, viticulturii, horii- 

culturii și sericiculturii, cum şi de Direcţiunea generală a zootehniei, în 

afară de dey:ozirele de reproducători. Regia e condusă de un consiliu de 

adm. de'9 membri, comitet de direcţie de 3, comisie de control de 3. Orga- 

nizaţia. e conformă Legei 16 Martie 1929. 

2) Pentru soluționarea problemei silozurilor sau adus L. 49 Iunie 1930 

pentru înzesirarea, magaziilor cu silozuri din portul Brăila cu instalaţiuni 

necesare unei curdțitorii de cereaie; L. 22 Mai 1930 pentru înzestrarea ma- 

gaziei cu silozuri No. 3 din portul Constanţa cu instalaţiunile electrome- 

canice necesare manipulării cerealelor; L. 6 Iunie 1930 pentru înzestrarea 

magaziilor cu siluzuri din portul Constanţa cu instalaţiunile de uscut 

porumb. . -: LI sp
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de tformnalităţile legii comercializării şi ale codului de comerţ şi de 

autorizarea consiliului de miniştri. Statul dă anumite avantagii la 

înfiinţare. Socieţăţile au drept de a elibera recipise-warante, având 

aceste toate avantagiile legale. : 

Ameliorarea terenurilor degradate (|. 28 Lunie 1930) se regle- 

mentează în scopul de a se spori terenul propriu agriculturei, iar 

puuerca în valoare a acestor terenuri este necesară și din punct de 

vedere al protecţiunei solului şi al regimului apelor. Pentru amelio- 

rarea terenurilor degradate (ogaşe, râpe, torenţi, alunecări, surpări, 

nisipuri sburătoare) se vor face împăduriri, înierbări, lucrări teh 

nice etc., executându-se pe unităţi de lucru, numite perimetre de 

ameliorare. Lucrările ce se execută sunt considerate ca lucrări ur- 

gente de utilitate publică. Determinarea perimetrului se face in 

baza unei cercetări pe teren, de către o comisiune locală compusă 

din: pretor ca preşedinte, un inginer silvic, un delegat al serviciului 

apelor,  agronomul regional şi primarul comunelor respective, ea 

membri. Comisiunea fizeaxă perimetrul, specificarea sumară a lu- 

crărilor”de executat, materialul necesar, proprietarii terenurilor, 

dresâr.du-se un proces-verbal şi schiţă de plan. Dacă proprietarii ini- 

teresaţi fiind de faţă în majoritate. de 7 din numărul lor consimt 

la lucrări, botărirea comisiunei rămână definitivă. 

Proprietarii de terenuri degvadate se pot constitui în asociaţii, 

în scopul de. a executa un plan unitar de lucru. În acest caz statul 

le vine în ajutor, luând parte la cheltuelile de ameliorare până la 

“le din suma totală. : 

Ameliorarea regiunei inundabile a Dunării este o problemă de 

care s'a preveupat statul încă din 1910, când sa adus legea pentru 

punerea în valoare a regiunei inundabile a Dunării, modificată, prin * 

legi ulterioare. Cea mai recentă legiuire pentru soluţionarea proble- 

mei este L. il Iulie 1930, prin care sa înfiinţat pe lângă ministerul 

agriculturii o regie publică comercială, având a se ocupa, afară 

-de supravegherea şi intensificarea pescuitului, de ameliorarea rs- 

giunii inundabile a Dunării. (Administraţia pescăriilor şi amelio- 

rarea regiunii inundabile a Dunării, P.A.R. 1. D.). Atribuţiunile ei 

sunt: pregătirea tuturor lucrărilor de ameliorare, supravegherea exe- 

cutării lor, administrarea drepturilor statului ca proprietar, exploa- 

tarea, terenurilor obţinute prin ameliorat . Legea reglementează or- 

" ganizaca proprietarilor de terenuri în asociaţiuni de ameliorare, în 

scopul executării şi întreţinerii lucrărilor necesare. 

Pentru conducerea tehnică unitară a lucrărilor de punere în 

„valoare a regiunii şi pentru garantarea satisfacerii intereselor supe. -
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rioare ale- statului sa înfiinţat consiliul de ameliorațiuni, compus 

din 7 membri de drept şi din 9 membri numiţi (axt. 4—13). 

$ 9. Exproprierea. Noţiunea ei. Exproprierea pentru causă de 

utilitate publică şi pentru causă de utilitate naţională. 

Repartizarea, bunurilor materiale între membrii populaţiunii nu 

este cgală. Nu toţi indivizii pot să ajungă în aceeaşi măsură în po- 

sesiunea bunurilor necesare pentru satisfacerea nevoilor individuale, 

In lupta pentru achiziţionarea bunurilor, ţinând seamă de diferin- 

țele după clase sociale, după ocupaţiuni, după categoriile de produce 

țiune, după factorii ei, nu toţi membrii populaţiunii pot ajunge la 

acelaşi rezultat. Din această activitate neegală, condiţionată de ne- 

egalitatea calităţilor indivizilor, rezultă; neegalitatea în posesiunea 

bunurilor achiziţionate. Diferinţa mare în posesiunea bunurilor în- 

tre membrii statului: poate :să provoace nemulțumiri, perturbaţiuni, 

ba chiar lupta unor indivizi'său a unor categorii de indivizi în con- 

tra altora. Interesul general reclamă, ca statul să intervină în acest 

teren pentru asigurarea liniştei interioare, care poate fi ameninţată 

şi prin pericolul provocat de unii membrii ai populaţiunei, de unele 

clase sociale. Statul e dator să ia din bună vreme măsurile potrivite 

de prevenire. Din aceste consideraţii statul intervine şi în procesul 

de repartizare a bunurilor. 

Cum organizaţia socială din stat este întemeiată în privinţa, po- 

sesiunei bunurilor materiale pe dreptul de proprietate individuală, 

garantat de. Constituţiune, interpenţia statului în repartizarea bu- 
nurilor este o atingere la dreptul de proprietate individuală. Din 

ințerese superioare, pentru menţinerea ordinei din stat şi pentru 

a preveni pericolele, ce ar putea rezulta din repartizarea neegală a, 

bunurilor, se admite ca o măsură legală escepţională: exproprierea. 

Proprietatea fiind garantată de Constituţie, excepţiuniie, care ad- 

mit a se atinge dreptul de proprietate, sunt prevăzute tot în Con | 

stituţie. | 

Constituţia din 1866 prevede în art. 19, iar cea din 1923 în art.. 

17, că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru causă de ulilitate 

publică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire stabilită de jus- 
tiţie. Scopul, în care statul poate să atingă proprietatea, este utili- 

tatea publică. Legiuitorul constituant mai dă şi următoarea îngră- 

sire: O lege specială va determina cauzele de utilitate publică, pro- 

cedura şi modul exproprierii. In afară de expropriere pentru căile
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de comunicaţie, salubritate publică, apărarea ţării şi lucrări de in- 

teres militar, cultural şi acele impuse de interesele genrale directe 

ale statului şi administraţiilor publice, celelalte cazuri de utilitate 

publică vor trebui să fie stabilite. prin legi votate cu :majoritate de 

două treimi tart. 17, alin. III—IX). 

Afară de această expropriere, care nu are scopul, de a corecta. 

inegalităţile în repartizarea bunurilor materiale, ci are în vedere 

atingerea proprietăţii individuale în scopul de a, se realiza vr'unul 

din scopurile menţionate, este exproprierea pentru causă de utilitate 

națională. Aceasta are de scop de a corecta distribuirea în special 

a bunurilor imobile în interesul unei clase sociale, care are o impof- 

tanţă deasebiiă pentru stat, încât interesul acesteia s'a ridicat la 

rangul de interes general al statului. In această categorie intră re- 

forma agrară. In scopul realizărei ei s'a decretat exproprierea pen- 

tra causă de utilitate naţională în legea de reformă constituţională 

din 19 Iulie 1917. 

iixproprierea şi împroprietărirea pentra executarea reformei 

agrare s'a legiferat definitiv prin L. 13 Martie 1920 pentru reforma 

agrară din Basarabia, L. 17 Iulie 1921 pentru reforma agrară 

din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea,. L. 30 Iulie 1921 

pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Mara- 

mureş, L. 30 Iul. 1991 pentru reforma agrară din Bucovina.) Prin 

art. 131 al Constituţiunei din 1923 mare parte dintre articolele aces- 

tor legi au fost declarate cu caracter constituţional, făcând parte 

din Constituţie, prin urmare ele nu se pot modifica decât cu formele 

prevăzute în constituţiune. 

"Pentru satisfacerea trebuinţelor normale în lemne de foc şi de 

construcţie ale populaţiei rurale din România veche, Basarabia şi 

Bucovina sa reglementat exproprierea pădurilor prin L. 1 Iul. 1924. 

Improprietărirea ofiţerilor decoraţi cu „ordinul Mihai Viteazul“ s'a 

legiferat prin L. 15 Mai 1927. Instrăinarea. loturilor dobândite prin 

împroprietărire a fost legiferată prin L. 13 Martie 1925, ian eireu- 

laţia pământurilor dobândite prin legile de împroprietărire prin 

L. 20 Aug. 1929. 

Legea specială pentru determinarea cauzelor de utilitate pu. 

blică, de procedura şi modul exproprierii nu a fost adusă. Se aplică - 

încă vechile legiuiri de procedură. 

  

1) Regulamentele acestor legi sunt: R. 29 Oct. 1920 pentru Basarabia, 

R. 4 Nov. 1991 pentru Ardeal, R. 6 Nov. 1%1 pentru România veche, BR. 26 

Nov. 1991 pentru Bucovina. — Unele articole atât din legile, cât şi din re- 

gulameritele. agrare au fost modificate.
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8. Zootebhnia. 

Ş 10. Administraţia zootehniei. Generalităţi. Isvoare de drept. 

Acest ram al administraţiei cuprinde normele de drept relative 

la cultura animalelor folositoare în achiziţionarea bunurilor de iraiu 

material. Deşi în problemele statului nu intră participarea în acest 

ram de producţiune primă, înlocuind activitatea particulară, totuşi 

statul a luat în cadrul problemelor sale promovarea culturii anima- 

lelor, parte în scopul de a da îndemn particularilor pentru rsăpân- 

divea unor mijloace şi procedee necunoscute în zootehnia locală, 

parte de a servi ca exemplu prin aşezăminte de model, menite a pro- 

paga cunoştinţe noui, parte de a oecroți anume ramuri de cutlură şi 

a-le indruma prin măsuri raţionale. Legiuirile în acest teren iau 

măsuri relative la zootehnia vitelor cornute şi cailor, la agricultură, 

la cultura vermilor de mătasă, la pescuit şi la vânat. 

Isvoave de drept sunt: Legea 2 Dec. 1912 de poliție sanitară ve- 

lerinară, L. 6 lan. 1926 pentru modificarea legei de poliţie sanitară, 

L. 3 Ian 1926 pentru creşterea, îmbunătăriea şi apărarea sănătăţii 

animalelor, L. 2 Sept. 1927 pentru înfiinţarea la Paris unui oficiu 

internațional ul epizoliilor, L. 2 Apr. 1926 pentru aranjament sani- 

tar-veterinar între România şi Cehoslovacia, L. 27 Mai 1930 pentru 

relațiunile veterinare dintre România şi Cehoslovacia, L. 23 lunie 

1930 pentru organizarea exportului de animale: şi de carne. pruaspăti, 

L. 5 Junie 1892 pentru îmbunătăţirea şi înmulţirea cailor în: ţară, 

L. 2 Iulie 193 pentru autorizarea alergărilor de cai, L. 8 Aug. 1595 

pentru concesiunea instalării unei apicultyri sistematice, L, 20 Ap. 

1924 pentru protecţiunea şi încurajarea sericiculturei, L. 20 Aug. 

1929 pentru încurajarea iniţiativei private în sericicultură, L. 10 

Oct. 1586 asupra pescuitului, L. 14 Mai 1927 pentru organizarea şi 

exploatarea pescariilor, L. 14 Iulie 1929 pentru administrarea gene- 

rală a pescăriilor statului, L. 27 Get. 1921 pentru protecţia vânatului. 

$ 11. Problema creşterii si îmbunătăţirii animalelor. Consiliul 
superior zootehnic. Subcomisiunea zootehnică centrală. Secţiunea 

zootehnică a camerelor agricole. 

Ministerul asricutlurii are în sarcina sa incurajarea creşterii 

şi îmbunătățirii animalelor domestice, apărarea sănătăţii lor, precum 

4
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şi comercializarea şi industrializarea animalelor şi produselor lor 

(L. 3 lan. 1926, art. 1). Pentru-ajutorul ministerului s'a înființat 

consiliul sunerior zootehnic"), care se ocupă cu toate aceste probleme, 

Membrii sunt ruimiţi.pe 5. ani prin decret. Consiliul se conyvaşă şi 
e prezidat de ministru. El alege din sânul său şi 2 vicepreșcdiriii. 

Subcomisiunea zo0tehnică. centrală din 5 membri se desemnează 

_de ministru dia sânul consiliului. Subcomisiunea,. lucrează în mod 

permanent la divecţiunea zootehnică ca organ. consultativ în toate 

chestiunile privind. creşterea, îmbunătăţirea şi industrializarea ani- 

_malelo:, expoziţii zootehnice, concursuri. şi alergări de cai.. Ea 

mai funcţionează şi ca organ de îndrumare a tuturor instituțiunilor. 

„zootehnice extericave şi fermelor în cari se crese animale de prâsilă. 

Sectiunea zootehnică la camera agricolă dela reşedinţa fiecăiti 

judeţ se ocupă cu aducerea la îndeplinire a măsurilor zootehnice de 

interes local, . | i 

Teritoriul țării e împărţit în regiuni, stabilindu-se. anume rasse 

de animale ce să se crească în fiecare regiune. Ministerul. încura- 

_jează numai rassele recunoscute proprii, pentru regiunea - respec- 

tivă (art. 9), | : 

„Crescătorii de animale, au. dreptul a întrebuința. pentru crescă- 

_toria proprie reproducători masculi de orice rassă. Cine vrea să. în- 

“trebuinjeze reproducătorii. șăi pentru animalele altora este obligai 

„a-i declara la primăria. comunei, pentru a. fi examinaţi. de .comisi- 

„unea, de expertiză „a, reproducătorilor. Dacă nu corăspund. nu pot II 

întrebuinţaţi, (art, 3). | i 

Fiecare comună e obligată a, avea, numărul de reproducător 

“masculi necesari, fie direct, fie prin asociaţiunile locale de eressă- 
tori, în raport cu numărul femelelor de prăsilă. E obligată, să asi- 

“gure, buna. lor întreținere (art. 5). - ae i 

Camera, agricolă va stabili termenele, în care comemele sunt 

* 

  

, DN Consiliul s se compune din: 4 crescători de animăle desemnaţi de mi- 

„Mister: -4 crescători de animale 'recomarndaţi de uniunea camerelor agricola, 

1 delegat al cons. de adm. al cooperâtivelor, câte i delegat al fiecăruia din 

comitete! alargărilor de pe lângă societăţile de încurajarea rasei cailor cu 

sediul în Bucureşti, 1 delegaţ, al min, de, „finante,., A delegaţ, al, min.:de în- 

"distirie, prătesorul” de zootehnie” şi cel. de “poale „contagioase, dela, facultatea 
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obligate a complecta numărul reproducăţorilor masculi necesari, 

precum. şi miiloacele de realizare (art. 6). 

Statul va acorda avantaje, pentru sporirea numerică şi calitativă 

a stocului de vite, crescătorilor şi de preferinţă. asociaţiilor comu- 

nale şi cooperativelor. de creşterea vitelor, şi anume: pure la dis- 

poziţia comunelor organele sale tehnice la procurarea reproducăio- 

rilor, împrumuturi pentru cumpărare de animale de reproducție, 

pentru îmbunătăţirea şi cumpărarea păşunilor, prime de încurajare, 

reduceri de tarif la transportul cu .calea ferată a animalelor de 
veprodueţie, subvenţiuni pentru expoziţii etc. (art, 8). Pentru încv- 

rajarea creşterii cailor se vor acorda anual prime pentru caii vân- 

duţi armatei, subvenţiuni pentru . încurajarea hergheliilor cu cel 

puţin 10 iepe mame (art. 9). 

Fondul zootehnie central s'a instituit pe lângă consiliul supe:ior 

zootehnic, care îl administrează prin o delegaţie aleasă din sânul 

său. Se alimentează prin contribuţiunile asociaţiilor de crescători, 

ale cainerelor agricole şi ale statului. La acest fond se varsă Şi Ve- 

miturile din alergările de cai (art. 10). 
Institut zcoiehnic pentru studiul ştiinţifice şi practice al chesiiu- 

nilor de- ordir. zootehnic național sa înfiinţat pe lângă facultatea, 

de rnedicină veterinară din Bucureşti. Institutul e persoană juridică. 

L sau „a teritoriile şi mijloacele necesare pentru a corăspundz s5c0- 

pului (axt, 11). % condus de un comitet de direcţie numit, din 3pe- 
cialişti pe: timp de 7 ani. 

Heighelii şi depozite de armăsari, şi crescătorii de animale are 
ministerul în deosebite regiuni ale ţării, pentru a putea asigura nu- 
mărul necesar de reproducători selecţi în vederea, trebuinţelor (art. 
12), 

Producerea vaceinurilor şi serurilor pentru apărarea sănăţăţii 
animalelor este monopolul ministerului, eare îl exercită prin insti- 
tutul Pasteur de pe lângă facultatea de medicină veterinară din 
Bucureşti. | ' 

Contravenţiunile: la lege se constată de către organele minis- 
trului, iar amenzile se pronunţă de serviciul zootehnie al ministe- 
rului sau: prin delegaţii săi (art, 17). 

$ 12. Cultura vitelor şi a cailor. Apicultură. Sericicultură. 
pp | | Pescuit. Vânat.. 

| 1. Cultura. vitelor şi a editor. L. 5 Tunie- 1892 pentru imburizită- 
jirea şi înmulţirea, rasei cailor a împărţit ţara în 2 cireuimscripţii,
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instalându-se în fiecare pe una din moşiile statului un depozit de 

urmăsari reproducători 

L. 28 iunie 1930 pentru organizarea exportului de animale și 

de carne proaspătă autoriză ministerul agriculturei şi cel de comerţ 

să organizeze şi să raţionalizeze exportul de animale şi de carne 

proaspătă, stimulând și sprijinind înfiinţarea de sindicate pe re- 

giuni producătoare. Sindicatele, şi uniunea lor centrală ce se 

va. constitui Ja Bucureşti, sunt persoane juridice. Ele se bucură de 

avantaiele acordate în vederea intensificării exportului de animale 

(art. 1-—4). 

L. 2 Iulie 1930 pentru autorizarea alergărilor de cai şi a pariu- 

rilor, limitează acordarea de autorizaţii la organizarea alergărilor 

de cai numai pentru societăţile cari urmărese îmbunătăţirea raselor 

de cai şi ale căror statute sunt aprobate de minister. 

II. Apicultura a fost reglementată concesionându-se pe o moşie 

a statului instalarea unei apiculturi sistematice (L. 8 Aug. 1893), 

unde să se instruieze în fiecare an în apicultură 10 elevi trimişi de 

minister. 

III. Serieicultura. Cultura vermilor de mătasă e reglementată 

prin L. 20 Apr. 1924 pentru protecţiunea şi încurajarea, sericicultu- 

rei, care prevede, că sămânţa de vermi de mătasă se poate produce 

numai de instituţiunile autorizate de minister. Oricare producător tre- 

buii. să se supună controlului statului. Importul seminţei este rezer- 

va ministerului. L. 20 Aug. 1929 pentru încurajarea iniţiativei pri- 

vate în sericicultură autoriză ministerul să acorde anume avantagii. 

IV. Pescuitul (LL. 10 Oet. 1896) este reglementat pentru toate 

apele țării şi pentru apele ţărmurilor române ale Mării Negre până 

la limita. teritorială. Dreptul de pescuit în Dunăre, în Prut, apele 

din Dobrogea şi în apele de pe proprietăţile statului aparţine sta- 

tului:). In toate celelalte ape, afară de râurile navigabile şi flota- 

bile, dreptul de pescuit este al riveranilor?). 

Pescuitul se poate exercita în apă deschisă numai în baza unei 

cărți de pescuit, dată de titularul dreptului din acea apă. Cărţile se 

1; Pentru hrana lor şi a familiei lor riveranii au drept de a pescui zra- 

uit îa Dunăre şi Prut, de asemenea şi locutorii români din Dobrogea de 

pe litoral în Marea neagră. 

2) Fiecare riveran are dreptul de pescuit pe partea sa până la mijlocul 

cursului apei tără prejudiciul drepturilor câştigate prin titlu sau prescip- 

țiune de un riveran contra riveranului său. - 

Pentru râurile navigabile şi flotabile privitor la exerciţiul dreptului de 

pescuit legea a menţinut uzul vechiu. 
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liberează de proprietar sau arendaş, pentru un timp hotărît şi pen- 

tru anumite ape. Ele se legalizează de autoritatea, locală. Legea sta- 

bileşte măsuri pentru conservarea pescuitului, regiuni de cruţare, 

măsuri pentru înlăturarea stricăciunilor aduse pescăriei prin in- 

dustrie, navigaţiune, agricultură ete., luând dispoziţii de poliţie şi 

sancţiuni. In scopul de a repopula râurile din ţară ministerul a în- 

fiinţat stabilimente de piscicultură. 

L. 11 Yulie 1930 reglementează exploatarea pescăriilor statului 

din întragă [ara, precum şi in Marea neagră, care nu se poate face 

decât potrivit acestei legi. Prin ea se înfiinţează o regie publică eo- 

mercială sub denumirea „Administraţia pescăriilor şi ameliorarea. 

regiunei inundabile a Dunării“ (P. A. R. [. D.), în a cărei atribu- 

iuni intră şi exploatarea pescăriilor statului din întreaga țară, cum 

şi supravegherea, controlul şi intensificarea pescuitului în toate 

apele ţării (axl. 61—69). Legea are dispoziţii speciale relative la 

pescuit (art. 194—108). 

V. Vânatul ca problemă a administraţiei are în vedere mai ales 

2 scopuri: a) ocrotirea şi conservarea vânatului; b) apărarea în con- 

tra animalelor răpitoare şi a fiarelor. Vânatţul este reglementat prin 

Legea pentru protecția vânatului şi reglementarea vânătoarei din 

27 Oct. 1921 (modificată prin L. 19 Apr. 1923)1), | | 
Dreptul de vânătoare aparţine proprietarului fondului, exerci- 

țiul este supus regulelor şi restricţiunilor legii. Vânatul se exerciiă 

pe teritorii individuale sau pe teritorii comune. Pe fondul indivi- 

dual se poate vâna dacă are întindere de 100 hectare, iar la pădure 

de munte de cei puţin 1000 hectare; pe fond mai mic se poate vâna 

numai dacă este împrejmuit cu gard sau şanţ. Teritoriile comune 

se vor arenda prin licitaţie pentru exerciţiul vânătoarei. 

Atâi proprietarii, cât şi arendaşii teritoriilor de vânat sunt da- 

tori a respecta dispoziţiile luate de minister pentru ocrotirea şi hră- 

nirea în timp de iarnă a vânatului. Tot odată sunt răspunzători 

de toate pagutele făcute la sămănături sau alte ramuri de cultură 

de animalele sălbatice mari?), sălăşluite în terenul lor. Pagubele se 

vor arăta autorităţilor în 8 zile, primarul comunei fixează termen 

pentru constatarea lor, citând pe cei interesaţi. Pentru pagubele 

2) Art. 106 desființează toate legile şi regulamentele anterioare referi- 

toare la vânat, taxe, arme, câini, eic., fără a face vr'a distincţie după te- 

ritorii. - 
”: Animalele înşirate în lege sunt: cerbii, cerbii-dama, lopatari porci 

săibatici. -
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cauzate în timpul vânatului sunt responsabili şi cei. ce participă la 

vânătoare. i | | | 

In seopui ocrotirii vânatului, vânătoarea este oprită în unele 

epoce, determinate în lege. În aceste epoce este interzisă şi punerea, 

în circulaţie a vânatului. Se poate vâna și în aceste epoce în teren 

închis de vânat. 

Vânatul se poate exercita numai în felul şi cu mijloacele admi- 

se de lege?) Alinisterul poale stabili interdicte*) şi poate întroduce 

pentru punerea în circulaţie a vânatului certificat despre prove- 

nienţu vânatului. | 

Vânatul se poate exercita numai în baza unui permis nominal, 

en fetograiie şi semnătură, liberat în comunele rurale de pretor, în, 

cele urbane de prefect, se poate libera numai persoanelor, cari în- 

trunese condijiile prevăzute în lege. Contra hotărirei de refuz se 

poate da âpel ia minister, în 15 zile. Permisul e valabil pe timpul 

anului financiar în care a fost liberat. Vânătorul este obligat a 

purta permisul totdeauna la, sine. Toate organele de poliţie şi ad- 

ministrație sunt în drept a exercita control, chiar şi fiecare vână- 

tor care se legilimează cu permis. 

Pentru stârpirea animalelor „răpitoare şi a fiarelor se poate 

ordcna, în caz de necesitate, vânătoare din. oficiu, dacă, asemenea, ani- 

male se vor îi înmulţit peste măsură. Vânătoarea o ordonează )eful 

ocolului silvice respectiv, care înştiințează ministerul şi pe proprietar 

sau arendaş. Aceştia nu pot împedeca vânătoarea, decât dacă prin 

declaraţie în scris iau asupra lor sarcina de a face vânătoarea. La, 

aceste vânători se învită numai vânători cu permis, sau societăţi 

cunstituite în regulă. Se vânează numai animale răpitoare şi fiarele, 

cari vor. fi predate stăpânului fondului. ; 

In localităţile, unde fiarele, animalele stricătoare şi păsările ră! 

pitoare se vor fi înmulţit peste măsură, ministerul poate acorda şi 

premii pentru stârpirea lor. - 

Ministerul poate numi pentru. întreaga ţară un număr de păzi- 

  

3 Vânătoarea se poate face numai cu puşca. E oprită întrebuinţarea 

de retele laţuri, curse. otrăvuri, în afară de la animalele .răpitoare (urs, 

lup. râs etc.). Vânătoarea cu opgarul este oprită. Vânatul cu copoi este- per- 

mis cu autorizarea ministerului. La vânătoarea cerbilor, caprelor negre se 

poate” întrebuința numai arma cu glonţ. „: ÎN | 

Vânatul rănit nu poate îi urmărit pe un teritoriu străin, decât cu în- 

voirea: stănânului acelui fond. 

1) Ministerul este în drept.a opri vânătoarea cu! pătăiaşi pe întreg te- 

ritoriul ţării, sau pe unele teritorii, pe 1_2 ani. Mai poate opri pe timp 

Jimitat vânatul unor specii, amenințate să dispară.
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tori publici, pentru paza vânatului; în mod onorific. Bi pot instru- 

menta şi constata contravenţiunile de vâătoare. Controlul în aplica- 

-rea legii vânatului îl are un inspector general al vânătoarei,. numit 

prin decret. dintre specialiștii reputați în materie de vânătoare. 

Având: altă funcţie publică, inspectorul general va purta funcţia în 

mod onorific. El lucrează sub ordinele ministrului. Nu poate fi re- 

-vocat decât pe cale digeiplinară. Ministerul are un serviciu special 
al-vânătcarei şi un. consiliu permanent. de. 9 membri, ea organ con- 

sultativ. -.. Dia | | | 

Societăţi de vânat pentru exercitarea vânătoarei sau pentru 

ocrotirea vânatului: pot funcţiona + mai cu autorizarea ministerului. 

Legea prevede o serie de deliciz:  'travenţii şi sancţiuni. Pen- 

tru finantarea tuturor problemelor d=: : “nistraţia. vânatului s'a 

înfiinţat la ministerul. domeniilor fondul ae vânat. 

$ 13. Administraţia sanitară-veterinară. Problemele ei. 

- Serviciul administrativ pe. terenul zootehnie este de oliţie sa- 

nitarii veterinară, urmărind scopul de. a preveni boalele; cari pot 

atinge ramul de cultură al vitelor şi animalelor folositoare, acest, 

important vam al economiei naţionale mai ales în statul nostru agri- 

col, ia daăc s'au ivit; boalele, a-le combate şi înlătura au mijloacele 

cele: mai eficace. - " 

Administraţia "sanitară veterinară, în rezolvarea problemelor 

sala d: poli ție, ia măsuri preventive pentru a împedeca întroduce- 
rea boalelor contagioase în ţară, iar constatate fiind în ţară, pentru 

-a: împedeca. intinderea lor, de o parte prin limitatea circulaţiunei, 

de altă parte ia măsuri de a vindeca boalele ivite. În scopul acesta 
administraţia ia măsuri, -cari-:ating chiar dreptul de proprietate al 

proprietarilor: de “animale, cum este distrugerea 'acestora, spre a 

putea înlătura :germenii boalelor. Fiindcă aceste măsuri se iau din- 

trun interes public, daunele materiale suferite : de particulari, . în 

cazuri întemeiate, se restitue de către stat ca despăgubire. Pentru 

soluţionarea acestor probleme statul are nevoe de organe speciale, 

Gu cunoştinţe speciale, care nu se găsese nici într'un alt ram al ser- 

viciilor publice. Aceste sunt organele veterinare. ; 

Pentru a preveni intrarea boalelor contagioase” dinalte țări, nii- 

nisterul agriculțurii şi domeniilor opreşte sau restrânge importul: şi 

dransitul speciilor de animale amenințate, formează, zonă prevențivă 

şi ia orice măsuri de apărare. Asemenea restricţiuni impune. Şi pen-
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tra produsele brute ale animalelor, pentru nutreţuri, sau orice alte 

obiecte ce pot fi purtătoare de contagiu. Animalele şi produsele 

brute, aduse pentru import, trebuie să fie însoţite de un certi îicat 

veterinar de origine şi sănătate. Importul se face numai prin punc- 

tele de frontieră şi porturile, unde sunt organizate oficii veterinare. 

In circulaţia internă este oprită vânzarea, scoaterea în târguri, 

licitaţii şi expeziţii a animalelor bolnave sau bănuite a fi atinse de 

boale contagioase. Ministrul poate interzice transportul produselor 

brute animale, al nutreţur'lor ete. din ţinuturile contaminate. 

“ Legea impune obligaţia de a declara autorităţii comunale ca: 

zurile, în cari se bănuieşte boala contagioasă, cazurile de îmbolnă- 

vire. sau de moarte a două sau mai multe animale cu aceleaşi simp- 

toame de boală. Autorităţile, luând cunoştinţă de declaraţia stăpâ- 

nilor de animale, sunt datoare a lua toate măsurile pentru a constata 

boala şi a o combate. Aceste măsuri constau mai ales în: izolarea 

animalelor bolnave şi a celor suspecte, distrugerea cadavrelor și a 

tuturor materiilor virulente, oprirea târgurilor. pentru speciile infec- 

tate, desinfeztarea localurilor. Pentru 'boalele prevăzute în lege şi 

obvenind anume condiţii este obligătoare întrebuinţarea vaceinuri- 

lor şi a substanţelor reactive şi curative, ca măsură de poliţee sani- 

tară-veterinară. 

Comunele sunt obligate a avea abatoriu. 'Toaţe animalele, a câ- 

vor carne se dă în consumaţiune publică, se. pot tăia numai în aba- 

toriu. Inainte de tăiere starea sanitară a animalului se examinează 

de către veterinar, sau în lipsa acestuia de către un comisar de 

control, | | 

Comunele sunt obligate: a se îngriji de cimitire pentru îngro- 

parea animalelor, a ridica cadavrele şi a le îngropa. sau distruge, 

ținând registru de animalele îngropate şi distruse. Locul de cimi- 

tir poate fi achiziţonat şi prin expropriere. _ 

Legea conține dispoziţiuni speciale pentru anume boale de ani- 

male, considerate ca cele mai periculoase, cu prevederi riguroase 

pentru combaterea și reprimarea acestor boale) 

  

' 1) Aceste boale sunt următoarele: î. pesta bovină (ciuma) a rumegă- 

toarelor mari şi mici; 2. dalac (anthrax); 3. turbarea,; 4, răpciuga la cai, ca- 

târi şi măgari; 5. febra aftoasă a rumegătoarelor şi porcilor (dor de gură 

şi picioare): $&. tuberculoza; 7. variola (vărsatul) vitelor, 8. septicemiile he- 

moragice la bovine, bivoli, cai şi oi; 9. râia la cai, boi şi oi; 10. pesta in- 

fecţioasă a: porcilor. Alte boale neînşirate aici încă pot fi declarate de peri- 

culoase şi se_pot estinde măsurile speciale preventive şi represive prin 

decret regal. 
2 . =
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Legea acordă despăgubiri în sarcina statului, pentru pagubele 

suferite de particulari, prin măsurile preventive sau represive, luate 

de autorităţile ce poliţie sanitară veterinară, dacă particularii au 

împlinit obligaţia de a declara boala. Această despăgubire se dă în 

valoare întreagă, în 2/4, în % şi în îl; din valoare. Evaluarea ani- 

malelor şi obiectelor se face de comisiunea de constatare a boalei, 

întregită cu 2 persoane mai greu impuse din localitate, cari depun 

jurământul legal înainte de a începe lucrarea. Preţuirea se face cu 

majoritate de voturi. In caz de paritate prevalează părerea medi- 

cului veterinar. Fvaluarea se face după preţul curent din localitate. 

$ 14. Organizaţia serviciului sanitar-veterinar. Servicii centrale. 
Servicii exterioare. 

Serviciul sanitar veterinar stă sub autoritatea ministerului de 

agricultură şi domenii, având ca organ central de specialitate direc- 

ţia cootehnică, în cadrul acesteia serviciul sanitar veterinar). Ca, 

organe. de desconcentrare sunt secțiile zootehnice în serviciul agri- 
culturei dela cele 7 directoraie ministeriale locale (L. 2 Aug.: 1929, 

art. 191). In organizaţia judeţului problema își are organele în ser= 
viciul, velerinar şi zootehnic. 

Serviciul veterinar se îndeplineşte în oraşele reşedinţe de judeţ 
și la comunele urbane cu populaţie mai mare de cinei mii locuitori, 
precum şi la comunele urbane staţiuni climaterice sau balneare prin 
veterinarii de oraşe. Ei sunt şi inspectori de hale şi măcelării. In 
oraşele cu populaţie mai mare de 30 mii locuitori sunt mai mulţi ve- 
terinari. In oraşele cu populaţie de peste 20 mii locuitori este un 
veterinar special pentru abator, cu reședința la abator?). Pentru 
comunele rurale din judeţe este câte la 15 comune un veterinar de 
circumscripție. La frontieră sunt veterinari de puncte de observație. 
Legea mai prevede şi agenți sanitari. Veterinarii nu au drept să 
ocupe posturi salariate de particulari sau societăţi în raionul unde 
funcţionează, dacă mai sunt şi alţi veterinari. Ei nu pot reclama 
plată pentru vizitele făcute la animale atinse de boale infecțioase 
contagioase de domeniul poliţiei sanitare. Ei caută fără plată ani- 

  

. 2) Prin DL. 3 Sept. 1919 serv. veter. a trecuţ din direcţia generală a ser- 
viciului sanitar dela ministerul de interne la ministerul domeniilor. 

ui La abatoriile oraşelor cu peste 100 mii locuitori, vor fi cel puţin ? 
veterinari ia abator. 

V. ONIŞOR : Drept administrative. 
39
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malele acelor, cari au dreptul la asistenţă medicală gratuită. (ÎL. sa- 

nitară 10 Dec. 1910). 

Organe de poliţie sanitară veterinară, cari aduc în CĂrCUMSETIp- 

țiile teritoriale la îndeplinire dispoziţiile legilor, sunt primarii. co- 

munelor, pretorii plaselor, autorităţilor. comunelor urbane, autori- 

tăţile judeţene. Ele procedează în acţiunea lor, cu colaborarea orga- 

nelor ţehnice sanitare-veterinare. 

€., Silvicultura. 

$ 15. Regimul silvic. Isvoare de drept. 

Intre productele prime de mare importanţă, oferite de, solul 

unui stat, sunt fără îndoială cele extrase din păduri. Pădurile sunt 

bunuri materiale, care se desvoltă, pentru a putea fi economiceşte 

utilizabile, într'o epocă mai lungă, ele îndestulesc o nevoie perma- 

nentă a populaţiunii. Prin urmare r&partizarea, consumaţiunei pro- 

ductelor rezulate din pădure, pentru satisfacerea permanentă şi ne- 

întreruptă a nevoilor populaţiunei, ca nu cumva o generaţie să con- 

sume ceeace este necesar şi pentru generaţiile viitoare, — este o pro- 

blomă de interes public. De altă parte este tot un.interes atât de 

“mare, ca în locui produselor extrase pentru consum din păduri, sâ 

se ia măsuri, ca şi generaţiile de mai târziu să ajungă în posesiu- 

nea unor astiei de producte, replantându-se pădurile tăiate. 

Statul, cunoscând importanța acestor inţerese, a luat în şirul : 

problemelor sale de natură materială şi îngrijirea de produeţiunea 

şi consumaţiunea pădurilor. In cadrul acestor probleme statul su- 

pune dreptul de proprietate unor restricţiuni şi limitaţiuni, în sco- 

pul soluționării problemelor de intereş public, 

Acest interes se satiface prin punerea dreptului de liberă dis- 

poziţie a proprietarilor de păduri. sub un control al staţului şi prin 

prevederea unor măsuri în îngrijirea, conservarea, extragerea şi pu- 

nerea, în circulaţie a produselor din păduri. Aceste sunt cunoscute 

sub denumirea de regimul silvic, ele sunt prevăzute în codul silvice 

sau alte legi silvice. : i 

Isvoarele de drept principale în materie silvică sunt: Legea co- 

dului silvice din 9 Aprilie 1910), L. 30 Martie 1910 pentru înfiinţarea 

  

1) Legea coduiui. silvic anterioară acesteia a fost codul silvic din 94% 

funie 1881, alcătuit după modelul codului forestier francez din 1827. . .
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casei pădurilor şi R. 12 Nov. 1909 pentru exploatarea şi vânzarea 

produetelor secundare, L. 16 Sept. 1920 pentru regenerarea păduri- 

lor, ].. 8 Lulie 1921 pentru reglementarea cumpărării de păduri 

destinate exploatării, L. 1 Nov.-1921 pentru aplicarea codului silvie 

în Basarabia, L. 11 Iul. 1923 pentru extinderea codului silvie în tot 

cuprinsul României, L. 1 Iul. 1924 pentru satisfacerea. trebuinţelor 

normale în lemne de foc şi de construcţie (modif. L. 15 Tun. 199), 

[95 Apr, 2930 pentru administrarea pădurilor, L. 7 Iul. 1930 pentru 

modificarea codului silvice din 1910 (art. 1 şi 40). 

$ 16. Regimul silvic în special. Conservarea pădurilor, 

împădurirea, defrișarea, păşunatul. 

Sunt supuse regimului silvie pădurile ce aparţin statului, -ju- 

deţelor, aşezămintelor publice de sub controlul statului, ale socie- 

tăţilor anonime, ale oricăror persoane juridice, pădurile stăpânite 

în îndivisiune, păâurile de protecţie şi pădurile particularilgr cari 

cer punerea sub regimul silvice (L. 9 Apr. 1910 art. 1), cum şi ale 

particularilor din orice regiune de munte, deal, şi câmpie, în cari 

procentul păduros. socotit pe regiune, a scăzut sub 25 la sută din 

suprafaţa judetnlui (L. 7 Iul.-1930 art. 1). 

Pădurile supuse regimului silvic nu se pot exploata decât cu 

observarea regulelor stabilite de codul silvic. Aceste au în vedere 

conservarea pădurilor” şi exploatarea lor raţională. In acest scop 

ele au dispoziţii privitoare la exploatare, la împădurire, la defrişare 

şi păşunat în păduri. ' 

Exploatarea pădurilor supuse regimului silvic se poate face nu- 

„mai în baza unui plan sistematic, numit amenajament sau în baza 

unui regulament de exploatare. | 

Amenajamentul are de scop: fixarea condiţiunilor şi a modului 

de exploatare, de a stabili posibilitatea unei exploatări continue a 

„produselor principale, de a “asigura regenerarea pădurii cu specii de - 

valoare proprii regiunii şi de a produce lemn de luaru şi construe- 

țiuni, în locurile unde natura terenului şi a esențelor permite acea- 

1) Legea art. 1, înşiră în amănunte categoriile: Stat, judeţe, comune, 

Domeniul Coroanei, Casa şeoalelor, bisericii, Eforia spitalelor civile din 

București şi Sf. Spiridon Iaşi, aşezăminte de binefacere şi cultură etc.; pă- 

durile particulare situate pe vârturile munţilor, păduri particulare zise de 

protecţie, pentru protejarea. malurilor, râurilor, păduri necesare pentru 

apărarea ţării toate întră în noţiunea pădurilor de protecţie). - 

39
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sta. Amenajamentul se face în baza unui studiu amănunţit al cir- 

cumstanţelor fizice şi economice ale pădurii. Principiile, de care 

trebuie să se ţină seamă la compunerea unui amenajament, sunt: 

conservarea pădurii în stare bună, continuitatea folosinţei prin ex- 

tragerea, meântreruptă a productelor de pe o parte a teritoriului, 

iar în celelalte părţi pădurea să crească, ca după un număr de ani 

iar să poată fi folosită. Se mai ţine seamă şi de valorizarea produc- 

telor secundare. Amenajamentul este obligatoriu la pădurile proprie- 

tate publică. | 

Reguiamentul de exploatare determină exploatarea ţinând sea- 

mă numai de conservarea pădurii şi de regenerarea ei cu specii 

proprii regiunii, în care este situată. Regulamentul este obligatoriu 

pentru proprietarii particulari. 

Ei pot exploata, dacă cred în interesul lor, şi pe baza unui ame- 

najament?). 

Pădurile supuse regimului silvic, a căror întindere este mai 

mică de 100 hectare se exploatează pe bază de studii sumare, afară 

de pădurile din regiunea de munte, cari se exploatează pe bază de 

amenajament, afară de cele mai mici de 25 hectare, la a căror ex: 

ploatare este de ajuns un studiu sumar (L. 16 Sept. 1920). 

Amenajamentele şi regulamentele de exploatare se compun de 

către silvicultorii recunoscuţi, se verifică de consiliul tehnice şi se 

"aprobă prin, decizie ministerială. Studiul sumar se examinează de 

consiliul tehnic şi se aprobă tot de ministru (L. 16 Sept. 1920). Modi- 

ficările se fac cu aceleaşi formalităţi şi după aceleaşi reguli, însă 

numai la epoca de revizuire ce se va fixa în amenajament sau re- 

" gulament. 

Legea din 16 Sept. 1920 a dispus revizuirea-în termenul până la 

1 Sept. 1921 a tuturor amenajamentelor, planurilor de exploatare, 

mai departe a studiilor sumare relative la pădurile statului din re- 

giunea muntoasă. ăi | 

Impădurirea poienilor sau locurilor goale aflate în perimetrul 

pădurilor, a terenurilor improductive şi a terenelor pentru păduri 

2) Prin armenajament și prin planul de exploatare se fixează: timpul 

necesar pentru regenerarea naturală a suprafeţelor exploatate, dacă rege- 

nerarea, se face în mod artificial, timpul necesar pentru repopularea supra- 

îeţelor cari nu pot fi regenerate pe cale naturală. Ca garanție, că obligaţiu- 

nea de împădurărire va fi adusă la îndeplinire, se fixează şi o cauţiune 

în. bani, care se va dopsemna în fiecare an, înainte de a începe exploatarea, 

ministerului. «L. 9 Apr. 1910 art. 3).
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de protecţie este obligătoare la pădurile proprietate publică şi a so- 

cietăţilor anonime. Obligaţia de împădurire se fixează în amenaja- 

ment şi în regulamentul de exploatare. Implinirea ei stă sub con- 

trolul ministerului. 

Defrișarea, pădurilor, chiar dacă nu stau sub regimul silvic, se 

poate permite numai pentru moşiile aflate pe câmp, când rămâne 

cel puţin '4 din suprafaţa totală a moşiei acoperită cu pădure, dacă 

proprietarul plantează în locul pădurii defrişate arbori fructiferi, 

cum şi în alte cazuri pevăzute în lege. Legea din 16 Sept. 1920 inter- 

zice defrişarea tuturor pădurilor particulare mai mari decât 25 hec- 

tare. Nu se pot defrişa, nici acele. mai mici de 25 hectare, dacă sunt 

lipite de pădurile statului. 

Păşunatul în pădurile proprietate publică supuse regimului sil- 

via de regulă este oprit. In pădurile particulare este permis, întru 

câţ nu compromite regenerarea pădurii, : 

- 

$ 17. Organele administraţiei silvice. Serviciile regimului silvic. 

Casa autonomă a pădurilor statului. 

Pentru rezolvirea problemelor relative la activitatea statului 

în materie silvică sunţ instituite organe speciale ale acestui serviciu. 

Ele au în atribuţiunile lor atât chestiunile de administnaţie, cât şi 

cele de pază şi poliţie silvică. | 

Cum am văzut mai sus, organul administrativ central este 

ministerul agriculturii şi domeniilor, având direcția regimului, sil- 

vie (L, 25 Apr. 1930, art. 47) ea organ administrativ, consiliul, tehnic 

al pădurilor ca organ consultativ, consiliul superior silvic ca, organ 

de indrumare şi armonizare. | 

Consiliul tehnic al pădurilor se compune din 5 membri numiţi 

pe 5 ani, prin decret, luaţi din cadrul de activitate al corpului sil- 

„vie, au gradul de cel puţin inspector silvice. Ei sunt funcţionari de 

stat. Preşedintele e membrul cu gradul şi vechimea cea mai mare. 

Consiliul are funcţia de organ consultativ. El se pronunţă asupra 

chestiunilor de administraţie silvică!) ce-i sunt date în competinţă. 

  

„2. art. 12 p. a)—g). i 
1 Consiliul tehnic este obligat să, se pronunţe asupra, următoarelor che- 

stiuni ce i se supun spre avizare: a) amenajamentele. regulamentele de 
exploatare şi studiile sumare pentru pădurile supuse regimului silvic; b) 
studiile de transformarea pădurilor în păşuni împădurite; c) creiarea e 
păduri de protecţie şi parcuri naţionale; d) studii de punere în exploatara 

.
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Consiliul se întruneşte zilnic în orele de serviciu şi lucrează valabil 

cu 3 membri. Avizele luate cu majoritate, cuprinzând şi opiniile se- 

parate, se semnează de toţi membrii. Consiliul este obligat, ca la 

finele fiecărui an să facă ministerului o dare de seamă cu concluzii 

şi propuneri privitoare la conservarea, regenerarea şi ameliorarea 

pădurilor. 
| 

Consiliul silvic superior este organ consultativ al ministerului, 

în scopul urmărirei unei politiei silvice continue şi în scopul armo- 

nizării silviculturei cu celelalte ramuri de producţiune şi cu nevoile 

de apărarea ţării. Consiliul se compune din membri de drept, din 

membrii delegaţi pe 3 ani?) şi membri desemnaţi de ministru pe 3 

ani. Preşedintele este de drept ministrul. Consiliul se întruneşte 

odată pe an în sesiune ordinară în luna Ianuarie. 

Consilier ministerial silvic poate fi numit prin decret, din cadrul 

de activitate al corpului silvic, pentru a ajuta pe ministrul agricul- 

turii. EL execută atribuţiile ce-i sunt, date prin delegaţie: 

Corpul silvice cuprinde funcţionarii, prin care se îndeplinesc 

atribuţiunile de administrare, inspecţie, control, manipulare şi pază, 

prevăzute în legile de organizarea silvică. Legea de organizarea cor- 

pului silvie (26 Sept. 1923). împarte corpul silvice în personal silvic 

superior, cuprinzând inginerii silviei de toate gradele, personal sil- 

vie mediu, care cuprinde pe conductorii silvici de toate gvadele şi 

în personal silvic inferior, cuprinzând brigadierii şi pădurarii de 

toate gradele. Fiecare din aceste 3 categorii constituie un corp dis- 

  

a pădurilor co!nposesorale şi moşneneşti precum şi a condiţiilor. de vân: 

zare; 'e) proiecte şi devise de împăduriri la pădurile supuse regimului sil- 

vic; £) lucrările de punere în valoare prin împădurire a terenurilor degră 

date; g) cazurile de detrişări din păduri în vederea reformei agrare; h) su- 

puner?a pădurilor la regimul silvic (L. 259 Apr. 1930. art. 53). 

) a) Membrii de drept sunt: consilierul silvic ministerial, directorul 

gen. al casei aut. a pădurilor, membrii consiliului tehnic 'al pădurilor, 

Tembrii cons. de adm. al casei aut. a pădurilor, directorul regimului si- 

vic, directorii regionali silvici ai- casei aut., şeful serviciului ameliorării 

terenurilor desradate, directorul ingtitutului de cercetări forestiere, dire?- 

torul agriculturii, şeful serv. îndrumărilor agricole, şeful serv. păşunilor, 

directorul C. F. R. sau un delegat, directorul căilor fer. part. directorul 

apelor, dirertorul energiei şi comecializărei, profesorul de vânătoare din 

înv. silvic sup., şeful serv. vânătoarei, profesorii de ştiinţele silvice şi de 

comerţul şi. industria lemnului din înv. silvic sup. profesorul de comerţul şi 

industria jemnului dela Academia de înalte studii com, directorul drumu- 

rilor eemunale din min. int., directorul inst. geologic; b) membrii delegaţi 

pe 3 ani: în număr de 16,-c) membrii desemnaţi de ministru pe 3 ani: în 

număr de 9 (v. art. 57, Le Apr. 1920).
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tinct şi toate împreună constituiese: corpul general silvic al Ro- 

mâniei 

Corpul tehnice silvic se împarte în 2 diviziuni: de activitate şi 

de neactivitate. Diviziunea primă cuprinde: cadrul inginerilor sil- 

vici d stat, şi al inginerilor silvici din serviciile particulare şi a 

celor puse sub controlul statului. 

Casa autonomă a pădurilor statului sa înfiinţat prin L. 25 Ap. 

1930 pentru administrarea şi exploatarea pe baze comerciale a pă- 

durilor statului, ca regie publică comercială în baza legei 16 Martie 

1929 pentru comercializarea avuţiilor publice. Casa pădurilor înfiin- 

țată prin L. 30 Martie 1910 sa desfiinţat, atribuţiunile ei privind 

regimul silvic au trecut asupra direcţiunei regimului silvic, cele 

privind exploatarea, şi administrarea, domeniului de păduri al sta- 

tului au trecut asupra Casei autonome. , 

Casa autonomă are organe de administrare şi conducere: un 

consiliu de administrație de 11 membri, cu un comitet de direcție, 

directiunea generală ea organ de conducere şi execuţie, cu perso 

nalul necesar, o comisie de control de 3 membri. Casa autonomă 

a primit în administrare patrimoniul statului dela Casa pădurilor. 

Acest patrimoniu poate fi pus în valoare prin ori care din formele 

prevăzute în L. 16 Martie 1929. , 

Casa autonomă, în afară de scopul comercial, este obligată să 

conserve, şă regenereze, să pună în valoare pădurile statului, să le 

ridice în plan şi să le amenajeze, să sporească domeniul forestier 

al statului prin curapărări de păduri şi de terenuri. neproduetive în 

“vederea împădurirei, să cumpere spre exploatare păduri, să execute 

lucrări :le ameliorare a terenurilor degradate, să oerotească vânatul 

şi pescuitul în apele de munte etc. (art. 5). 

Ş 18. Delicte şi contravenţii silvice, autorități de urmărire. | 

Contravenţiile la dispoziţiile legii silvice pot fi săvârşite de 

proprietari, în pădurile proprii, sau de alte persoane străine de pro- 

prietari. E 

* Codul silvie consideră de infracţiuni următoarele îapte: furtul 

de lemne cari se extrag din pădure; distrugerea de plantaţiuni şi 

pepiniere; * creşterea, cojirea, ruperea arborilor; păşunatul fără, 

drept în pădure: săpături în pădure în scopul de a scoate nisip, ori 

alto produse minerale, construcţii de cuptoare, fabrici, „ferestraie,
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fără. autorizaţia proprietarului; strânsul de ghindă, îără drept, de 

jir, ori alte seminţe şi producte; neglijarea măsurilor de u stânge 

focul găsit în pădure; aprinderea focului; provocarea incendiului 

prin neglijenţă, punerea, focului cu voinţă: contraiacerea c:ocanelor 

pentru marcarea arborilor, sustragerea de lemne lucrate.) 

Intvacţiunile silvice se pedepsese cu amendă: sau închisoare, se 

mai condamnă infrac.orii li restituirea valo:i: materialului şi la 

despăgubiri civile. Codul silvie stabileşte amenda şi valoarea în ta- 

rifa anexată legii.?) In caz de recidivă, cumul, infracţiune săvârşită 

cu ferestrău, noaptea sau cu concursul altor persoane, se aplică pe- 

depse mai mari. Pedepse mai mari sunt stabilite şi pentru funcţio- 

narii publici, cari dau concurs la săvârşirea de infracţiuni. 

Infracţiunile se constată şi se urmăresc de către agenţii silvici. 

Ti au drept să ceară şi ajutorul forţei publ'ce. In caz de delict îlag- 

vant agenţii: silvici sunt datori a constata faptele cel mult în 24 ore, 

încheind proces-verbal semuat şi de infractori şi, 2 martori. Aceste 

procese verbale de delict flagrant fac probă deplină până la în- 

scrierea, lor în talş. In afară de delict flagrant, infractorul va fi che- 

at pa cale administrativă de agentul silvice competent, procesul 

verbal de constatarea faptelor se va semna şi de notarul comunei, şi 

de infractor, iur dacă nu va voi, se va menţiona. refuzul, în caz Ge 

- neprezentare se va menţiona această împrejurare. Acest proces ver- 

bal va fi crezut până la proba contrarie. 

Pentru iuilecarea contravenţiilor procesele verbale se trimit, 

judecătorului de scol sau tribunalului, după competința lor. Amen- 

dele se încasează în folosul statului, restituirile şi despăgubirile în 

folosul păgubaşului. | 

$ 19. Pădurile moşnenilor şi ale răzeşilor în devălmăşie. 

Codul silvic are dispoziţii relative la stabilirea dreptului de pro- 

prietate al moşnenilor sau răzeşilor cu privire la pădurile ce stă- 

pânese în indivistune sau în devălmăşie. Această stabilire se întinde 

totodată şi la dreptul de proprietate al păsunilor, fânaţelor şi locu- 

pilor din arătură aflătoare în poenile şi locurile goale din interiorul 

sau dimprejurul per'metrului pădurilor (L. 9 Apr. 1910, art. 31—54h. 

  

1) Delictele şi contravenţiile silvice sunt prevăzute în Codul din 9 A9. 

1910 în ari..60. -76.. " : | . 

2) [.. 17 lun. 19923 a majorat valorile la înzecitul lor.
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Chestiunea stabilirii raportului de proprietate dintre coproprietarii 

devălmaşi intră în cadrele dreptulu civil. In cadrele studiului nos- 

tru intră administrarea pădurilor în devălmășie ale moşnenilor şi 

răzăşilor, ehesiiune reglementată tot de codul silvic, cum şi organi- 

zarea devălmăşiei, care este pusă sub tutela administrativă şi ju- 

diciară. 

Legiuitorul admite împărţirea în natură a pădurilor moşneni- 

lor, o dispoziţie care a contribuit, ca multe păduri să se sustrază 

«outrolului silvic al statului şi să se exploateze neraţional, distru- 

sându-se o parte a acestei însemnate averi naţionale. Această mă- 

sură a fost reformată prin. IL. din 16 Sept. 1990, care cere pentru vala- 

bilitatea vânzării aprobarea, ministerului de agricultură, asigurând 

iptodată statului dreptul de preempţiune. Impărțirea în natură se 

poate face atât prin bună învoiâlă, cât şi în justiţie după regulele 

dreptului comun. | 

Moşnonii şi răzeși! rămân în indivisiune pentru exploatarea. pă- 

durii qhiar şi în urma împărţirii, ei sunt obligaţi să se constituie 

înti'o obstie, în conformitate cu prevederile legii. (L. 16 Sept. 1920). 

Constituirea se poate face numai după stabilirea prin justiţie 

a raportului de proprietate între devălmaşi. Judecătorul de ocol, 

care a procedat, în chestiune în instanţa I, citează obştea la jude- 

cătorie spre a se constitui. Adunarea moşenilor sau răzeşilor este 

legal constituită, dacă sunt de faţă peste jumătate devălmaşi, sta- 

biliţi în tabela definitivă. Adunarea alcătuieşte aşezământul (statu- 

tele), în care se fixează organizaţia şi funcţionarea obştei.) Aşeză- 

mântul se face în scris, se autentifică de judecătorul de ocol. Se 

transcrie totodată şi întrun registru al judecătoriei de ocol numit 

„Resistrul drepturilor moşnenilor sau răzeşilor”. Dacă devălmașii 

nu ar vrea să încheie așezământul, sau nu s'ar întruni majoritatea, 

judecătorul de ocol este îndreptăţit a forma însuşi aşezământul con- 

formându-se prevederilor legii şi a numi administratorii.  Aşgză- 

mântul alcătuit, fie de către devălmaşi, fie de către judecător, este 

obligatoriu pentru toţi devălmaşii şi oposabil terţiilor persoane, din 

ziua, transerierii lui în registru. Tot în registru se vor trece şi orice 

3) Va cuprinde: numirea proprietăţii devălmaşe cu indicarea locului, 

numele și domiciliul devălmașilor şi partea de proprietate a fiecăruia (con- 

fosm tabelei stabilite de justiţie), dispoziţii privitoare la, ținerea adunării, 

-1a alegerea organelor executive (administratori), durata îuncţiunii, la drep- 

turile şi datoriile lor, la buget, socotele şi distribuirea beneficiilor. la apla- 

nare neînțelegerilor ivite între devălmași. numitea primilor administratori 

şi fixarea retribuţiunilor lor.
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schimbări ulterioare, precum şi orice indicaţii se vor da de către mi- 

nistrul agrieniturii privitoare la regimul silvic) - 

Legea conţine prevederi relative la adunarea anuală, la luarea 

socotelilor. împărţirea, beneficiilor, stabilind regule rigoroase pentru - 

observarea formelor. Aceste regule vor trebui trecute şi în așeză- 

mânt. "Toate adunările se prezidează de către judecătorul de ocol, 

iar în reședințele de judeţe de către preşedintele tribunalului. 

Hotărîrile luate contrar dispoziţiilor, aşezământului şi ale legii 

pot fi atacate în 15 zile, de orice devălmaș interesat, la judecătorul 

de ocol, cerându-se anularea. lor, judecătorul e dator a se pronunţa. 

asupra, cererii în texmen de 10 zile. Hotărirea lui e definitivă şi exe- 

cutorie. Hotăririle aduse în adunare nu se pot executa decât după 

trecerea, termenului de 15 zile şi dacă nu sunt atacate de nimenea. 

YVuncţionarea organelor obştiei este supusă vegherei judeeăto- 

vului de ocol. Deciziunile administratorilor vor fi puse la dispoziţia 

ori cărui devălmaş, a agenţilor ministerului de agricultură şi do- 

menii, ai casei centrale a băncilor populare şi a judecătorului de 

ocol. Pentru angajarea personalului necesar la exploatarea şi paza 

proprietăţii în devălmăşie se cere autorizaţia Casei centrale a băn- 

cilor populare, pentru acel relativ la păduri recunoaşterea mMinis- 

terului. _ 

Administratorii în timpul prevăzut în aşezământ nu pot demi- 

siona, nici nu pot fi înlocuiţi, decât în. cazul când sar constata, că 

nu lucrează cu bună credinţă, că compromit interesele obştei, că 

fac acte ilegale, sai dau probe de o vădită neglijenţă. In asemenea 

cazuri poate fi cerută îndepărtarea administratorilor la judecătorul 

de ocol, care citând pe vinovaţi va decide definitiv. A 

Vânzârea spre exploatare, în total sau în parte, a pădurii, se 

poate face numai prin mijlocirea ministerului, cu licitaţie publică, 

după regulele vânzării pădurilor statului. In 15 zile ministerul comu- 

"mică .administratorilor preţul cel mai mare oferit: dacă îl primesc, 

ministerul aprobă. licitaţia, Vânzarea cu deplină proprietate a pă- 

durii se face prin tribunal cu licitaţie publică, după regulele pro- 

cedurii civile relative la vânzarea bunurilor minorilor. 

Pentru modul de exploatare al pădurii obştia stă sub controlul 

?) Până la amenajarea pădurilor, proprietatea indivisă a răzeşilor sau 

moşnenilor, chiar în cazuri când nu sa întocmiţ așezământul pentru lua- 

rea lemnului de foc şi construcţie necesar refacerii după răsboiu a gospo- 

dăriilor, seva fixa de şeful de ocol o porţiune de pădure, proprietatea. lor 

comună, care se va tăia pe bază de studiu sumar. întocmit de şeful de ocoi 

silvic al statului (L. 16 Sept. 1920 art. IX). 

-
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administraţiei silvice, pentru gestiunea administratorilor sub con- 

trolul şi supraveghierea Casei - centrale a băncilor populare. 

Orice petiție şi seripte relative la aplicarea legii silvice în par- 

tea privitoare la moşnen şi răzeşi sunt scutite de taxe, de timbre 

şi de cheltuelile de portărei. Ă 

$ 20. Pădurile composesoratelor şi ale foştilor urbarialişti. 

In teritoriile ardelene o mare parte a pădurilor, în urma regu- 

ării de proprietate urmate după desfiinţarea iobăgiei, a rămas în 

indiviziune ca proprietate a aşa numitelor com posesorate, sau a 

fostelor comune. urbariale (eomposesorate urbariale), ieşirea din în- 

diviziune la aceste categorii de păduri n'a fost admisă (L. LIII:1871). 

Pentru a se reglementa raporturile dintre coproprietari. şi a'se 

asigura conservarea acestor păduri, prin o administraţie raţională, 

de sub regimul silvie, a intervenit legiuitorul, decretând organiza- 

rea composesoratelor şi supunându-le ţutelei administrațive (LL. 

XIX :1898). | 
Prin ÎI. 1 Iulie 1924 sa decretat, că aceste păduri se vor admi- 

nistra conforin legilor în vigoare în teritoriile ardelene însă sub 

controlul şi supravegherea statului şi în ceeace . priveşte aplicarea 

codului silvic (art. 14). 

Composesoratele şi foştii arbarialişti în indiviziune, în privinţa, 

administrării pădurilor şi a.teritoriilor sterpe folosite în comun, 

îşi rezolvă afacerile, în baza unui regulament compus după prevede- 

rile legii, prin adunarea proprietarilor. Hotărîrile adunării -se exe- 

cută de către preşedinte şi organele executive (comisiune, econom, ca- 

sier ete.) alese de adunare. Adunarea are dreptul de a investi et 

o parte a atribuţiunilor sale legale pe preşedinte sau organele exe- 

cutive! 

Preşedintele conduce afacerile, reprezintă pe proprietari în faţa 

autorităţilor. Prezidează adunările, convocate de. el în termenele 

regulamentare. Drept: de vot au proprietarii, în raport cu partea lor 

din teritoriu. Proporția, de proprietate se stabileşte, în caz de dife- 

rinţă de către instanţele judecătoreşti. - 

Adunarea nu are atribuţiunea de a hotări înstrăinarea, împăr- 

țiren şi îngreunarea cu datorii a teritoriilor folosite în indiviziune. 

- Venitul, rezultat după amenajament din producte şi alte fo- 

loase ordinare, se împărţeşte,: după scăderea datoriilor şi cheltueii- 

lor, între coproprietari în raport cu dreptul fiecăruia. Dacă rezulţă
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însă un venit. extraordinar, cu abatere dela prevederile amenaja- 

mientului, ministrul poate ordona, ca el să se plaseze într'o casă de 

păstrare şi să se repartizeze pe atâţi ani, la câţi corăspunde după 

prevederile planului; sau să se înţrebuinţeze pentru investiţiuni eco- 

nomice „pentru achiziţie de imobile sau pentru amortizare de datorii. 

Hotărirea ministrului poate îi atacată la contenciosul administrativ. 

Dacă din venit nu se acopăr cheltuelele, adunarea percepe dela 

“eoproprietari o contribuţie,'sau în bani, sau în prestaţiune de mun.-. 

că. Aceasta se percepe după felul impozitelor. Valorificarea produc- 

telor se face de regulă prin licitaţiune, după estimaţiunea şi sub 

controlul organelor silvice. Se poate cere şi intervenţia unui delegat 

al autorităţii administrative judeţene la lecitaţii. 

Tutela administrativă asupra composesoratelor o exercită au- 

toritate:, judeţeană. Dacă coproprietarii nu ar vrea să se organizeze 

conform legii, sau nu ar reuşi de a alege preşedinte şi organe execu: 

tive, autoritatea tutelară are drept de a le numi din şirul coproprie- 

“tarilor, sau din al altor persoane apte. Mai are dreptul, dacă membrii 

nu Sar întruni sau mar vrea să ia hotărîri, de a investi pe preşe- 

dinte cu atribuţiunile adunării. Dacă președintele calcă obligaţiu- 

nile legale, poate fi destituit, iar adunarea va alege un nou preșe- 

„dinte. | , 

Regulameniul de organizare al composesoratului se aprobă de 

miristrul agriculturii, care are dreptul de a-l revizui în fond, a-l 

mcdifica în conformitate cu legea, a refuza aprobarea şi a cere o 

nouă redactare. Dacă adunarea nu sar conforma, ministrul este în 

drept a-l statori definitiv. Hotărîrea ministrul poate fi atacată la 

contenciosul administrativ. ! 

Hotăririle adunării composesorale pot fi atacate cu apel, de 

către preşedintele adunării, sau de către ori eare interesat. In contra, 

hotărîrilor autorităţii tutelare, cum şi în contra actelor delegaţiilor 

trimişi: de autorităţi se poate înainta acţiune la contenciosul admi- 

nistrativ. E 

D. Minele. 

Ş 21. Problema administraţiei miniere. Isvoare de drept. 

Mineritul este unul dintre importantele ramuri de producţiune 

primă a bunurilor subsolului. De aceea din timpurile cele mai vechi 

statul a luaţ între problemele administrative priveghierea activi- 

tăţii particulare relative lă exploatarea bunurilor minerale. O parte
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dintre chestiunile de drept minier intră în cadrele dreptului şi pro- 

cedurii civile, cea mai mare parte însă sunt probleme de drept ad- 

ministrativ. , 

Problema administraţiei miniere este de a supraveghia întreagă 

ramura. de producţiune primă extractivă a bogățiilor subsolului 

ţării, cum şi operaţiunile conexe industriale şi de desfacere a pro- 

duselor obţinute. In cadrele problemei de supraveghere administra- 

ţia are dreptul să intervină, ținând seamă de punctele de vedere: 

de a conserva bogăţiile miniere, exploatarea și industrializarea, să 

fie ecunemică, să nu se deformeze suprafața solului, sub care se 

face exploatarea, să se dea protecţiune personalului ocupat în ex- 

ploatare, ocrotindu-l faţă de pericolele inerente muncii miniere, să 

se îngrijească de pregătirea profesională a personalului în şcoli corăs- 

punzătore, să se asigure în primul rând nevoile interne ale ţării 

din produsele extrase şi nevoile impuse de apărarea ţării (L. 4 Iulie 

1924, art. 147, L. 28 Martie 1929, art.:153). 

Isvoarele de drept sunt: Legea minelor din 4 Iulie 1924, L. 26 

Martie 1929 pentru modificarea legii minelor din 4 Tulie 1924), L. 

9 Tan. 1930 pentru abrogarea art. 170 din legea minelor (desfiinţarea 

fondului de prospecţiuni). ” 

ș 

:) Alte legi de moâliticare sunt: L. 29 Ian. 1924, L. 6: Dec. 1925, L. 7 Apr. 

1927, L. G Apr. 1928. Cea din 29 Ian. 1924 anterioară nouii legi modifică 

taxele miniere. legile posterioare prelungesc termene fixate în legea mi- 

nelor. ' ” 

Regulamente: R. 15 Nov, 1924 pentru instituirea concesiunilor în regiu- 

„nile petrolifere prevăzute de art. 183 din legea minelor; R. 14 Dec. 1927 

pentru micile exploatări miniere din Munţii apuseni şi din regiunea Baia- 

mare. R. 19 Aug. 1930, pentru aplicarea art. 264 din legea minelor. 

Isvoare: de dvepl anterioare sunt: Norme de aplicare: R. Mai 189 

peniru punherea în aplicare a legii minelor, R. pentru exploatarea, carierelor 

din proprietăţile statului 10 Mai 1895, R. pentru aplicarea legii de exploata- 

rea petroiului 9 Mai 1904, R. pentru exploatarea petrolului pe moşiile efo- 

riei spitaleior civile 7 Iulie 1905, R. pentru aplicarea, legii de concesionarea, 

terenurilor petrolifere ale statului 9 Apr. 1906 și N. 10 Oct. 1906. R. pentru 

acordarea dreptului de a căuta petrolul pe moşiile statului 20 Apr. 1900. 

Lezaa minelor 21 Apr. 1895, L. 9 Mai 1904 pentru regularea drepturilor 

de a exploata petrolul şi ozocherita pe, proprietăţile particulare 

L. pentru. concesionarea terenurilor petrolifere ale statului 28 Ian. 190, 

DL. pentru înfiinţarea casei de credit. a petrolului 20 Apr. 1919.
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$ 22. Organizaţia administraţiei miniere. Servicii centrale. 

Servicii exterioare. 

Administraţia relativă la minerit este repartizată ministerului 

de industrie şi comerţ, care are în organizaţia sa pentru rezolvarea 

aceste: probleme direcţiunea minelor (LL. 2 Aug. 1929, art. 126). Di- 

reeţiunea minelor ave următoarele servicii: a) al petrolului şi ga- 

zelor ca, explorări şi rafinerii; b) al minelor de cărbuni şi minereuri - 

cu industriile conexe; c) al carierelor şi apelor niinerale; d) al mi- 

nelo: metalifese şi al uzinelor metalurgice; e) al concesiunilor, stu 

diilor şi statisticei; f) al cadastrului minier (art. 142). 

Ca organ de desconcentrare la cele 7 direetorate ministeriale 

locale este în serviciul industriei şi comerţului secția minelor (art. 

192). Direcţiunea minelor are atribuţiunile prevăzute în L. 28 Martie 

1929 de a aplica legea minelor, în acest seop ea se ocupa cu îot ce 

privește industria” minieră, metalurgia și industriile conexe, face 

studii de îndrumare, supraveghează şi controlează activitatea otrga- 

nelor sale (art. 147). Secţia minelor din serviciul directoratului mi- 

nisterial, exercitând atribuţiunle direcţiunilor regionale miniere 

(prevăzute în art. 148 al legii), este competentă ea autoritate minieră 

de prima instanţă să ia toate măsurile pentru aplicarea legii, ori 

unde legea sau regulamentele nu dispun altfel. , | 

Afacerile miniere cu caracter juridic deferite direcţiunilor regio- 

nale se, rezolvă de 'comisiunea regională de judecată, compusă din: 

- primul preşedinte sau preşedintele tribunalului sediului direcţiunei 

regionale, un judecător tras la sorţi şi directorul regional (art. 149). 

Autoritățile miniere locale au în atribuţiuni aplicarea dispozi- 

ţiilor legale privitoare la poliţie, atât pentru siguranţa oamenilor, 

cât şi pentru exploatarea raţională. a zăcământului. Verifică actele, 

planurile şi situaţiile, controlează cantitatea de producţie extrasă, 

anchetează contravenţiile şi accidentele, constată diferite stări de 

fapt, pot lua deciziuni când este pericol iminent în cazurile prevă- 

zute în lege, priviţor la situaţia lucrătorilor şi a zăcămintelor (art. 

150). | - 

Funcţionarii de specialitate în serviciul ministerului sunt îngi- 

nerii de mine. Legea prevede, că corpul inginerilor de mine va avea 

org:nizarea proprie (art. 152). 

Autoritatea minieră supraveghează întreagă activitatea minieră 

şi operaţiunile industriale şi de desfacere în cazurile prevăzute de 

lega, având drept-să intervină cu privire la conservarea bogățiilor 

4 - 3 a 

 



— 693 — 

miniere, exploatarea lor economică şi industrializarea, la proteoţiu- 

nea, suprafeţei, a personalului, la asigurarea, nevoilor interne şi a 

celor impuse de apărarea ţării (art. 153). 

Ministerul este ajutat în exerciţiul atribuţiunilor sale de con- 

siliul superior de mine, compus din 17 membri!). Membrii sunt nu- 

miţi pe 5 ani prin decret. Consiliul alege din sânul său în fiecare 

an un preşedinte şi un vicepreşedinte. 

Consiliul este organ consultativ, iar în unele cazuri prevăzute 

de lege organ de judecată. E] lucrează în mod valabil cu 9 membri, 

tintre cari cel puţin 3 sunt magistrați. Hotărîrile se iau cu majo- 

vitate. Când consiliul nu exercită atribuţiuni de judecată poate lua 

hctărîri şi în secţiuni, formate din câte 5 niembri. In acest caz ho- 

tăririle se iau cu majoritate de 3 voturi. Consiliul are secretariat 

prosriu, cu 2 secretari, din cari unul doctor sau licenţiat în drept 

si a'tul inginer, cum şi alt personal (art. 157—160). 

> 

Ş 23. Regimul minier. Taxe, impozite, redevențe. 
Cărţi miniere. Contencios, 

Constituţia din 1923 declară, că zăcămintele miniere şi bogă- 

ţiile de orice natură ale subsolului sunt proprietatea statului. Ex- 

cepţiune fac dela această regulă masele de roci comune, carierele de 

materiale de construcţie şi depozitele de turbă, fără prejudiciul 

drepturilor dobândite de stat pe baza legilor anterioare (art. 19, alin. 

1). Legea minelor va determina, condiţiunile de punere în valoare 

a acestor bunuri, fixând redevenţa "proprietarului, arătând şi pu- 

tința acestuia de a, participa, la exploatare. Se va ţinea seamă 

de drepturile câştigate, în urmare concesiunile miniere de exploa- 

tare 'date conform legilor în vigoare se respectă pentru durata pe 

care sau dat. Hixploatările existente făcute de proprietar se respectă 

numai pe cât timp. le- vor exploata. Concesiuni perpetuie nu se vor 

putea face. Toate aceste concesiuni sau exploatări vor trebui să se 

conforme regulelor prevăzute prin lege, care va prevedea şi maxi- 

1). Aceștia sunt: 2 magistrați “dela Curtea de casaţie, 2 dela Curtea de 

apel din Bucureşti, directorul general al minelor, directorul institutului 

geologic, 1 inginer de mine și 1 jurist din serviciul direcţiunei minelor, 

1 membru al consiliului superior pentru administrarea avuţiilor publice, 

directorul general al conductelor de petrol, 1 membru al consiliului supe- 

rior al energiei, 4 ingineri specialişti, 1 economist, 1 jurisconsult (art. 154).
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mul lor de durată; care nu va trece de 50 ani dela promulgarea Con- 

stituţiunii (alin. II—V). 

La 1923 se fixează ca prineipiu constituţional, că proprietatea 

subsolului ţării este a statului. Dela acest principiu se face 2 con- 

cesiuni şi anume: pentru anumite materiale ale subsolului (roci co- 

mune, cariere de material de 'construcţie, depozite de turbă) se re- 

cunoaşie dreptul: de proprietate pentru proprietarul suprafeţei so- 

ului, iar drepturile câştigate anterior Constituţiei din 1923 

se recunose, dacă se vor conforma unor anume regule, pentru o du- 

vată de cel mult 50 ani. 

Din această rânduire constituţională se desprinde: a) regim 

ârepturilor câştigate, cari trebuie să lie validate cu procedura, stali- 

lită în legea minelor; b) regimul minereurilor și bog ăţiilor aparţi- 

nâni statului; c) regimul substanţelor rămase la dispoziţia proprie- 

tarului suprafeţei. Cel dintâi este transitoriu, rămânând în fiinţă 

cel mult 50 ani, cele din urmă sunt regimurile permanente. In aeste 

cadre legez minelor reglementează punerea în valoare a substanţe- 

lor» miniere. Dăm principalele regule în cele următoare: | 

1. Regimul, drepturilor câştigate. Drepturile de orice natură do- 

bândite în orice mod şi prin orice act eu dată certă se recunosc şi 

se validează cu procedura, prevăzută în lege. Condiţiunile de TELMU- 

noaştere sunt, ca drepturile să fie dobândite cu respectul legilor, să 

nu vateme drepturile statului, să corăspundă unei valor' ficări a so- 

lului după distineţiile legii (art. 238). Cererea de recunoaștere a tre- 

buit să se înainteze în termen deun an, cu dovezile necesare, instanţei 

de validare (art. 239). Această instanţă sa instituit ca comisie de 

validar: pe lângă fiecare tribunal, pentru a. judeca în prima în- 

stanţă toate chestiunile privitoare la recunoaşterea şi validarea drep 

turilor câştigate. Comisiunea s'a format din preşedinte tribuna- 

_lului, un judecător tras la sorţi şi un inginer de mine din serviciul 

statului, sau alt delegat al ministerului. Comisiunea Jucrează la se- 

diul tribunalului, ea poate judeca şi cu 2 membri. La desbatere se 

citează solicitantul şi statul prin ministerul industriei şi prin mM- 

niste»ul domeniilor. Când statul nu e reprezentat, va pune conclu- 

'ziuni ministerul public. Hotărîrea se dă după desbateri sumare. Ea 

e supusă apelului şi recursului la Curtea de casaţie. Drepturile va- 

lidate se trec în cărţile miniere speciale ţinute la tribunal şi la auto- 

ritatea minieră regională (art. 240—244). 

In privinţa punerii în valoare a bogățiilor miniere din această 

categorie regimul este cel al substanţelor lăsate proprietarului supra- 

* fetei, cu restricțiunile cuprinse în lege. 
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II. Regimul substanţelor cari aparțin statul. Dreptul de a va- 

lorifica aceste substanţe!) se exercită de stat fie direct, fie transmi- 

ţându-l particularilor prin concesiune, 

Concesiunile se acordă numai în regiuni declarate în prealabil 

proprietate minieră concesionabilă, pe baza prospecţiunilor urmate de 

lucrări de explorare, prin care sa dovedit existenţa unui zăcământ 

exploatabil (art. 4). 

Legea reglementează: prospecţiunea, explorarea, prin permis €x- 

clusiv, formele şi lucrările de îndeplinit, încetarea dreptului de ex: 

plorare fart. 5—20), concesiunea de exploatare cu deosebitele regi- 

muri de exploatare (art. 21—46), drepturile şi obligaţiunile în legă- 

tură cu exploatarea minieră (utilizarea. apelor minei, instalaţiuni 

pentru transport, stabilimente industriale miniere, raporturile cu 

proprietarii suprafeţii şi cu minele învecinate — art. 47—73), perso- 

nalul minier, obligaţia de aprovizionarea ţării, obligaţiuni în caz de 

invndare, pagube aduse suprafeţei sau' minelor, încetarea concesiu- 

mei şi deosebitele moduri de încetare (art. 74—103). 

III. Regimul substanțelor lăsate proprietarului suprafeței. Aceste 

substanţe poi. fi exploatate de însuşi proprietarul sau de alţii; Orice 

explcatare trebuie precedată de o cerere la autoritatea minieră re- 

gională, cu pianuri, arătând instalaţiunile existente şi cele ce se vor 

execate. Tixploatarea este supusă prevederilor legii, ea. rămâne sub 

controlul superior al autorităţii miniere. Măsurile de poliţie mi- 

pieră se determină prn regulament. Raporturile între exploatare Şi | 

proprietatea suprafeţei, cum şi cu exploatările învecinate, în ce pri- 

veşte pamubele cauzate, sunt supuse dreptului comun (art. 104—105). 

Taxe, impozite şi redevențe: miniere. Independent de taxele de 

diferite acte juridice, administrative, ete. prevăzute în deosebite 

locuri ale legilor, toţi exploatatorii de substanţe minerale de orice 

  

1) Substanțele din punct de vedere al naturii drepturilor şi al CONAI- 

ţiunilor, în cari ele vor îi acordate și exercitate, se divid în următoareir 

clase: 1. combustibili minerali: a) cărbuni (antracit, huilă, cărbune brun, 

lignit:; b) Vitumine: solide (substanțe asialtoase naturale, ozocherită, şiş 

turi şi roce bituminoase de orice fel), lichide (petrol brut (ţiţei), orice îsi 

hitum lichid, gazeiforme (hidrocarbure gazoase); II. minereuri metalitare 

şi alte minerale şi roce conţinând: a) platină, aur, argint, uran, etc.; b). 

plumb, zinc, cupru, bismut, antimoniu, sulf, mercur, etc; €) fier, man- 

gan, crom; III. minereuri de aluminiu, etc.; IV. grafit şi roce grafitoasa; 

V. fosfaţi; VI. minerale 'cu toriu și pământuri rare; VII. pietri preţioase şi 

semirobite (diamant, smaragd, opal, etc.); VIIL săruri şi ape sărate; LX. 

zaze naturale; X. isvoare minerale; XI. turba; XII. mase de roce comune şi 

orice materiale utilizabile la construcţii (art. 2). - 
« 
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fel, fie ale statului, fie ale proprietarului suprafeţei, sunt supuşi la 

o taxă fixă asupra suprafeţii fixate în concesiune sau aflate în ex- 

„ploatare şi un impozit proporțional cu produsul brut extras din 

mină. Taxa fixă este 60 lei de ha "pentru extracția petrolului şi a 

gazelvr asociate cu el în acelaşi zăcământ, 20 lei de ha pentru ori- 

care alte substânţe minerale. Impozitul proporţional este: 3% din 

producţia brută pentru cărbuni şi bitumine solide şi lichide, 2% pen- 

tru hidrocarburile gazeiforme, 0.25% din metalul pur pentru platină, 

au: şi argint, 1% din producţia brută pentru restul substanţelor de 

orice fel. 1% asupra sumelor încasate pentru băile servite şi vânză- 

rile efectuate din ape minerale, nămoluii şi gaze. 

Cuaritumul producţiunii se constată după, registrele de produe- 

țiune zilnică, iar valoarea produeţiunii după registrele de vânzare. 

Exploatatorii sunt obligaţi să ţină aceste registre în bună regulă, 

autorităţile miniere au dreptul să le controleze oricând (art. 118—121). 

Sun: scutite de plata impozitului: exploatările statului făcute în 

regie, piatra, pietrişul şi nisipul exploatate în regie de stat, judeţe 

şi comune pentru şosele. şi drumuri, materiale de construcţie lăsate 

la dispoziţia proprietarului suprafeţei pentru fabricarea ţiglelor, 

cărămizilor, ori pentru clădiri (art. 127). - 

Redevenţele se calculează ca şi impozitul proporţional, dar cu 

cota fixată pentru fiecare substanţă minerală (în partea IL. a legii), 

său după -cea fixată în caietul de sarcini al concesiunei (art. 122). 

Astfel la cărbuni concesionarul este obligat la o redevenţă către 

stat de 5% din producţia brută (art. 176); la bitumine lichide rede- 

venţa e proporţională cu producţiunea din fiecare sondă după o 

scară cu miia de vagoane, ia prima miie 12%, sporind cu 3% după 

fiecare miie în plus, la şapte mii de vagoane 25%, până ce ajunge 

la 50%, mai departe nu crește (art. 189); pentru platină şi aur 0.25% 

(art. 207); pentru turbă 5% «din brut (art. 252); masele sau depozitele 

de roci comune şe ârendează prin. licitaţie, arenda obţinută ţine locul 

redevenţei (art. 237). i Ă | 

Cărţile miniere sau instituit pentru publicitatea drepturilor şi 

sarcinelor de orice fel asupra proprietăţii miniere. Ele suni cărţile 

funduave miniere, cari au existat în teritoriile ardelene. Eie se ţin 

la tribunalul locului în un exemplar, care stabileşte situaţia din punet 

de vedere juridie, al doilea exemplar este la autoritatea minieră re- 

gională. Inseripţiile se fac în baza de ordonanțe emanate dela iri- 

bunal său iudecătorul delegat. Actele juridice neînserise în cărțile 

miniere nu sunt opozabile terţilor. Legea are dispoziţii pentru în- 

țoemirea cărţilor miniere (art. 162—168). 
N / 
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. Contenciosul administrativ, pentru soluţionarea litigiilor rezul- 

tate din aplicarea legiii este reglementat prin organizarea a dife- 

rite instanţe, investite cu contencios de plină jurisdieţiune, având 

căile de atace: apel şi recurs. Astfel de instanţe sunt: 

Coinisiunea regională de judecată (art. 149) pentru soluţionarea 

chestiunilor juridice deferite direcţiunilor regionale (azi secţia mi- 

nieră dela serviciul directoratului ministerial) şi pentru aplicarea 

“sancţiunilor. E compusă din preşedintele, un judecător al tribuna- 

lului şi directorul regional. Instanţa, de apel este consiliul superior 

de mine. 

Ccnsiliul superior de mâne, eu atribuţiuni de instanţă judecă- 

torească în cazurile prevăzute în lege sau regulament, sau în ehes- 

tiuaea retragerii permiselor de exploatare sau a concesiunilor. Con- 

siliul în aceste atribuţiuni lucrează cu 9 membri, dintre cari 3 ma- 

gistraţi. Nu pot lua parte. membrii funcţionari ai direcţiunei mine- 

lor. Iotăririle aduse pot fi atacate numai cu recurs la Curtea de 

casaţie. Curiea casând hotărâre ca atacată, poate judeca şi fondul (art. 

157—158). 

Judecătorul fribunalubui delegat la cărțile miniere "decide asu- 

pra cererii de înscrierea drepturilor miniere. Ordonanţa dată poate 

fi atacată cu apel la complectul tribunalului, a cărui hotăriîre e de- 

finitivă (art. 166). | | 
Comisia de validare de pe lângă fiecare tribunal pentru a ju- 

deca recunoaşterea şi validarea drepturilor câştigate înainte de Con-" 

situaţia din 1923. Compusă din preşedintele, judecătorul tribunalului 

- şi unu inginer de mine delegat al ministerului. Hotărîrea este supusă 

apelului, asupra căruia judecă comisiunea de apel; din Bucureşti. 

„E eompunsă din 2 secţiuni cu câte 5 membri, numiţi pe 2 ani prin 

decret. Din fiecare secţiune fac parte 3 consilieri dela Curtea de apel 

“din capitală, un inginer de mine desemnat de consiliul superior de 

mine “reprezentant al ministerului, un reprezentant al exploratori- 

lor, exploatâtorilor şi proprietarilor suprafeţei, desemnat tot de con- 

siliul superior de mine. Hotărirea, comisiunei de apel este supusă 

recursului la Curtea de casaţie, conform dreptului comun (art. 

240-249). 

Comisiunea de impuneri miniere din fiecare „judeţ, pentru a 

constata şi stabili taxele, impozitele şi redevenţele miniere. E com- 

pusă din șeful regiunei miniere, administratorul financiar şi un 

reprezentant al întreprinderilor din judeţ. Hotărirea poate fi ata- 

cată ca apel, care se judecă de către comisiunea de apel de pe lângă 

- ministerul industriei. E compusă din 5 membri, 2 consilieri dela 

40*
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Curtea de apel din Bucureşti, 1 delegat al ministerului finanţelor, 

1 delegat al ministerului industriei, 1 reprezentant al întreprinde- 

rilo» Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea de casaţie, care 

în caz de casare poate hotărt şi în fond (art. 122—126). 

Petru aplicarea sancţiunilor la contravenţiuni sunt competente 

organele autorităţilor” miniere: comisiunea regională de judecată, 

direcţiunea minelor. Hotăririle sunt supuse apelului (art. 148). 

E. Apele. 

$ 24. Regimul apelor. Isvoare de drept. 

Organizația administrației regimului apelor. 

Apele, ca bunuri de producţie primă, sunt valorificate în pro- 

cesul de producţiune al bunurilor atât în agricultură, cât şi în deo- 

sehitele industrii, parte ca element de producţiune, parte ca forţă 

a naturii. pentru a desvolta energie şi muncă în: diferite forme, 

parte ca mijloe de transport în forma sa orginală. De aceea apele 

joacă un rol important în economia naţională, ele sunt un bun, care 

stă la dispoziţia unui număr însemnat de producători, reglementa- 

„ea regimului lor este de interes general. Statul, ca reprezentant al 

„ interesului general, a luat în şirul problemelor sale de naţură eco- 

nomică veglementarea regimului apelor, ca prin aceasta să se utili- 

zeze cât mai intensiv bunul oferit de ape, servind interesul econo- 

miei publice într”o măsură cât mai largă. 

Isvoarele de drept în această materie sunt: Legea regimului ape- . 

lor din 27 Iunie 1924, L. 28 Apr. 1926 pentru modificarea art. 12 şi 

179 din legea asupra regimului apelor!). - 

“Toato apele care pot; produce forţă motrice, precum şi. acele cari 

cari poi fi folosite în interes obștese sunt declarate bunuri publice. In 

această calitate ele sunt puse sub autoritatea şi controlul statului. 

Folesinţa apelor nu este liberă. Apele se pot folosi numai după pre- 

vederile legii, iar lucrările privitoare la ape se pot face numai în 

baza unei autorizări a statului. Acesta este regimul apelor. 

1) Isvoarele de drept entesidure sunt: L. 4 Aug. 1921 asupra regimului 

apelor din România, care + fus abrogată în întregime prin legea din 27 

Tun. 1924 (art. 113). Regulamentul legii noui este R. 8 Oct. 1%5, R. 15 

Oct. 1925 a reglementai, situaţia agenților din serziciul apelor. 

N 
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Regulele relative la raportul de drept civil din diferitele legiuiri 

civile se aplică în chestiunile reglementate prin L. apelor numii 

întru cât uu sunt în contrazicere cu ele. Alteum regulele regimului 

apelor derogă regulelor de drept civil. 

Administraţia regimului apelor este repartizată ministerului 

lucrărilor publice şi al comunicaţiilor. Organul problemei apelor 

este direcțiunea apelor. Aceasta are în atribuţiuni: studiul, proiec- 

tarea și executarea lucrărilor de amenajare a cursurilor de ape în 

interes general şi a râurilor navigabile şi flotabile, precum şi sta- 

bilirea condiţiunilor de înfiinţare şi exploatare a tuturor folosin- 

țelor de apă şi a lucrărilor de amenajare a apelor, conform legii 

apelor. Direcţiunea. apelor are următoarele servicii: a) serviciul 

hidraulic; b) al aplicării legii apelor; c) tehnia de amenajavea, râu- 

rilor; d) tehnic pentru întreţinerea fluviilor; e) tehnic pentru în- 

tveţinesea fluviilor şi canalurilor navigabile şi pentru construcţia 

de noui canale navigabile (L. 2 Aug. 1929, art. 148—149). 

Ca organ de desconcentrare la cele 7 directorate minisţeriale 

în cadiui serviciului ministerului lucrărilor publice este secția ape- 

lo» (art. 194). 

Ca organ de aplicare a legii regimului apelor funcţionează pe 

lângă, minister consiliul superior al apelor, compus din 14 membri?) 

numiţi prin decret pe 3 ani. Consiliul este organ consultativ, el dă 

avizul asupra tuturor chestiunilor cari i se trimit de minister. Con- 

siliul lucrează cu cel puţin 7 membri. Pentru examinarea unor ches- 

tiuni se pot chema să ia parte la, discuţii şi alţi specialişti sau re- 

prezentanţi ai autorităţilor interesate. Consiliul poate alege din 

sânul său o delegaţie numită: delegația consiliului superior al ape- 

lor cu airibuţiuni determinate (L. 57 lunie 1924, art. 97—103). 

Pentru studii şi proiecte şi pentru acordare de subvenţiuni, con- 

. 

1) Sunt inembri a: consiliului superior al- apelor: a) de drept: direc- 

torul apelor, directorul porturilor şi căilor de comunicaţie pe apă (azi 

directorul regici autonome a porturilor şi căilor dela comunicaţie pe apă. 

administratorul Casei pădurilor (azi directorul regiei autonome a pădu- 

rilor statului), directorul general al serviciului îmbunătăţirilor funciare 

(azi directorul regiei P. 4. R. 1. D.; b) 5 membri delegaţi: 1 inginer dela 

min. industriei din serviciul generatorilor de energie, 1 general delegat ai 

Marelui stat major al armatei, 1 delegat al Centralei cooperativelor azri- 

cole, 1 delegat al Cons. superior al economiei naţionale, 1 delegat al uni- 

unei sindicatelor agricole; c) 5 membri numiţi: 4 ingineri care să se îi. 

ocupat cu lucrări de hidrologie, 1 jurisconsult cu o practică de cel puţin 

15 ani. -
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tribuţiuni şi participări s'a înfiinţat prin lege un fond special nu- 

mit fondul apelor!). ” 

„8 25. Folosința apelor. 

Proprietarul poate folosi, fără autorizaţie, apele cari cad şi 

se adună pe proprietatea sa, în mod natural, din ploi sau din zăpezi, 

apule subterane şi isvoarele de pe acea proprietate, precum şi băl- 

țile şi lacurile ce aceste ape formează pe proprietatea sa. Aceasiă 

folosinţă trebue să fie normală, nu însă ca forţă motrice, şi să fie 

făcută tără a prejudicia drepturi: câştigate sau ințeresul public 

(art. 2. | 

Ori tine poate folosi liber, fără nici o autorizaţie, toate “celelalte 

ape pentu băut, spălat, scăldat, stropit, udat şi pentru ori ice alte 

trebuințe ale gospodăriei sale (art. 3). 

“In caz de lipsă de apă de băut, adăpat şi alte nevoi casnice, 

cari nu pot fi satisfăcute pe altă cale, cum şi în ori te alt interes 

public, folosinţa acestor, ape poate fi restrânsă, pentru care în caz 

Ge pagiul:ă reală se va acorda proprietarului o despăgub:re. Ă 

Lucrările necesare pentru întreţinerea albiei şi scurgerea nor- 

mală a apelor sunt în sarcina proprietarilor albiei. Lmorările pen- 

tru. întreţinerea țărmurilor sunt în sarcina riveranilor, însă execu- 

tarea 'ox nu li se impun decât în măsura foloaselor pe cari le poi 

obține. 'Toate. aceste Imerări se execută în baza de autorizaţie, în 

afară de micile lucrări cari nu influinţează cursul şi albia (art. 7-—9). 

Statul are. dreptul să facă lucrările de regulare a cursurilor râu- 

„Tilor, în interesul navigaţiunii şi plutirii. Navigaţia şi transportul 

cu plute sunt libere pe toate apele navigabile sau plutitoare în mod 

natural, cu observarea regulelor de poliţia apelor (art. 10—11). 

Legea mai reglementează: transportul de lemne libere pe apă 

- (art. 19—15), folosinţa apei pentru întreprinderi industriale sau agri- 

cole (art. 16), transformarea folosinţei existente (art. 17—18), des- 

păgubirea celor ce au executat lucrări de apă (art. 19), prioritatea 

folosinţei când debitul apei nu ajunge pentru toate folosinţele auto- 

s 

1) Acest tonă se formează din: a) o subvenție anuală înscrisă în bu 

getul ministerului, din taxele prevăzute în lege pentru folosinţa apelor, 

din %4 a veniturilor realizate prin exploatarea instalaţiunilor şi lucrări- 

lor înființate sau răscumpărate de stat, din amenzi, din orice venituri, 

donaţiuni etc: Fondul se administrează de minister. Se păstrează la Casa 

de depuneri, consemnaţiuni şi economie îart. 104—106). ă 

EI 
„*. 
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vizate (art. 20), barajele sau stavilarele, digurile contra inundaţiilor 

(art. 21—02), dreptul riveranilor şi a, altora de a estrage materiale 

(nămol, nisip, pietriș, ete.) din albie (art. 24—96), servituţi şi ex- 

priprieri în vederea lucrărilor ce se vor executa (art. 27—41). 

3 

$ 26. Lucrări pentru folosirea apelor. 

Studiile şi executarea lucrărilor de făcut în albiile râurilor sau 

pentru regularea lor, pentru apărarea malurilor şi pentru nevoile" 

“transporturilor se pot face de particulari în condiţiile legii (art. 

49). Studiul şi construcţiunea. canalurilor de navigaţie sunt reze:- 

“ate statului, care poate lua colaborarea comunelor, judeţelor, etc, 

Imerări de irigaţiuni pe întinderea unei proprietăţi private se pot 

face fără nici o. autorizaţie, Pentru irigarea mai multor proprietăţi 

paxticulare, ce reclamă folosinţa unei ape curgătoare pe lungimi - 

mari din cvrsul său se cere ca lucrările să se execute de sindicate 

agricole Sormste din majoritatea riveranilor (ast. 43). 

- Ministerul stabileşte programul lucrărilor de amenajare a ape- 

lor, pe cari și le rezervă a le efectua pe socoteala sa (art. 50). 

Autorizaţiile pertru folosirea apelor, a lucrărilor şi pentru exe- 

cutai ee. lur se acordă de minister cu procedura prevăzută în lege şi 

regularent tart. 51—56), pentru o durată de maximum 50 ani. Pen- 

“ru lucrări eu caracter wpermanent ca: indiguire, desecări, irigaţii 

şi amenajări de. râuri antorizările se vor prelungi peste acest tet- 

men, ținându-se seamă de situaţia şi împrejurările de atunci (ast. 

57). Lucrările autorizate se execută în termenul şi condiţiunile actu- 

lui de autorizare, sub controlul organelor ministerului. Fiind termi- 

nată se face recepțiunea în termen de 30 zile (art. 58—60). 

Autorizările pentru lucrările şi folosinţele cu caracter provi- 

zoriu se dau pe durată maximă de 30 ani. Autorizările se pot reînoi 

(art. 67—68). 
: 

Cheltuclale ocazionate cu îndeplinirea formalităţilor de acorda- 

rea autorizaţiei sunt în sarcina celor interesaţi. Taxele cari se plă- 

lesco pentru instalaţiunile de irigaţii, instalaţiuni permanente cari 

uţilizează apă pentru alimentarea cazanelor de aburi sau răcirea 

maşipelor motrice, pentru fabricaţiune sau transport, în baza unei 

autorizaţii, au fost stabilite prin L. 28 Apr. 1926 (prin modificarea 

art. 72 şi 73). Taxele se aplică de serviciul apelor prin 0 hotărîre 

motivată. Gei nemulţumiţi au dreptul să facă întâmpinare la mi- 

nister, care decide cu avizul consiliului superior al apelor. Taxele
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se plătese în 2 rate, se încasează de organele ministerului de finanţe 

în baza legii de urmărire pentru „fondul apelor“. 

Pentru înstalaţiuni de irigaţii, drenaJe, desecări, canale de na- 

vigaţie etc. de un interes general şi lipsite de rentabilitate suficientă 

miuisterul poate acorda subvenţiuni anuale pe un număr limitat 

de ani, contribuţiuni, sau participări la capital -(ârt. 14). 

$ 27. Sindicatele proprietarilor pentru lucrări de ape. 

Legea dă norme pentru constituirea proprietarilor în sindicate 

pentru a executa regularea cursurilor de ape, apărarea ţărmurilor 

contra eroziunilor, apărarea terenurilor contra inundaţiilor, pentru 

desecări, drenaje, baraje şi pentru întrebuințarea apei la irigaţii: 

colmatări şi altele... 

Sindicatele se constitue numai pentru regiuni sau lucrări, cari 

formează un tot din punct de vdeere economic şi tehnic. Participa- 

rea îi sindicat este obligatorie pentru cei interesaţi, cari hotăresc 

prin majoritate constituirea. Pe lângă proprietarii terenurilor pot 

face parte din sindicat şi cei ce vor beneficia de lucrările sindiea: 

ţului în orice mod. Sindicatul legalmente constituit devine persoană 

juridică țari. 75). | 

Organizarea sindicatului se face în baza unui statut, în care 

se prevăd organele, funcţionarea, scopul şi mijloacele. Statutele se 

aprobă de autoritatea competentă și se publică în Monitor, autori- 

zarea se irece în cadastrul regimului apelor. 

Dacă un particular, sindicat, persoană juridică, ete. nu ar con- 

“simţi sau nu ar putea să intre într'un sindicat, ori care din pro- 

prietarii din regiunea respectivă, care ar voi să formeze sindicatul, 

va putea, cere primului preşedinte al tribunalului să citeze pe pro- 

prietarii. respectivi pentru formarea sindicatului, prezentând un 

proiect de statute, care va fi comunicat fiecăruia. Dacă la ziua îixa- 

ță majoritatea proprietarilor hotăreste înfiintarea, si dacă ministerul 

constată, că statutul e conform cerinţelor legei şi că fondurile pen- 

tru constituirea şi întreţinerea lucrărilor. şi fondul “de rezervă sunt 

asigurate, tribunalul ordonă, ca minoritatea să se supună la statui 

şi să intre în sindicat. Dacă în. instanţă proprietarul refuză să intre 

în sindicat şi cere să fie expropriat, tribunalul va ordona expro- 

priarea, lui, iar statul rămâne substituit în drepturile şi obligaţiu- 

nile lui. Despăgubirea se: fixează potrivit legii de expropriare: 

In baza stațtutelor şi a celorlalte acte relative Ja constituire mi- 
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nistrul, luând avizul consiliul superior al apelor, hotăreşte prin 

decizie motivată formarea sindicatului. Aceasta se publică în Mo- 

pitor, şi din acel moment sindicatul este legal constituit, (art. 19—80). 

Anume hotărîri mai importante în funcţionarea sindicatului 

(modificarea statutului, contractarea împrumuturilor, bugetul 

anual) sunt executorii numai după aprobarea autorităţii. Instalaţiu- 

nile de interes publie a sindicatelor: sunt supuse controlului orga- 

nelor serviciilor competente. 

Dacă sindicaţul nu împlineşte obligaţiunile din statut, cu con- 

ducerea poate fi însărcinat un comisar delegat de minister, care 

exercita drepturile consiliului de administraţie şi ale adunării ge- 

nerale. Pe lângă comisar funcţionează un comitet consultativ numit 

de minister dintre părţile interesate (art. 83—84). 

Proprietarii, a căror fonduri nu au fost încorporate în sindicat 

la înfiinţarea lor, au drept să intre ulterior în sindicat. Ministerul, 

la cererea sindicatului are dreptul să încorporeze fondurile cari be- 

neficiază de lucrările executate, sau să excludă pe altele, dacă inte- 

resele sindicatului o cer (art. 85). In 'caz când sindicatul îşi procură 

prin împrumuturi fondurile necesare pentru executarea lucrărilor, 

statul poate să garanteze împrumuturile făcute pentru aceste lu- 

crări (art. 57). Sindicatele se pot desfiinţa!), sau pot fuziona cu al- 

tele, cu aprobarea ministerului. In caz de desființare, dacă statutul 

nu pr>vede modul de întrebuințare al averei rămase, aceasta se va 

repartiza părţilor interesate proporţional cu aportul fiecăruia (art. 

89). 

$ 28. Legea asupra energiei. 

Problema înrudită cu rea privitoare la regimul apelor, în ve: 

derea de a amenaja forţele naturale date de ape pentru a produce 

energi> şi a cruța combustibilul, este problema luată în preocuparea 

statului a energiei. Legiuitorul român s'a ocupat de problema ener- 

geci de ? ori, mai întâi prin L. 4 lulie 1924, a doua oră prin L.7 

Iulie 1930 asupra energiei, care a înlocuit legea anterioară şi care 

formeazii de prezent isvorul de drept în această matene. 

  

1) Pentru lichidarea sindicatelor de apărare contra, inundaţiilor tăiate de 
îruntaria româno-ungară sa încheiat convenţie între România şi Unyu- 
ria privitoare la regimul apelor din teritoriile limitrofe, publicată în Mon. 
oficial 10 Ian. 1925
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Legiuitorul se ocupă cu producerea, transportul și distribuţia 

energiei, insiituind controlul statului, prin care admite construirea, 

şi explyatarea instalaţiunilor de producere, transport şi distribuţie 

a energiei numai în baza unei concesiuni sau autorizaţiuni. La 

acordarea concesiunilor şi autorizaţiunilor se ţine seamă de cea 

mai bună utilizare a isvoarelor naturale de energie, din punct de 

vedere al inieteselor economice naţionale, de posibilitatea unei COn- 

lucrări cu alte instalaţiuni. printr”o distribuire a energiei în mod 

unita»; de întrebuinţarea celor mai bune mijloace pentru evitareu 

risipei de energie, precum şi de condiţiunile de apărare naţională 

şi siguranță publică (art. 2). Administraţia va avea în special în 

vedere, ca să; se pună în valoare forţele hidraulice ale ţării înfiin 

ţând instalațiuni hidraulice pentru valorificarea forţelor oferiţe de 

apele ţării, mai departe să se înfiinţeze uzine termice, în care să se 

întrebuinţeze combustibilul de calitate inferioară (prav de cărbuni. 

rumegătură de firez, etc.). 

Problema energiei a fost repartizată departamentului industriei 

şi coinerţului, care are ca organ direcțiunea energiei şi a comercia- 

lizărilor, eu serviciul energiei (L. 2 Aug. 1929, art. 126—128). Atri- 

buţiunea specială a acestui serviciu este de a urmări realizarea. 

unei politici raţionale de producerea, transportul şi distribuţia ener- 

giei. Cu organ de desconcentrare este în cadrele serviciului celor 7 

directorate ministeriale secţia jeumulată, a industriei, comerţului, 

energiei şi cumercializărei (art. 192). 

Pe lângă minister funcţionează consiliul superior al energiei 

constând din 2t membri!), cu atribuţiunile de a aproba planurite 

instalaţiunilor hidraulice şi termice şi ale reţeleloF de transport şi 

distribuţie şi a da avizul în toate chestiunile supuse de "către mi- 

nister, de a examina cererile de concesiune şi autorizare, proiectele 

caietelor "de sarcini, regulamentele, programele, ete. (art. 73, L.7 

Iulie 1930). Pentru acoperirea cheltuielelor cu facerea de studii şi. 

proiecte şi pentru acordarea de subvenţiuni ete. serveşte fondul 

energiei, înseris în capitol special în buget, având venituri din ta- 

1) Membrii consiliului sunt: directorul energiei şi comercializării, | 

delegat al cons. :sup. al administrării avuţiilor publice, 1 delegat al min. 

de interne. 1 delegat al min. muncii, 1 delegat al marelui stat major, 1 

inginer membru în cons. sup. al apelor, 1 inginer delegat de min. lucră- 

rilor publice, directorul “inst. geologic, î delegat al min. agriculturii, 1 

delegat al cons. tehnic superior, 2 jurişti, 2 ingineri electricieni, 2? îngi- 

nezi hidraulici, 2 ingineri de mine, 2 industriaşi, 1 economist (numiţi d: 

minister pe 5 ani prin decret). i 
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xele şi amenzile stabilite în lege, cum şi din alte resurse (art. 65). 

La acordarea concesiunilor şi autorizaţiilor ministerul va avea 

în vedere ocrotirea interesului public, fixând tarife maximale pen- 

tru vinderea energiei, obligaţiunea de a alimenta comunele din re- 

giune, asigurând o redevenţă pentru producţia şi vinderea energiei 

comunelor rurale şi urbane din regiune (art. 3), 

Construirea şi exploatarea instalaţiunilor hidraulice, termice şi 

a reţelelor» de transport constituiese un drept exclusiv al statului, 

care îl poate concesiona (art. 21, 31, 39). Construirea şi exploatarea 

rețelelo= de distribuţie, precum şi distribuirea energiei sunt drep- 

turi exclusive ale comunelor (art. 46). ” 

Legiuitorul instituie în interesul concesionarilor dreptul de ser- 

vitute de a aşeza stâlpii susţinători ai reţelelor pe străzile şi dru- 

murile publice de orice natură, să aşeze suporţii şi ancorajele pen- 

tiu reţele pe exteriorul zidurilor, pe faţada clădirilor, cu condiţia 

de a putea avea agces la ele, să utilizeze drumurile publice de orice 

natură pentru trecerea reţelelor aeriene şi subterane, să taie crăcile 

dela arbori, cari ar da naştere la scurt cireuite sau ar aduce strică- 

ciuni instaiaţiunilor (art. 43). 

| F. Prelucrarea și schimbul. 

Ş 29. Administraţia relativă la prelucrarea şi schimbul bunurilor. 

Ministerul de industrie şi comerţ. Servicii „centrale. 
Servicii exterioare. 

Problemele luate în atribuţiunile organizaţiei de stat privitoare 

la, transformarea, bunurilor şi cele privind. schimbul lor au fost re- 

partizate departamentului industriei şi comerţului. Unele dintre ele 

sunt repartizate ministerului muntii, altele ministerului lucrărilor 

publice. Organele pentru soluţionarea problemelor din aceste cate- 

gorii sunţ în organizaţiunea dată prin L. 2 Aug. 1929 (art. 122—145) 

4 direeţiuni: direcţiunea îndustriei, a comerțului, a măsurilor, gieu- 

tăţilor şi metalelor preţioase, direcţiunea comerecializărilor (împreună 

cu energia). Ca organe de desconcentrare sunt la cele 7 directorate 

ministeriale locale în serviciul industriei şi comerţului: secţia in- 

dustriei, comerţului şi a comercializării (cu energia), secţia măsu- 

rilor şi greutăților, 

In organizația departamentului, „direcţiunile au organele de 

executare şi anume direcțiunea industriei are: a) serviciul industriei
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alimentare, chimice şi ceramice; b) serviciul industriei lemnului, 

hârţiei, artelor grafice şi diverse; cv) serviciul industriei metalur- 

gice şi a centralelor electrice; d) serviciul industriei textile şi tăbă- 

căriei; e) serviciul meseriilor; f) serviciul industriei casnice; 9) ser- 

viciul proprietăţii industriale!). Direcţiunea comerțului are urmă- 

toarele servicii centrale de execuţie: a) serviciul comerţului inte 

rior; b) serviciul comerțului exterior2). Direcţiunea măsurilor, greu- 

tăţilor şi metalelor preţioase are servicii centrale de execuţie: a; 

serviciul teiinic şi al verificărilor; b) serviciul de control, aplicație 

ete.; c) serviciul metalelor preţioase?). Direcțiunea comercializării 

are ca serviciul central de execuţie: serviciul comercializărilor (îm. 

preună cu serviciul energiei, cum şi consiliul superior al organi- 

zării şi administrării întreprinderilor și avuţiilor publice ” 

Servicii centrale mai sunt: a) pe lângă direcţiunea industriei: 

comisiunea industrială, consiliul superior al industriei casnice şi 

consiliul proprietăţii industriale; b) pe lângă direcţiunea, comerțului: 

comisiunea pentru prepararea convențiilor de comerţ şi a conven- 

țiilor ececnomice internaţionale. 

„In atară de direcţiuni şi servicii mai funcţionează în cadrele 

ministerului: institutul geologic, institutul de export, Regia auto- 

nomă a porturilor şi căilor de comunicaţie pe apă. Regia autonomâ 

a conductei de petrol. 

Servicii exterioare. 

Ihrecţiunea industriei are regiunile industriale, conduse de ins- 

pectori industriali?) (art. 134). Direcţiunea comerţului are în ţară 
inspectoratele comerciale), iar în străinătate agențiile economice 

(art. 138—139:, 

Servicii exterioare pentru problemele industriei şi comerţului 

sunt, în afară de institutele de învăţământ, cu care ne ocupăm în 

*)N'am îrecut între servicii pe acele cari nu reprezintă categorii in- 

dustriale, ca d. e. serv. secretariatului comisiei industriale, serv secreta- 

riatuiui tehnic etc. 

2) Această direcţiune mai are: serv. informaţiilor, publicaţiilor şi pro- 
pagandei economice, cum şi serv. aviaţiei civile, care însă mu. “reprezintă 

categorii de probleme. 

3) Această direcţiune mai cuprinde: serv. administrativ şi al persona- 

lului, corpul inspectorilor metrologiști, - statistica, cari nu-şi au locul în 

această direcţiune, ci la secretariatul general. 

% Regiunile industriale în mod natural trebuie să fie la serviciul din 

directoratul ministerial local. 

5) Aceste de asemenea trebuie să îie încadrate în serviciul din direc- 

toratul ministerial local. 
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alt loc, camerele de comerţ şi îndustrie, bursele de schimb şi în 

urmă camerele de comerţ și industrie extrateritoriale, cum şi came: 

rele de industrie şi comerț străine în România. | 

Pentru problemele repartizate la ministerul muncii, organul in- 

stituit este direcțiunea muncii cu următoarele servicii de execuţie: 

a) serviciul contractelor de muncă; b) serviciul organizării şi Ocro- 

tirii muncii; c) serviciul plasării, şomajului şi migraţiunilor; d) 

serviciul învăţământului muncitoresc şi al organizării ştiinţifice a 

muncii (art. 158). 

Servicii exterioare pentru problemele muncii sunt inspectorii 

regionali ai muncii având competinţă asupra mai multor judeţe. 

Serviciul de inspecție a muncii a fost organizat prin L. 13 Apr. 1927. 

Prin L. 14 Apr. 1927 au fost organizate camerele de muncă şi con: 

siliul superior al muncii. Legea însă nu a fost pusă în aplicare până 

acum$). 

$ 30. Administraţia relativă la meserii, industrie, muncă. 
Isvoare de drept. 

Acest ram al dreptului adminiștrativ cuprinde regulele de drept 

privitoare la grupul de activitate productivă, al cărei scop este de 

a prelucra bunurile date de producţiunea primă şi a le transforma, 

ca să fie potrivite pentru necesităţile traiului. Problema statului şi 

în acest ram este de a reglementa raporturile de drept între subiee- 

tele producătoare, a le armoniza interesele şi a da sprijinul statului 

în activitatea lor. 

Isvoarele de drept în vigoare în această materie sunt: Legea 

pentra orgunizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor munrito- 

vești din 27 ian. 19121), L. 5 Apr. 1929 asupra contractelor de muncă 

*) Legiuitorul însuşi a prevăzut, că punerea în aplicare se va face 

la data când se vor putea asigura mijloacele bugetare. pentru acoperirea, 

cheltuelilor ce necesită. Până la constituirea camerelor de muncă ministe- 

rul este în drept a desemna delegaţi în diversele instituţiuni, 

mitate cu legile în vigoare (art. 68). 

1) 1. 26 Mai 1921 asupra sindicatelor profesionale în art, 65 decretează, 

că, breasla şi corporaţia, prevăzute de legea pentru organizarea, meseriilor, 

creditului şi asigurărilor muncitoreşti ain 27 Jan. 1912 se desfiinţează, iar: 

atribuţiunile breslei privitoare la desvoltarea şi perfecţionarea capacităţii 
tehnice, la, liberarea cărţilor de lucrători şi meşteri, precum şi toate ce- 
lelalte atribuţiuni ale breslei privitoare la supravegherea, şi controlul me- 
seriilor cuprinse la art. 1—63 din lege trec asupra direcțiunei învă- 

în confor-
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(contractul de ucenicie, contractul individual de muncă, contractele 

de muncă ale funcţionarilor din industrie şi comerţ, contractul de . 

echipă şi colectiv), L. 18 Iunie 1925 pentru regulamentarea repau- 

sului, duminical şi al serbătorilor legale, L. 21 Martie 1926 pentru 

căminuri. de ucenici, L. 12 Ian. 1921 pentru unificarea taxelor ce se 

percep la eliberarea titlurilor de capacitate profesională pentru me- 

seriaşi, L. 8 Sept. 1920 pentru reglementarea conflictelor colective 

de muncă (modif. L. 14 Apr. 1922), L. 30 Sept. 1921 pentru organi- 

zarea plasării, L. 3 Apr. 1930 pentru proteguirea muncii îndi- 

gene2)3)%). 

ământului profesional din ministerul muncii. Ministerul muncii este 

obligat, ca în termen de ? ani (adică până în 26 Mai 1923) să-şi creieze 

organele necesare pentru îndeplinirea atribuţiunilor arătate mai sus. Art. 

64—96 al legii (referitoare le bresle şi -corporaţiuni) se abrogă. Până la 

crearea organelor cari vor înlocui preasla şi corporaţia, conform dispozi- 

ţiilor de mai sus, bresleie şi corporaţiile îşi vor continua exerciţiul airi- 

vuţiunilor lor. . 

Dupăce organele de înlocuire nau fost creiate, texiul legii 27 lan. 

1912 îl considerăm că se află în aplicare. 

2) La acest loc se pot înşira între isvoare de drept diferitele recoman- 

daţiuni ale conferinţei internaţionale a muncii, dintre cari menţionăm- 

cele mai recente: L. 30 Apr. 1925 convenţia relativă la întrebuinţarea 

ceruzei în pictură, repararea accidentelor de muncă în agricultură, pla- 

sarea marinarilor; Jurnal cons. miniştri 27 Febr. 1929 pentru protecţiunea 

iinerelor fete emigrante pe bordul. vaselor, principiile generale ale asigu- 

vării de boală, accidente de muncă, inspecția muncii marinarilor, matode 

de fixarea. salariilor minime; L, & Martie 1930 pentru 'vatificarea trâtatulnii 

de muncă încheiat între Franţa şi România. 

3) In Basarabia sa extins 1... 97 lan. 1912 partea privitoare la exerci- 

țiui şi controlul meseriilor (L. 2 Iun. 1923). Pentru levitoriile ardelene e 

în vigoare L. XVII: 1884 asupra industriei, iar pentru Bucovina codul 

industria! austriac (art. 1 L. 12 lan. 1927, dec. min. ind. 16 Apr. 1930), în- 

tru cât n'au suferit modificări prin IL. 5 Apr. 1929 as. contractelor de 

muncă). ” N n 

2) Legea anterioară a fost: Legea meseriilor 5 Marţie 1902. Reg. de 

aplicare al legii este din 7? Sept. 1912. Alte norme în această materie sunt: 

R. pentru înființarea și administrarea atelierelor de industrie casnică ale 

ministerului industriei şi comerţului 11 Sept. 1912, idem înființate de per- 

scane şi întovărăşiri particulare 9 Dec. 1912, idem în mănăstirile de că- 

lugăriţe 13 Sepţ.. 1912, R. de aplicarea, legii pentru încurajarea industriei 

naţionale 11 Oct. 1912, DL. de modificarea acestei legi 16 Sept. 1919, 1. 

pentru înfiinţarea de secretari, inspectori pe lângă camerele de meserii 

17 Martie 1906. 
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$ 31. Regimul meseriilor. Carte de meşter. Brevet, certiticat, 

concesiune de stabiliment. 

Meseriile supuse regimului legii sunt cele prevăzute în art, 1 

al legii (L. 27 Ian. 1912), precum şi meserii similare. Numărul lor 

poate fi sporit prin Casa centrală a meseriilor. Toţi cei cari se în- 

deletnicesa cu vre-una din aceste meserii sunt supuşi legii, fie că 

oxercită meseria ca patroni, fie ca personal ajutător. Fi trebuie să 

împlinească întru toate obligațiunile legii. 

Legea nu înţelege între meserii comerţul. 

Meserie poate exercita oricine'), dacă este major, ori declarat 
- maşor?), bărbat ori fembie5), şi dacă întrunește condiţiile ceruţe de 

lege. Meserie pe socoteala proprie, sau ca principală ocupațiune, 

poate exerciţa numai cine are carte de meșier. 

Oricine se poate îndeletnici cu una sau mai multe meserii, 

dacă îndeplineşte condiţiile pentru fiecare din ele. Orice. meseriaş 

este liber a lucra nu numai în localitatea unde locueşte, ci şi în ori- 

care altă localitate. Cu condiţia de a avea meşteri în atelier sau 

fabrică, poate întreprinde oricare dintre meseriile, „prevăzute în 

lege, orice particular sau societate. 

Cartea de meşter se liberează celui care are diploma, unei şcoale 

de meserii în specialitatea respectivă, sau care dovedeşte, că a non- 

dus cel puţin 2 ani un atelier în meserie, sau care va trece proba 

de meşter înaintea unei comisiuni. 

Cartea de meşter!) se liberează de către comitetul breslei res- 

1) Legea nu face deosebire între cetățean român şi străih. Străinii pot 

exercita meseria, sub condiţia reciprocităţii. Casa, centrală poate da auto- 

rizare şi fără constatarea, reciprocităţii. 

2) Nevârstnicii dela 16 ani în sus. cu bună purtare și “sârguinţă la 

meşteşug, pot fi declaraţi de comitetul breslei ca majori, în tot ce priveşte 

meseria, lor. 
2) Femeia, care exercită o meserie, fie în tovărăşie, sau prin împuter- 

nicit, cu voia tacită sau expresă a bărbatului, nu are nevoe de nici o au- 

torizaţie pentru orice act privitor la meseria sa, sau pentru a sta în jude- 

cată. Derogare parţială a regimului dotal din codul civil român. 

4) Legea XVII: 1884 înţelege între meseriile (supuse legii industriale şi 

comerțul. Meseriile sunt grupate în 2 categorii: a)'meserii cari se pot în- 

suşi numai prin învăţătură şi deprindere mai lungă, şi b) meserii pentru 

a căror însușire nu se cere pregătire. La începerea unei meserii legate de 

învăţătură se cere dovada uceniciei, şi dovada,'că după ucenicie meseria- 

şul a lucrat cel puţin 2 ani într'un atelier sau într'o fabrică de meseria, 

respectivă. Cine întruneşte aceste condiţii, pentru a începe meseria obţine
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poctive din reşedinţa judeţului, potrivit L. 26 Mai 192], actastă 

atribuţiune este trecută azi asupra serviciului învăţământului mun- 

citorese din ministerul muncii (art. 63). 

axele ce se percep după L. 12 Ian. 1927 sunt: la încheierea 

contractului de ucenicie 3) lei, la eliberarea cărţii de caltă 300 lei, 

la eliberarea, cămţii de meşter şi brevetului de industrie 500 lei Su- 

mele rezultate din aceste taxe se varsă ministerului muncii, carele 

foloseşte la întreţinerea căminelor de ucenici, a învățământului 

muncitoresc şi la alte aşezăminte de educare şi pertecţionare pro- 

fesională. Deosebit de aceste taxe patronii mai contribuie pentru 

aceste scopuri cu 2 lei pe săptămână de fiecare salariat, 

Yiecare meseriaş are dreptul de a concentra orice fel de munră, 

necesară pentru confecţionarea deplină a produselor sale, şi a ţinea, 

muncitori în acest scop. : 

Fiecare meseriaş are dreptul de a vinde atât produsele proprii, 

cât ş: ale altora, nu numai în localitatea de domiciliu, ei şi la bâl- 

ciurile de ţară, ţinute în oricare loc al țării. Vânzarea, se poate face 

sau în persoană, sau prin mandatar. Mai departe fiecare meseriaş 

are dreptul de a aduna (în persoană, sau prin alţii) comande, ori 

când şi ori unde, cu arătarea de modele, şi de a executa lucrările 

comandate. | i 

La bâlciuri de săptămână oricine poate pune în. vânzare ali- 

mente, producte de grădină sau de câmp, produete de industrie 

casnică. Produse industriale poate vinde numai meseriaşul domi- 

ciliat în localitate. îs 

  

brevet, Cine doreşte a exercita o meserie, pentru a cărei însuşire legea nu 

cere dovada unei pregătiri, obţine un certificat. Meseriile, la a căror exer- 

"ciţiu se cere pregătire, sunt determinate în regulament dat de ministru. le 

asemenea sunt hotărite și cursurile, institutele de învăţământ special, 

prin a căror certificat poate fi înlocuit certificatul de ucenicie şi 2 ani de 

practică. Cine a exercitat o meserie legată de brevet, pe socoteala, proprie, 

poate trece la oricare altă meserie, fără a mai îi nevoe de a dovedi, că a 

învăţat aceea, meserie. O serie de ramuri industriale se pot începe şi exer- 

cita numai în baza unei concesiuni. La aceste de regulă se cere şi dovedi- 

rea urior condiţii speciale. Dacă pentru exerciţiul vr'unui ram de meserii 

este nevoe: de stabilimente, cari, prin aşezarea lor sau după felul între- 

prinderii, turbură, pot păgubi sau periclita pe vecini sau pe locuitori, sau 

în general publicul, astfel de stabilimente pot fi înfiinţate numai în baza 

unei concesiuni destabiliment, acordate de autoritatea industrială, în urma 

unei proceduri speciale. 

Prin brevet se obţine un drept personal de a exercita, meseria, drepturi 

reale nu se mai. încuviinţează. Meseria poate fi exercitată şi prin arendă 

afară de meseriile legate de concesiune. 
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Anume ramuri de meserii sunt supuse, din interes public, unor 

vestricţiuni, ” : 

$ 32. Meseriaşii şi personalul meseriilor, 

Raportul dintre meseriaşi. şi personalul, care lucrează în mese- 

rii, este reglementat din interes public şi supus. controlului, fie al 

unor organizaţii autonome de meseriaşi, fie controlului statului, sau 

al autorităţilor 'locale (judeţene, comunale). 

Meseriaşii . şi personalul lor sunt grupaţi în următoarele ca- 

tegorii: : - 

Meşteri sunt meseriaşii, cari învățând o meserie au dat probele 

cerute pentru a obține cartea de meşter.-Patroni sunt meşterii, cari... 

lucrează pe socoteala, lor, singuri, sau întrebuinţează per: sonal. străin. 

Calfe sunt :neseriașii, cari au învăţat meseria, dar: încă” mau obţinut 

cartea, de meșter. Călfiţă este meseriaşul,' care trecând peste învă- 

area meseriei ca ucenic, face practică de 1—2 ani. Ucenic este cel 

ce intră. la un. patron: în scopul de a învăţa o meserie, în. primii 4 

ani. In afară de, aceste categorii mai sunt lucrătorii şi: muncitorii 

din fabrici. Raporturile. dintre patroni Şi personalul lor se stabilesc . 

prin lege şi prin învoiala părţilor. 

1 Uccnicii pot intra la patron cu sau fără salar. Contractul se 

incheie î în cris. Contractul se socoteşte definitv încheiat numai după 

trecerea unui termen maximum 4 luni. ” | 

- 'Pimpul de învăţătură ea ucenic este. cel mult 4 âni, după care 

patronul va liberă ucenicului un certificat de practică profesio- 

nală. Patronui este, dator să înveţe pe ucenie meseria, să-l întrebuin- 

ţeze numai la lucrul meseriei. Ucenicul stă sub ascultarea şi ocâr- 

muitea părintească a patronului. 

“TI. Odlrița. După: terminarea, uceniciei, „dacă, ucenicul şi-a, tăcut 

toată învățătura la un patrona, termenul - de călfiţă este de un an, 

dacă a schimbat 2 sau mai mulţi patroni termenul este. de 2:ani. 

După terminarea termenului obţine certificat, pe baza, căruia poate 

cere cartea de calfă. e 

III Calfele şi lucrătorii. de fabrică cu pregătirea, “de. meşteșng 

trebue să aibă carte de caiță, sau de lucrător. Muncitorii şi lueră- 

torii din fabrici 'şi ateliere, fără pregătire de meşteşug, trebue să 
aibă o earte de identitate liberată de patron. 

Contractul se încheie liber între părţi, în limitele legii. Orice 
“învoială e desăvârşită numai după trecerea timpului de încercare. 

Patronul păstrează la sine cartea personalului său. La ieşirea “din 
VA ONIŞOR : Diept administrativ. 
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- serviciu este dator să însemne în carte timpul cât a luprat la el. Este 

interzis de a face în cărţi orice obiecţiuni, indicări, ori semne, Pen- 

uru însemnările neadevărate patronul. este amendat. Contractul poate 

fi desfăcut prin preaviz cu 15 zile înainte, sau numai decât, în ca- 

zurile prevăzute de lege. 

$ 33. Organizaţia meseriilor. Casa centrală. 

In crganizaţia dată prin L. 27 Ian. 1912 organizaţiile autonome 

ale meseriilor sunt breslele, cari fac funcţia de autoritate profesio- 

nală de instanţa I, corporațiile, cu funcţia de prim organ al asigu- 

rărilor muncitoreşti, iar deasupra lor ca autoritate profesională de 

instania II şi ultimă, Casa centrală a meseriilor, vot, odată şi organ 

al asigurărilor muncitoreşti în contra boalei, accidentelor, invalidi- 

tăţii și bătrâneţei, şi casă de credit al meseriaşilor. 

I. Breusla este asociaţiunea. a cel puţin 25 de meşteri, Cari se 

îndeletnicese cu acelaş meşteşug. Meseriaşii supuşi regimului legii, 

“precum şi lucrătorii din fabrici eu pregătire de meşteşug fac parte 

în mod obligatoriu din breasla meseriei lor. Breasla este persoană 

juridică. 

 Meseriaşii din comunele rurale şi urbane nereşedinţe, dacă nu 

pot constitui breaslă în comuna lor, fac parte din breasla constituită 

pentru meșteșugul lor la reşedinţa judeţului. Breslele, chiar nesimi- 

lare, se pot intovărăşi între ele, pentru a putea face faţă chelţuielelor 

de administraţie. ” 

Breasla are de scop: de a apăra. interesele şi de a întări ideea 

cinstei meşteşugului, de a îngriji de învăţătura personalului mese- 

riei şi în fine de a servi ca organ administrativ pentru aplicarea 

legii meseriilor. Breasla este organizată prin statute, a căror con- 

ținut este fixat de lege. Statutele sunt supuse aprobării Casei cen- 

trale. ” | - 

Organele breslei sunt: adunarea generală şi comitetul. Aduna- 

rea generală se compune din membri breslaşi. majori, patroni, meş- 

teri, calfe şi lucrători, fără deosebire de naţionalitate. Se întruneşte 

cel puţin de 2 ori pe an, pentru a vota bugetul, gestiunea finan- 

ciară şi a lua, cunoștință de raportul comitetului. Este şi adunare 

specială, din care fac parte numai breslaşii români, cari se bucură 

de drepturi civile şi politice, cu atribuţiunea de a. vota şi modifica 

statutele. Prin aprobarea statutelor de către Casa centrală, ele obţin 

putere obligatorie şi faţă de autorităţile publice şi faţă de terţi. 
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Comitetul se compune din 3 membri cu ştiinţă de carte, aleşi pe 

4 ani. Unul trebue să fie patron, unul meşter şi al treilea caltă sau 

lucrător. Comitetul este organul administrativ al breslei. 

II Corporaţia este formată din mai multe bresle întrunite la 
un loc, ea trebue să cuprindă cel puţin 1000 membri. Corporaţia ser- 

vește de prim organ al asigurărilor muncitoreşti. 

Corporaţia, este condusă de adunarea generală şi. de un consiliu 

de administraţie, compus din membrii comitetelor tuturor breslelor 

ce o alcătuiesc, cum și din reprezentanţii lucrătţorilor, fără. pregă- 

tire de meseriaş, cari nu fac parte din breaslă. Consiliul funcţionează 

4 ani. Consiliul alege o delegaţie de 7, care lucrează în numele său. 

Corporaţia este persoană juridică. E organizată prin. statute, 

aprobate de Casa centrală. Atribuţiunea principală a corporației 

este de a administra sumele, puse la, dispoziţie de Casa de asigurare 
contra boalei, conform legii. Mai multe corporaţii, din aceeaşi co- 

mună sau din comune învecinate, pot forma o federală de corporații, 

spre a zidi spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, leagăne, şcoale 
pentru ucenici. ” 

Breslele, corporaţiile şi federalele stau sub privegherea şi auto- 
ritatea Casei centrale. Orice hotărîri a acestora pot fi atacate, în 
termen de o lună, cu apel la Casa centrală. Hotăririle, prin cari se 

calcă dispoziţii ale legii meseriilor, pot îi desfiinţate fără apel de 

Casa centrală, însă motivat. Casa centrală mai poate face mustrări 

motivate breslelor şi corporațiilor. Dacă ele şi-au atras 2 mustrări, 

comitetul breslei şi comitetul corporației sau federalei pot fi disol- 
vafe de Casa centrală. Adunarea generală e convocată la o nouă 
alegere. 

Ministerul numește la fiecare corporație 1 contabil, 1 ajutor de 
contabil şi 1 controlor, plătiţi de stat. Aceşti funcţionari sunt re- 
prezentanţii Casei centrale pe lângă breaslă, corporație şi federală. 
Ei fac serviciul de contabilitate şi administrare. La fiecare corpo- 
raţie se întocmeşte o comisiune de judecată, chemată a deslega ne- 
înțelegerile dintre meseriaşi şi societăţi de meseriaşi, sau dintre me- 
seriași şi patroni, provenind din aplicarea. legii şi din exercitarea 
meseriei, pentru orice sumă. Membrii sunt: un judecător-stagiar ca 
preşedinte, ua patron şi un membru aleş de meseriaşi. Şedinţele se 
ţin la sediul judecătoriei. i 

III. Casa centrală a meseriilor, ereditului şi asigurărilor mun- 
citoreşti s'a constituit cu sediul la Bucureşti. Ea administrează Casa 
de asigurare a meseriașilor în contra boalei şi pentru cheltueli de 
înxrormântare, Casa asociației patronale pentru asigurarea contra 

4l*



N — 64 

ageidentelor, Casă de asigurare în contra inmalidității şi bătrâneței 

şi Creditul meser îaşilor. 

Casa centrală organizează, supraveghează şi controlează breslele 

şi corporaţiile, potrivit . legii meseriilor, de asemenea şi societăţile . 

libere de ajutor:-mutual. 

Casa. centrală e administrată. de un consiliu de administrație 

de 13 membri, numiţi pe 7 ani prin 'decret regal. “Trei membri for- 

mează comitetul executiv. La conducere este un director general, . 

- ajutat de personalul de servitiu interior şi exterior. Toate cheltuie- 

lele - de Dersonal şi material se înscriu în. bugetul ministerului în 

dustriei, împreună cu o contribuţie a statului la casa de asigurare 

în contra învalidităţii şi a bătrâneţăi!), . - 

Ş 34. Camerele de comerț şi de industrie. , 

Camerele de comert şi de industrie au fost reglementate în mod 

unitar prin L. 12 Mai 19251) pentru reorganizarea camerelor de co-: 

4) In teritoriile ardelene - organizaţiile: autonome ale: răeseriaşilor. sunt 

/ corporaţiunile şi asociaţiuinile. In comunele urbane şi în, comunele rurale 

cu cel puţin 100 meseriaşi cu brevet, la. dorinţa exprimată : de 2/3 a mese- 

riaşilor cu brevet. autoritatea industrială, constituie corporățiune de mese- 

riaşi, cu -avizul camerei de industrie Şi comerţ. Toţi meseriaşi cu brevet. 

cari exercită . meserie pe teritoriul orașului sau comunei, sunt membri! ai 

corporăţiei, obligaţi - la. plata. cotizaţiei de membru. Scopul corporației 
este: :de. a menținea ordinea şi buna înţelegere între meseriaşi, a sprijini 

„activitatea, în această direcţie a autorităţii, a promova interesele meseria- 

şilor şi a-i îndemna “la progres. Corporaţiunea face funcţia. autorităţii in- 

dustriale de instanța I, pentru raportul” dintre meseriași şi personalul lor 

în. conformitate tu dispoziţiile legii. ” 

Organele corporaţiunei , sunt: adunarea generală şi comitetul din 12 

meseriaşi. Autoritatea, induştrială deleagă pe lângă: corporâţie un, comisăr' 

| permanant, In sânul corporației se constitie pentru împăcarea diferende- 

lor: dintre patroni,. calfe sau ucenici un: comitet de arbitraj, în care fac 

parte: meseriaşi patroni şi: : delegaţi aleși de calfe în număr egal. Lucrează 

sub preşedinţia comisarului. 

HI. Asociaţiuni de meseriaşi sau: de comercianţi pot constitui, pentru 

promovărea ințereselor. comune, .cei cari tucrează pe socoteala proprie, 

de aceeaşi sau: din „deosebițe branşe, domiciliaţi în „aceeăşi sau: în „mai 

multe comune. În: asociaţiuni pot, fi primiţi ca, membri şi calfele şi: niun- 

citorii de fabrică Organizaţia se face prib statute 'aprobaţe de ministerul 

de industrie! Asociaţiunile. stau sub supraveghierea auitorițăţii industriale. 
%), Alte isvoare de drepi: Legea anterioară a fost: IL. 10 Mai 1883. Reg: 

legei din 12. Mai 1925 este R. 2 Iun. 19%, legea, iriterperativă a. art. 18 este 

din 2 Martie 1927. Reg. legei. actuale „este R. 26 Apr. 1929; Legea din 14 

= 
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merţ şi industrie, care a fost înlocuită prin L: 14 Febr. 1929 pentru 

modificarea legei camerelor de comerţ şi industrie (modif. art. 38 

prin L. 9 Ian. 1930). _! 

Camerele de comerţ şi de industrie sunt instituţiuni create pen- 

tru a apăra şi susţinea interesele. comerţului şi industriei, precum 

şi pentru a-le reprezenta în stat. Ele sunt organe administrative, 

învestite ci personalitate juridică, prin -urmare având o autonomie. 

Ele sunt organe corisultative (art. 1). :Se înfiinţează prin decret 

având la baze avizul uniunei camerelor, al ministrului de industrie 

şi comerţ şi al consiliului de: miniştri (art. 2). Ele depind de direc. 

țiunea comerţului (art. 140 L. 2 Aug. 3929). | . 

In atribuţiunile camerelor intră: de-a da guvernului şi oricărei 

autorităţi publice informaţiuni şi avize asupra tuturor chestiunilor 

ce privesa interesele comerţului şi industriei, să pună la. îndemâna 

comercianților şi industriaşilor material: informativ de care pot 

avea, nevoe în exercitarea profesiunei, să ţină în evidenţă firmele 

comerciale din circumscripţia lor, să păstreze modelele mărcilor de * 

iabrică şi de comerţ, să stabilească uzanţele conierciale din circum- 

scripţia lor, să elibereze cărţi de legitimaţie comişilor voiajori, să 

„ libereze certificate despre faptele şi datele ce au privitor la comer- 

cianii, mărfuri, preţuri, uzanţe ete., să înfiinţeze şi să administreze, 

singur sau, în asociaţiunie, servicii pentru trebuinţele comerţului şi 

industriei (burse, târguri, magazine generale, expoziţii permanente 

_ete.), să ereieze aşezăminte pentru asigurarea mutuală a, comereian- 

_ţilor şi imdustriagilor?), . , . 

Autorităţile şi toţi interesaţii sunt datori să dea camerelor con- 

curs, informaţiuni şi deslușiri, într cât nu ating vrun secret pro- 

fesional. Refuzul, sau comunicarea; în mod intenționat de ştiinţe ne- 

exacte formează contravânţie. "Tribunalele sunt datoare să trimită 

lunar camerelor copie de pe înscrierile făcute în registrul firmelor. 

'Tribunalele nu vor rezolvi petiţiile de însetiere de firmă fără a ob- 

ţinea în „prealabil dela. camere informaţiuni, dacă petiţionarul întru- 

neşte condiţiunile legale eu privire la exercitarea, comerţului (art. 4). 

Sunt membri. ai camerelor în mod obligator toţi comercianții şi 

industriaşii au domiciliul real în. ciroumseripția oamerii, cetăţeni 

Febr. 1929 este copia fidelă a legei din 1525, în atară de dispoziţiile privi- 

toare la organele camerelor. Art. 50 a abrogat dispoziţiile din legi şi regu- 
lamente „contrare legii -de -faţă“/ a abrogat legea. “interpretativă din: 922 

- Martie 1927, cum şi L. 3 Mai 197 pentru înființarea asociației pentru pre- 
vederea socială, şi îngrijirea industriaşilor din - România. 

-2) Pentru amănunte vezi art. 3 sal legii nr. 1-15. ;
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români, majori, supuşi la plata impozitului adiţional pe lângă im- 

pozitul pe veniturile comerciale şi industriale, având . firma înre- 

gisirată de cel puţin 1 an, mai departe asociaţii, directorii cu sem- 

nătură ai societăţilor, societăţile (art. 5). Membrii se grupează în 

2 secţiuni: comercială şi industrială. Secţiunea comercială cuprinde: 

comerţul cu ridicața, comision, bănci, instituţiuni de credit, trans- 

port, asigurări, comerţul cu amănuntul. Secţiunea industrială cu 

prinde: uzine, şantiere, fabrici, exploatări miniere etce., mica indus- 

trie şi meserii (art. 6). Membrii camerelor vor fi înserişi din oficiu 

în listele electorale ale camerelor. ” 

Orgamele sunt: consiliul de administraţie, comitetul de direcţie 

şi censoril. 

Consiliul se compune din membri: aleşi în număr de 20-—80, de 

drept, membri delegaţi şi membri corespondenți. Numărul. membri- 

lor aleşi se determină pentru fiecare categorie pe 4 ani prin decret. 

Membrii se aleg pe scrutin de liste, separat pentru fiecare categorie; 

din 'secţia comercială şi indusivială. Alegerea se face la reşedinţa 

camerei, e prezidată de preşedintele tribunalului. Votul e secret. 

Alegerea se face pe 4 ani. Membrii de drept sunt: deputaţii şi sena- 

torii dacă sunt membrii ai: camerei de cel puţin 2 ani, foştii preșe- 

dinţi ai camerelor cari au funcţionat 5 ani, preşedinţii comitetelor 

_Durseler, câte un profesor de economie politică, delegat de academiile 

de înalte studii comerciale, facultăţile de drept, şcoli politehnice, un 

director delegat al Băncii naţionale, un delegat al 'cooperaţiei, al 

camerelor agricole: şi de muncă. Membrii corespondenţi se aleg de 

consiliu dintre specialişti. Consiliul alege din sânul său un preşe- 

dinţe și 2 vicepreşedinţi, aceştia au calitatea de preşedinţi ai celor 

2 secţii3). Ei pot fi ateşi numai dintre membrii aleşi ai camerelor. 

Consiliul exereită toate atribuţiunile date camerelor prin lege. Se 
înțruneşte ori de câte ori cere trebuinţa, dar la tot cazul odată la, 

lună. | a | - 

Consiliul poate fi disolvat prin decret, când lucrează contra 

intereselor superioare ale statului, când se descompletează la jumă- 

tate pius unu din numărul membrilor aleşi, pentru gestiune finan- 
_ciară neregulată. In termen de 3 luni cel mult se vor face alegeri 

noui. În interval funcțiunea consiliului o îndeplineşte 'o comisiune 

interimară (art. 16—17). 

Comitetul de direcție compus din preşedinţi şi 1 delegat al mi- 

3) La Camera din Bucureşti se aleg câte 2 vice-preşedinţi, cel care a 

întrunit mai multe voturi are calitatea de preşedinte al secţiei (art, 9). 

Păi 
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nisterului dintre membri aleşi, rezolvă afacerile curente şi execută 

hotăriîxile consiliului. Din comitet face parte și secretarul camerei, 

fără drept de vot. Secretarul camerei se numeşte prin decret, din o 

listă de cel puţin 2 candidaţi recomandaţi de consiliu. Se cere un 

titlu universitar economie sau academie. Ceilalţi funcţionari se nu- 

mese de comitetul de direcţie (art. 18—20). 

Censorii sunt în număr de 2, unul numit de ministerul indius= 

triei, al doilea de ministerul finanţelor. Ei sunt datori să examineze 

gestiunea cel puţin la 3 luni, au drept să ia parte la adunările con 

siliului (art. 21). 

Veniturile camerelor sunt: din impozitul adiţional (L. 23 Febr. 

1923, art, 30 şi 42), din taxa pentru certificate, acte şi servicii xeale 

aduse, împrumuturi (cu aprobare tutelară, art. 22—24). Bugetul Si 

contul de gestiune se votează .de consiliu şi se aprobă de minister. 

Serviciul de casierie se face prin Banca naţională, sau prin una din 

marile bănci. Gestiunea se face în parte după regulele contabilităţii 

publice (arţ. 25—29). 

| Camerele au deplină libertate de a se întruni în congrese, de 

a se asocia, în federațiuni regionale şi de a colabora, cu celelalte 

camere profesionale de agricultură şi de muncă, în vederea îndepli- 

nirii scopului lor. Federaţiunile se constituiese prin statute apro- 

bate cu decret (art. 30). 
Uniunea camerelor de comerţ şi industrie are chemarea de a 

exercita prin acţiunea colectivă a tuturor camerelor o înrâurire 

asupra îndrumării politicei naţionale în materie de comerţ şi in- 

dustrie. In vederea acestei îndrumări coordonează activitatea came- 

relor, o îndrumează şi stimulează. Uniunea e persoană juridică, cu 

sediul în Capitală. Are ca organe: adunarea generală compusă din 

preşedinţii şi vicepreşedinţii tuturor kamerelor, consiliu de admi- 

nistraţie din ll membri aleşi pe 4 ani şi din membri de drept, un 

comitet de direcție, compus din 1 preşedinte şi 3 vicepreşedinţi aleşi 

din sânul consiliului şi din secretarul general al ministerului de in- 

dustrie. Directorul general al uniunei este membru cu vot consul- 

tativ. Veniturile uniunei sunt o cotaparte de 5—10% din veniturile 

totale ale camerelor. Cotase reţine lunar de administraţia finan- 
ciară din suma adiţionalelor încasată pentru. fiecare cameră şi se 

pune după dispoziţia ministerului de finanţe la dispoziţiunea uniu- 

nei (art. 38, modif. prin L. 9 Ian. 1930). | 
Camerele de comerț şi industrie extrateritoriale pot fi camere 

române în străinătate, sau camere străine în ţara noastră. Guvernul 
poate recunoaşte şi acorda sprijinul său acelor camere gau organi-
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zaţiuni similare române sau româno-străine (mixte), cu. sediul în, 

străinătate, a căror existenţă o crede utilă pentru economia noastră 

naţională. Pentru a fi recunoscute :ele trebuie să : întrunească con- 

diţiunile legale (art. 42—43). Guvernul poate autoriza, şi înființarea 

şi' funcţionarea. pe teritoriul. ţării a unor, camere străine sau mixte 

pentru reprezentarea intereselor comerciale și, induștriale străine 

(art. 44-47). a 

| $ 35. Măsuri şi greutăţi. 

In schimbul bunurilor au o importanţă mare măsurile şi greu- 

tățile, cari servesc: pentru măsurârea, deosebitelor calităţi şi canti- 

tăţi a marfurilor puse în vânzare. Pentruca aceste instrumente să 

servească interesele “schimbului, ele trebue să fie aceleaşi pentru 

toţi. De aceea stațul a luat între problemele sale reglementarea şi 

controlul întrebuinţării măsurilor, şi greutăților. : . cc 

Chestiunea este reglementată” extinzându-se asupra întregului 
teritoriu al statului legislaţia pentri întroducerea, sistemului metrie 
de măsuri şi greutăţi (L. pentru aplicarea, sistemului metrie de mă- 
'suri şi greutăţi din 2 Mai 1921), i 

| Sistemul metrice de măsuri, şi greutăţi -este singurul ce se poate 
întrebuința şi este obligatoriu în România, cu excluderea şi prohibi- 
rea altor unităţi de măsuri. Măsurile întrebuințate. trebue să fie ve- pe - . ps SE . . a... 4 MI > . . rifieate. Verificarea e.de 3 feluri: primitivă, pentru măsurile noui, 
înainte. de a fi puse în uz sau în vânzare, şi. pentru cele reparate; 

x   
  

1) Prin art. 48 al, acestei le 
1 Apr. 1920 în teritoriul întregul 
tric 5 Martie 1906 şi 16 Apr. 191 

7 „ | . - - 

gi Sau extins și sau pus în aplicare pe 
ui stat L. pentru aplicarea sistemului me- 

şi pietre preţidase '5 Martie. 1910, R.. pentru oficiile publice “de cântărire 9 
“Mai 1909, - iai daia i 

E) 
Alte îsvoare de drepi în această materie “sunt: R..20 Sept.-1995. prin . 

care sa modificat regulamentul oficiilor publice de cântărire. (art, 1,4, 6; 9, 10, 11, 14, 15, 18—24), R. 8 Nov. 1935, prin care s'au modificat art. 5. şi 7 privitok "a, ţinerea examenelor de cântăritor public, R. 7 Apr, 1930, prin: care s'a modificat art. 2: privitor Ia: majorarea taxelor de .cântărire, 'L. 1 Aug. 1929 pentru stabilirea normelor de cântărire 'a mărturilor taritate pe greutate, 1. 13 Sept, 1929, pentru : majorarea cu 1075 a taxelor de mă- Suri şi greutăţi: L. 13 Sept. 1929. pentru majorarea, taxelor de: analiză a obiectelor de” metale preţioase, L. 26 Iun, 1925 pentru “modificarea unora din taxele prevăz 
sa ratificat conv 

. < 
s-a . 

  

0, L. pentru -cotitul vaselor din. 10 Iul. 1905 
şi 1$ Martie: 1912,.1. caratului metric la comierțut de diamante, pietre fine.   ute în legea sistemului metric, L.317 Apr. 1926 prin care: . 

entia înternaţională a metrului dela Săvres, 6 Oct, 1921. . 

 



periodică, care se face în fiecare an; şi pe neașteptate, prin vizite 

extraordinare sau prin surprindere. 

In actele publice, în 'registrele de comerţ; în contracte, în afișe, 

certificate, măsurile vor fi exprimate numai cu denumirile legale. 

De asemenea se vor întrebuința. numai denumirile oficiale de mă- 

suri în sentinţe, acte legalizate, în petiţii adresate autorităţilor. 

Măsuri. se pot fabrica, construi; imyorta, repara, închiria şi 

vinde numai în baza unei autorizații: date de ministerul” de industrie 

şi comerţ, direcţiunea băsurilor şi greutăților, în limitele preţurilor 

maximale fixate. 
*. 

Cofitul sau determinarea ' capacităţii vaselor pentru lichide de 

orice formă şi mărime, pline sau parţial împlute (L. 18 Martie 1912), 

în tot felul de transacţiuni şi măsurători, ca şi pentru perceperea 

taxelor fiseale, se face numai după sistema de cotit legală. Cotitul 

este supus aceloraşi regule şi organe: ale direcţiunii măsurilor și 

areutăţilor. 

Caratul metric sa adoptat pentru comerţul de diamante, de. 

perle fine şi de pietre preţioase (L. 5 Mastie 1910). Caratul metrie 

este de 200 miligrame. Verificarea şi controlul acestai unităţi se face 

după legea de măsuri şi greutăţi. . 

Oficii publice de cânitărire (B. 9 Maiu 1909 şi "16. Apr. 1910) s'au 

înfiinţat de către stat, județe şi comune. Ele sunt conduse de cântă- 

ritori publici, autorizaţi. de minister. Pentru dobândirea dreptului 

de cântărire se trece un exaen, Cântăritorii sunt puși sub controlul 

direeţiunii măsurilor şi greutăților. €, 

Serviciul de măsuri şi greutăţi are ca organe exterioare birou- 

rile din județe. 

Prin D. 5, lunie 1926 sau menţinut şi mai departe: ca servicii 

de stat aparţinând ministerului. industriei birourile de măsuri şi 

greutăţi de județe şi oficiile de verificarea butoaielor, de analiza 

metalelor preţioase şi de cântărire din ţară, 

Pentru verificările primitive şi obligatorii se percep taxele sta- 

bilite în tarif. Pentru întrebuințarea, măsurilor nelegale sunț sta- 

bilite sancţiuni. Infracţiunile, se pedepsesc cu amende, ia» măsurile 

nelegale se: confiscă. i
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Ş 36. Sistemul monetar. 

Moneta, ca măsură generală a valorilor, încă face parte din sis- 

temul măsurilor statului. Sistemul monetar, cu toate chestiunile 

„relative, este reglementat de legislaţiune. 

| Actualul sistem monetar al României a fost întrodus prin L. 

din 22 Apr, 1867, modificată prin L. 11 Martie 1890:). După dispozi- 

ţiile acestor legi unitatea monetară a României este leul de aur. 

Un chilogram aur fineţă "Io, valorează 3100 lei. 

Leul se împarte în 100 părţi, denumite bani. Monetele române 

sunt d> aur, argint, aramă şi nichel. In aur sunt de: 20 şi 10 lei, 

în argint de 5, 2, 1 şi % lei, în aramă de 10, 5, 2, 1 bani, în nichel 

de 20, 10 şi 5 bani. 

Monetele de aur cuprind titlul de *h» aur fin, "o aliagiu, având 

următoarea, greutate şi dimensiune: Piesa” de 20 lei, 6 gr. 452 mili- 

grame în greutate, 21 milimetri în diametru; piesa de 10 lei 3 gr. 

296 miligrame în greutate, 19 mm. în diametru. Toleranţa titlului 

este de il, a greutăţii este de 2/00 în mai mult sau în mai puţin. 

Monetele: de argint de 5 lei coprind titlul de. he argint fin, 

149 aliagiu. Greutatea şi dimensiunile sunt: piesa de 5 lei: 25 gr. di- 

mensiune 38 mm., piesa de 2 lei 10 gr., 27 mm., cea de un leu 5 gr. 

29 mm,, piesa de % leu 2% gr. 18 mm, toleranța “hooo la 5 lei, 

%/.00p 1& celelalte. Monetele de argint se primesc obligatoriu la 

plaţă până la 50 lei, cele de bronz până la 5 lei. 

Prin legea monetară din 7 Febr. 1929 a fost stabilită ca unitate 

monetară română leul cântărind 10 miligrame aur de -*h. (art. D). 

-Leul de aur din L, 17 Martie 1890 cântărind 322.6 miligrame a fost 

redus la 10 miligrame. Un chilogram aur fineţa, *ho valorează, 100.000 

“lei din IL. 7 Febr. 1929 sau 3226 lei din L. 17 Martie 18902). 

1) Cu baterea monetelor se ocupă: L. 27 Iunie 1881 baterea de monete 

de argint de 5 lei, L. 13 Apr. 1900 rebaterea lor, L. 2 Iun. 1906 baterea 

monetelor de aur, L. 13 Apr. 1900 baterea monetelor de nichel, L. 15 Febr. 

1906 înlocuirea lor cu monete de nichel găurite, L. 20 Dec. 1905 baterea de 

monete' jubilare de aur şi argint, L. 4 Iun. 1927 autoriză ministerul, finan- 

ţelor să încheie cu! Banca Naţională o convenţie, pentru a se bate spre 

comemorarea încoronării Regelui şi Reginei, inonete de aur de: 20, 25, 2) 

şi 100 lei în valoare totală de 18 milioane lei aur. 

2) Legea monetară din 7 Febr. 1929 a soluţionat problema asanărei mo- 

netei naţionale, ronetă. distrusă prin inflaţiunea, Emisiunei Băncei Naţio- 

male, în scopul de a pune ia dispoziţia statului creditele necesare pentru 

răsboiu, în spegial pentru refacerea economică imediat postbelică şi pentru 
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Guvernul a fost autorizat să emiţă monete divizionare de 1, 2, 

5, 10, 20 lei făcute din aliaj de aluminium sau niehel. Totalul tuturor 

schimbul coroanelor şi rublelor rămase în teritoriile provinciilor surori. 

Inflaţiunea a avut drept rezultat deprecierea, valorii monetei noastre dela 

cursul de 100 centime până la cursul de 2 centime (1926), adică devaloriza- 

rea sau devalvarea, fenomen economic cunoscut şi din alte epoci ale isto- 

viei Pentru a însănătoşi moneta astfel devalorizată, politică oficială a mi- 

nisterului de finanţe și a Băncei Naţionale la început a urmat metoda 

vevuivrizărei, adică. ridicarea înceată a valorii monetei dela cursul scăzut, 

la cursul de î0t centime. In acest scop sau luat măsurile cu lichidarea 

datoriei statului către Banca Naţională într'un termen de 15 ani, cuprinse 

în convenţia ratificată prin L. 21 lun. 1925 şi celelalte dispoziţii ale con- 

venţiei. Viaţa economică însă a dovedit, că această soluţiune de a revalo- 

riza o monetă care a perdut 98 centime, rămânându-i numai 2 centime să- 

nătoase, e imposibilă, Politica oficială a fost constrânsă să recunoască 

situația de fapt, adică devalorizarea şi să o împedece a progresa, însănă- - 

toşind 'moneta astiel cum a ajuns, prin aşa numita metodă a stabilizăr ei. 

Aceasta nu este altceva decât tot devalorizare. Până la începutul anului 

1928 politica oficială a statului a fost “convinsă, că nu-i rămâne altă so- 

luţiune de asanare de cât recunoaşterea legală a fenomenului economic 

produs şi însănătoșarea monetei, pentru a' pune la dispoziţia schimbului 

mijlocul de schimb sănătos. 

Politica oficiălă a statului român a fost convinsă şi de exemplul sta- 

bilizărei italiene şi mai târziu a celei franceze. Moneta italiană: a fost 

asanată prin stabilizare la cursul de 25 centime, cea. franceză la cursul 

ae 20 centiime (în cifre rotunde), ce face 4 și 1/5 din cursul monetei aur 

antebelice. Stabilizarea noastră după aceeaşi metodă sa făcut la 97 cen- 

tine itot în cifră rotundă) adică 1a 1/s. Preţurile interioare ale măriurilor 

la noi au fost adaptate la cursul cel mai jos de devalorizare, adică la 2 

centima nive) constant, de mai mulţi ani, recunoscut oficial şi în L. 1 lun. 

1927, cum am arătat în altă parte. Cursul real de stabilizare al monetei 

noastre este dar 2/5 în schimbul intern şi “fs în schimbul extern: 

Meioda. de asănare monetară prin păstrarea monetei devalorizate la 

si şi declaraţiunea. legiuitorului, că unitatea monetară română este leul 

cântărind 10 miligrame aur de */0, este o soiuţiune greșită. Noua unitate 

monetară, după părerea. noastră, este isvorul desechilibrului : în economia 

publică şi în finanţele statului. Avem adânca, convingere, că o asanare a 

finanţelor noastre este imposibilă fără o unitate monetară reală, care să | 

aibă o valoare apropiată unităţilor din celelalte state între cari trăim. O 

unitate 'monetară de 2—83 centime e ridicolă. In alt loc am asămănat-o cu 

"metrul de 2 centimetri. _ ! 

La. noi nu s'a ţinut seamă că după! doctrina, economiei politice moneta 

are î funcţii: mijloc al schimbului, măsurător al valorilor, şi bază de cal- 

cul. Fiecare din. aceste funcţii este de importanţă. Prin soluţionarea, legei 

din 7 Febr. 1929 s'a însănătoşit moneta ca mijloc al schimbului, Avem o 

monetă, convertibilă în aur. Măsurătorul valorilor prin noua unitate a. ră- 

mas tot bolnav. A măsura valoarea bunurilor, serviciilor şi prestaţiunilor 

cu o unitate de 2—3 centime, e tot atât cât ai măsura lungimea bunurilor
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monetelor divizionare în civeulaţie nu. trebue să teacă de 3 miliar- 

de lei3). 

„$ 37. Banca pentru circulaţia monetară. 

Circulaţia monetară a unui stat nu.poate fi satisfăcută nuniai 

prin moneta. metalică, care, pe lângă avantajele stabilităţii valu- 

tare, are deşavantajele sâle, din cauza. cărora în circulaţie este în-. 

locuită prin moneta fiduciară, biletul de bancă. ăi 

Pentru a avea moneta fiduciară, România a înfiinţat pria L. din 

17 Apr. 1880 (modificată în '1682, 1886, 1892, 1901, 1905) o bancă 

de scont şi. circulațiune sub - denumirea de „Banca Naţională a 

României“, acordândui-se ca privilegiu dreptul exclusiv de a 

amite. bilete de bancă la purtător. Pentru exploatarea privilegiului 

s'a constituit o societate anonimă pe acţiuni. Durata, privilegiului 

şi a lucrurilor cu un metru =— 2. cm. Această măsurătoare duce în mod fa- 

tal la falşificarea mentalități, dâna o concepţiune ireală despre valori. ” 

Orice irealitate are ca rezultat un deșechilibru mintăl. Despre omul care 

şi-a perdut viziunea, reală a. lucrurilor şi spune d. e. că 2? centimetri fac 

un metru, vom susține că e dement. Despre, celce spiine, că 2 centime fac 

1 leu, nu putem. susține acelaş lucru?,.. 

In consecinţă susţinem. că unitatea monetară. română ca măsurător 

de valori, şi în urinare şi că bază de calcul, a rămas tot bolnavă. Ea re- - 

clamă, însănătoşare, readucerea ei în lumea, realităţii economică, apropi- 

indu-o de celelalte monete ce circulă în viața economică mondială, francul 

elveţian, florinul olandez, dolarul: american, marca germană etc. — Pro- 

punem ca soluţiune, răzultată din realitatea actuală monetară, întrodiice- 

rea unei noui unităţi monetare de un gram aur. I sar putea da denumirea 

după numele primului rege ai României, luând ;exemplul din Franţa, Carol 

d'or (Naplton d'or), sau. abaridonând animalui leu al.unei. ţări, sar. 'putea 

accepta animalul celelilalte țări, bour, sau denumirea veche galbin.  In- 

run gram -aur găsim. 1000 miligrame aur, prin urmare pentru a face 

trecerea dela unitatea leului de 10 miligrame la noua unitate, vom face 

aperaţiunea: 1000: "10 — 100, deci, 100 “tei actuali sunt egali cu 1 unitate 

nouă. Unitatea de 1 gram aur este între. "vechiul leu şi între dolar, nici 

prea mare. ca dolarul, sau ca 'lira sterlină, : nici prea mică ca. francul el- 

veţian. Gramul .este măsura sistemului . metric, întrodus aproape în toată - 

lunea, cifră rotundă, putem spuhe chiar o măsură ştiinţifică. 

Ne rezervăm de.a desvolta "chestiunea: 'asanărei financiare prin nona 

măsurătoare într'o lucrare specială. 

3) Prin L. 1 Aug.: 1929 ministerul finanţelor: a fost autorizat să cu 

mande “monetă metalică de 5 şi 20 lei în valoare totală: de 1.300. 000.000. lei, 

prin L. 25 lun. 1930 a fost autorizat să comande monetă' metalică divizio- 

nară de 10 şi 20 lei: în „valoare de 1,300.000.000 lei. 
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este prelungită până la 31 Dec. 1960. (L. 21 Tun. 1925 art. 3 şi Li 

Febr. 1929 art. 2). 

După dispoziţiile legii din 1880 capitalul s'a fixat în. 30 milioane 

lei. Banca face 'şi operaţiunile de. scompt şi de bancă prevăzute în . 

lege, operaţiuni strict comereiale. Ori cealte operaţiuni îi sunt: inter-: 

zise. Mai avea, şi obligaţiunea de a face gratuit serviciul de casierie 

a statului. Pentru soluţionarea, acestei chestiuni s'a creat alt servi- 

ciu, Banca Naţională fiind descăreată de această sarcină, ca răs- 

cumpărare plăteşte anual o indemnizare de 140,000 lei ministerului 

de finanţe. Privilegiul băncii este de a amite bilete de. bancă la, 

purtător, cu obligaţiunea de a fi plătite, la prezentare, în monetă: 

naţională liberatoare, san în monete străine cu curs, legal, atât la 

birourile băncii, cât şi la casele statului şi a stabilinientelor publice i 

dependente, de stat.. Pentru suma biletelor. emise banca trebuie să 

aibă ca acoperire un stoc metale de aur de cel puţin 40 la sută. In 

împrejurări excepţionale şi pentru timp determinat, după - cererea 

consiliului generăl al Băncii, aprobată de consiliul de miniştri, sto: 

cul metalice poate fi redus la. 133 la sută. Din stocul pmetalie 30 la 

sată poate consta în te ate asupra, pieţelor engleze, ger mane, tr anceze 

şi belgiene. . - a 

Biletele de bancă: eniise sunt d 1000, 500, 100 și i 20 lei. Propor-. 

țiunea biletelor, de. 20 lei nu. poate trece .peste 30 la sută din emisiu- 

neâ , iotală. Guvernul controlează . operaţiunile băncii. printr un 

comisat, care are dreptul de a se opune la executarea ori: cărei mă- * 

sari, care ar fi contrare legii, statutelor sau intereselor statului. 

Comisarni, priveghiază toate operaţiunile, dar mai! ales scomptul şi 

emisiunea de bilete. Din beneficiul net al băncii se plăteşte mai în- 

“tâiu acţionarilor după capitalul vărsat ca primdividend 6%, din 

- excedent 30% primește statul. Administraţia “băncii: trimite guver- 

nului în fiecare, lună situaţia băncii, care se publică î în "Monitoryl , 

„olicial. N 

In timpul zăsboiului mondial convertibilitatea piletului Băncei. -, 

Naţionale a fost suspendată, Prin convenţia ratificată cu L. 21 Iun. 

1925 s'a decretat, că conveffibilitatea rămâne suspendată pe ţot tim- 

pul acelei convenţii (art. 1).. Prin Legea monetară. din 1'Fe- 

bruarig. 3929 biletele Băncei Naţionale au fost - declarate. COn- 

vertibile la purtător și la vedere, la sediul ei central, idr Banca a 

- asigurăt convertibilitătea, fără a limita cantitatea - (art. 3). Banca - 

pate E să aibă o acoperire în aur sau în devize de cel puţin 

3 din suma, totală a angajamentelor la vedere. (art. 4). “Modifi- 

2
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cându-se statutele Băncei Naţionale conform convenției încheiate 

cu statul, s'a schimbat şi vechea organizaţie. -/ 

Organele Băncii Naţionale sunt: guvernatorul, comitetul. execu- 
tiv, consiliul de administraţie, 'consiliul de censori şi adunarea ge- 
nerală. | 

Guvernatorul e numit de stat pe 6 ani. Comitetul executiv e 

prezidat de guvernator şi e compus din 4 administratori-delegaţi, 
aleşi de consiliul de administraţie dintre administratori. Un sub- 

guvernator e desemnat în fiecare an dintre administratorii delegaţi. 

Consiliul de administraţie se compune din guvernator şi din 

10 adniinistratori, între cari 4 sunt cei delegaţi în comitetul execu- 

tiv. Dintre cei 10 administratori 7 sunt aleşi de adunarea generălă 

a acţionarilor, 3 sunt numiţi de guvern, cu mandat pe 4 ani. 

Celesiul de censori este în număr de 7, dintre cari 4 sunt aleşi 

de adunarea generală pe 4 ani, 3 sunt numiţi pe 3 ani de către 

guvern, 

Consiliul de administraţie se întruneşte odată la săptămână, co- 

mitetu: executiv are gestiunea zilnică. Consiliul censorilor se. în- 

truneşte cel puţin odată la săptămână. Consiliul de administraţie 

împreună cu consiliul censorilor formează consiliul general, care se 

întruneşte cel puţin odată la lună pentru a lua cunoştinţă de situa- 

ţia. Băncii. 

Guvernul poate să se opună la executarea, c ori cărei măsuri, pe 

care ar socoti-o contrară legilor, statutelor sau intereselor statului. 

În acest scop comisarul numit de guvern supraveghează toate ope- 

raţiunile Băncii. 
Pentru examinarea chestiunilor generale, interesând economia 

financiară a. ţării, guvernatorul, de acord cu ministrul finanţelor, 

poate convoca în consiliu consultativ, pe .reprezentanţii diverselor 

ramuri de. activitate economică (E. 7 Febr. 1929, statutele anexa C). 

$ 38. Bursele. 4 

Bursa (L. 13 Aug: 1929 asupra burselor) este instituţiune publică 

creată în scopul de a reuni pe comereianţi, industriaşi, bancheri, 

producători. armatori şi asiguratori, în vederea negocierii valorilor 

publice şi private, monetelor, devizelor, mărfurilor, productelor, în- 

chirierii vaselor şi acoperirii riscurilor de tot felul. Bursa se înfiin- 

ţează prin decret, după propunerea ministrului de industrie Şi Co- 

merţ. L 
s 

  

  

   



— 655 — 

După natura operaţiunilor, sunt: a) burse de efecte, acţiuni şi 

schimb; b) burse de mărfuri. 

Organele bursei sunt: asociația bursei, comitetul bursei. 

Din asociaţia bursei pot face parte: a) la bursele de efecte, 

acţiuni şi schimb: societăţile, băncile, cari au titlurile însarise la 

cota oficială prin reprezentanţii lor, bancherii şi toate persoanele cu 

firmă comercială înscrisă şi fac în mod obişnuit operaţiuni în legă- 

ture cu bursa, agenţii oficiali fac parte de drept din asociaţie; b) la 

bursele de mărfuri, (cereale, petrol, lemne ete.): comercianții sau in- 

dustriaşii cu firmă înscrisă şi agricultorii cari fae în mod obişnuit 

negocieri având caracterul operaţiunilor de bursă, mijlociforii ofi- 

ciali. Asociaţia ţine adunări generale ori de câte ori e nevoe, dar 

cel puţin de 2 ori pe an, în Mastie şi Octomvrie. | 

Comitetul bursei are conducerea şi administrarea. La bursele de 

efecle ete. e compus din: 1 delegat al ministerului industriei, 1 de- 

legat al ministerului finanţelor, 1 delegat al uniunei camerelor de 

comerţ, inumai în. Bucureşti), 2 delegaţi dintre membrii aleşi ai ca- 

merei de comerţ; 1 delegat al Băncii naţionale, sindicul bursei, 5 

delegaţi aleşi de asociaţia bursei, | delegat ales de agenţii de schimb. 

La bursele de mărfuri comitetul e compus din: 5 delegaţi aleși de 

asociaţie (acest număr poate îi sporit până la 20, dacă bursa are 

mai! multe specialităţi), 1 delegat al ministerului, 2 delegaţi ai ca- 

merei, sindicul bursei. Comitetul are şi supravegherea, sindicului, 

agenţilor şi mijloicitorilor oficiali, suplinitorilor şi remizierilor, exer- 

citând şi dreptul de disciplină auspra lor. 

Şeful cancelariei bursei este secretarul, care e recomandat de 

comitet şi numit prin decret. Ceialalţi funcţionari se numesc de :co- 

mitet. , 

-  Imtrarea în localul bursei este permisă numai membrilor şi celor 

autorizaţi în mod special. 

| Bursele percep taxe şi cotizaţiuni, pentru acoperirea cheltuiele- 

lor. Dacă veniturile nu sunt, suficiente, camerele de comerţ sunt obli- 

gate să acorde o subvenție corăspunzătoare. | 

__ Pe lângă fiecare bursă de efecte operaţiunile se încheie prin 

mijlocirea agenților oficiali, numiţi prin decret după propunerea 

ministrului industriei, cu avizul comitetului şi a camerei sindicale. 

Agenţii sindicali de pe lângă fiecard bursă se constituie într'o aso- 

ciațiune cu răspundere solidară numiţă; camera sindicală a agen- 

ților oficiali de schimb, care este organ central pentru lichidarea 

operaţiunilor. agenţilor oficiali, având o cassă de lichidare şi com-' 

pensaţiuni. Agenţii oficiali pot avea şi câte un suplinitor, care îi
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înlocuieşte şi îi ajută. Ei pot avea pentru executarea operaţiunilor 

şi mandatari numiţi remizieri. Şeful agenţilor oficiali este sindicul 

bursei. Jill e numit prin decret pe 5 ani, după propunerea ministru- 

lui industriei. Sindicul menţine disciplina, şi exercită controlul asu- 

pra: agenţilor. : . Ă | 

Pe lingă bursa de mărfuri functionează, mijlocitori oficiali, su- 

plinitori. şi sindicul bursei de mărfuri. 

Diferendele isvorite din operaţiuni de bursă se judecă de o ca- 

meră de arbitri, instituită pe lângă fiecare bursă. - 
Bursele sunt puse sub supravegherea şi controlul ministerului 

industriei, care se exercită prin delegaţi ai ministerului şi prin -un 

comisar al :guvernului, numit prin decret. 

8 39. Brevetele: de invențiune. > 
a 

Se acordă brevet de invențiune în România a, asupra breve- 

telor de invenţiune 17 Ian. 1906, R. 21 Apr. 1906) la orice persoană, | 

care a tăcut o invenţiune nouă, iar: „brevet: de perfecțiune, dacă a 

' adus o perfecţionare la o invenţiune, deja stabilită, ambele suscepti- 

„bile de a fi. exploatate lea obiect de industrie sau de comerţ. Pentru 

” înveţi sau perfecţionări brevetate î în alte țări se dă brevet de 

" împortuţiune. 

Durata vrevetuiui de invenţiune este: de 15 ani, a celui de per- 

fecţionare este de: o durată egală cu a brevetului primitiv, fără ca 

să fie mai seurtă de î0 ani. Durata brevetului de importaţiune nu 

poate depăși pe cea, a brevetului concedat î în ptrăinătate, fără: însă 

a întrece limita de' 15 ani, 

Orice brevet se :acordă fără nici. o exâminare prealabilă, fără 

nici o garanţie din partea statului” şi fără prejudiciul. drepturilor 

eventuale ale celor ce se cred jigniţi. Statul nu acoidă. nici o ga- - 

ranţă pentru originalitatea, valoarea sau realitatea, brevetului. Ori ice 

- xăspundere îl priveşte exclusiv pe posesorul brevetului. 

“Brevetul dă drept de. a exploata exclusiv în folosul posesorului 

“cbieetul brevetat. “şi de a urmări. „înaintea, tribunalului pe cel ce i-ar 

atinge dreptul... a " a - 
Brevetul: 'se acordă în urmă unei cereri, prevăzute cu datele ne- 

cesars relative la obiect, înaintate ministerului de industrie şi, c0- 

-meiţ, undeșe. ţin registre de evidenţă şi arhiva descrierilor şi a 
obiectelor brevetate. Pentru. brevete se „plătese taxe anuale către 

stat. Taxele de timbru pentru cererile de brevete Si alte taxe. pre- 

A 
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văzule în n lege au fost. modificate prin L 6- Aug. 1999; R. modificat 
15 Aug. 1929. 

Prevetele pot îi anulate în cazurile prevăzute în lege, fie prin 

minister, fie prin tribunal. Acţiunile în nulitate şi în “decădere pot fi 

exercitate de orice persoană, care are vrun interes. 

| Acordarea şi anularea brevetelor se face prin decret şi se pu-: 

" blică în Monitor şi în colecţia specială de brevete. | 

Chestiunea mărcilor de fabrică sau de comerţ, cum şi protecţiu- 
nea proprielății industriale s'a reglementat prin aranjamente inter- 

naţionale, la cari a aderat şi statul român prin LL. 10 Sept. 1924. 
. 

$-40. Incurajarea industriei naţionale. | 

Statul acordă fabricelor (L. pentru înturajarea industriei naţio- 

sale din. 14 Febr. 1912, extinsă în întreg teritoriul statului prin.D. 

14 Dee. 1920), atât celor în fiinţă, cât şi celor ce se vor înfiinţa, fie. 

de persoane, fie de societăţi, înlesnirile şi foloasele arătate în lege.) 

Aceste înlesniri şi foloase sunt pentru industriile, cari îşi trag ma- 

teria primă din agricultură, sau dintr'un derivat al agriculturii, 

sau din solul şi subsolul ţării, în timp de 30 de ani următoarele: 

3) vânzarea de către stat, judeţe sau comune a terenului nece- 

sar pentru fabrici şi folosinţa gratuită pe acest teren a forţei căde- 

rilor de apă si râurilor, necesare pentru obţinerea forţei motrice; 

b). scutirea, de dreptul de- vamă pentru. maşini, atât la instâlarea fa- . 

bridii, cât şi în cursul funcţionării ei, dacă ele nu pot fi comandate 

în ţară; e) reducere de transport din. taxele normale asupra tarife-. 

lor căilor ferate române, pentru materiale, materii prime şi produ- 

sele fabricate; d) sare pe preţul de cost pentru întrebuințare exclusiv 

industrială; e) scutire de orice alt impozit direct către stat, judeţ 

sau comună, de cât o cotă de 3—b% din beneficiul net. Fabricele, 

"cari întrebuinţează pentru produsele lor cea mai mațe parte a ma- 

teriilor din străinătate, se bucură de unele foloase ale legii numai 

în 30%, , - 

Legea conţine dispoziţii speciale Denta mor: île de făină de. grâu, 

- fabricele de zahăr, de alcool şi bere, uzinele electrice, şantiere pen 

tru construcţii navale, fabrici de vagoane 'ete., pentru mMeser'aşi şi 

societăţile cooperatice. - - 

3). Se consideră ca, fabrică ori care intreprindere, care în. afară de per- 

soralul- tâhnic şi administrativ,” întrebuințează sau 20 de “lucrători, sau 

mașini mişcate de orice: îel de motor, de cel puţin 5 cai „Putere. 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. : , - 42 -
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Beneficiânţii legii au îndatorirea, de a întocmi bilanţul, după re- 

gulele fixate în lege, până la 1 Mai şi de a înainta câte 1 exemplar, 

ministerului finanţelor, celui al industriei şi administraţiei finan- 

ciare. Constatarea impozitului industrial se face prin o comisiune 

de ?, din care fac parte un industriaş numit de camera de comerţ, 

dintr'un meseriaş patron ales de corporaţiile judeţului şi dintr'un 

controlor fiscal. Hotărirea comisiunei se poate ataca cu apel, asupra 

căruia hotăreşte comisiunea industrială de pe lângă ministerul de 

industrie şi comerţ. Decisiunea acesteia se poate ataca cu recurs la 

Curtea de casaţie. 

Impozitul se percepe în folosul fondului comunal şi al judeţului. 

Se plăteşte numai dacă beneficiul net anual este de 5% 3%. Nu se 

plăteşte alră zecime la acest impozit decâtţ zecimile cuvenite came- 

reior de comerţ, 

Fabricile, cari dorese a dobândi foloasele legii înaintează cererea 

ministerului industriei eu datele necesare pentru apreciere Asupra 

cererii se pronunţă comisiunea industrială, dându-și avizul. Hotă- 

rîrea se dă printso încheiere de consiliu de miniştri, publicată în 

Monitorul oficial.) 

Ş 41. Instituţiuni de credit. 

Statul român a inat în şirul problemelor sale relative la traiul 

niaterial şi ereiavea unor instituţii menite -a da activităţii privind 

schimbul bunurilor capitalul necesar. Pentru soluţionarea acestor 

probleme, în afară de creiarea regulelor de drept pentru instituţiu- 

nile comerţului şi funcţionarea, acelora, cuprinse în codul de 

comerţ, a luat iniţiativa pe cale legislativă pentru creiarea unor 

instituţiuni de credit, corăspunzătoare necesităţilor economice ale 

țării. Prin aceste statul parte a luat iniţiativa, parte a creiat organe 

„aroprii ale producţiunii şi sehimbului bunurilor, dându-le toată pro- 

tecţia posibilă. 

În afară de Banca pentru circulaţia fiduciară, de Casa de de- 

puveri şi consemnaţiuni, întemeiată prin legea din 3 Aug. 1876, pen- 

iru administrarea fondurilor puse la dispoziţia serviciilor publice, 

ca organ al ministerului de finanţe, desvoltată prin legea din 

  

*; Legea din 14 Febr. 191? a abrogat L. 12 Mai 1887, precum şi art. 

5 7. 4 Iunie 1906. A intrat în vigoare la 1 Apr. 1912. După prevederea din 

art. 35 ea ar fi în vigoare numai 21 sau numai 30 de ani dela promulgarea. 

ei, după categoria din care industria sau meseria face parte. 

-      
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16 lan. 1880 şi ea casă de economie sub garanţia - statului (despre 

aceasta vom trata în cartea privitoare la administraţia finanţelor) 

s'au legiferat prin L. 6 Aprilie 1873 şi 27 lunie 1923 societă- 

țile de credit funciar rural, prin Legea 2 Iunie 1892 creditul 

agricol, prin Legea 1 Aprilie 1894 Banca agricolă, prin Legea 

13 Aprilie 1900 creditul judeţean şi comunal, prin Legea 29 Martie 

1903 Băncile populare şi casa lor centrală, prin DL. 3 Ian. 1919 casa 

centrală a cooperaţiei şi împroprietăririi, prin DL. 10 Febr. 1919 

„cooperativele populare orăşeneşti, prin L. 13 Martie 1923 unificarea 

cooperaţiei, prin L. 7 Iul. 1928 codul cooperației, prin L. 28 Martie 

1929 organizarea eooperaţiei. 

În cadrele studiului nostru ne ocupăm numai cu dispoziţiile ceio 

vai importante de organizare administrativă a legilor citate, pentru 

a arăta esenţa acestor instituţiuni de credit: 

Societăţile de credit funciar rural se înfiinţează pe baza prin- 

cipiului asociaţiunii directe (L. 6 April 1873, înlocuită prin L. 2 

lun. 1923) şi a garanţei mutuale a proprietarilor rurali, cu scopul 

de a le procura credit ipotecar cu anuităţi. Aceste societăţi se pot 

constitui numai de către proprietari, nu înisă prin asociaţiuni de ca- 

pitalişti. Numai societăţile de credit funciar astfel constituite au 

dreptul să emită serisuri funciare. 

O „societate este constituită înscriindu-se 100 proprietari funciari 

cu un capital de cel puţin 20 milioane lei, având proprietăţi rurale 

în valoare de cel puţin 50 milioane lei după rolurile de impozit fun- 

ciar în proprietăţi. Sunt membri toţi propriețarii, cari vor ipoteca 

pruprietățile lor societăţii. Toate ipotecele garantează solidar totali- 

tatea obligaţiunilor contractate de somietate. Fiecare proprietate ipo 

tecată garantează în prima linie plata regulată a dobânzii şi amor 

tismentului datoriei, în linia a doua, când e nevoe de aplicarea prin- 

cipiului solidarităţii, garanţia se împarte între toate ipotecele, în 

proporţiune cu suma, cu care se ailă fiecare din ele grevată către 

societate în momentul operaţiunii. | 

Pentru formarea unui capital social fiecare împrumutat varsă 

în contul capitalului social 2% din împrumut. Statul la formarea 

celor dintâi societăţi, cari sau constituit în Bucureşti, Laşi, Craiova, 

le-a deschis un cont curent cu dobânda de 3% de câte 1% milion lei 

la casa. de consemnaţiuni, garantat de toţi membrii societăţii. 

Societatea de credit funciar rural din Bucureşti în baza T,. 27 

lanie 1923 a luat denumirea de „Primă socieţate civilă de credit 

2 
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funciar rural“ Legiuitorul a intervenit. din nou în această materie 

prin L. 20 Aug. 1929 pentru organizarea creditului. funciar rural şi 

a crediiului. agricol, răsturnând principiile fundamentale de orgâ- 

' nizare a vechilor societăţi de credit rural. Răspunderea mutuală 

a fost înlăturată. Societăţile de credit agricol se pot înfiinţa cu ca- 

pital de cel!'puţin 500 milioane lei. Institutul de credit ipotecar tran- 

sitoriu a îost înființat prin L. 9 Apr. 1930. 

Creditul funciar urban, care sa înfiinţat tot în baza legii 6 Apr. 

1873 a fost reglementat din nou prin L. 20 Martie 1926. Se poate în- 

ființa prin asociaţiunea a 200 proprietari urbani, ale căror imobile - 

reprezintă valoare de 30 milioane şi venit anual după rolul impozi- 

telor de 3 milioane lei. 

Casa rurală înfiinţată în 1908 (L. pentru înființarea unei Case 

rurale din 4 Apr. 1908) a fost reorganizată prin LL. 17 Mai 1930, 

având scopul principal de a înlesni țăranilor români, cultivatori de 

pământ creditul necesar ca să poată cumpăra pământuri (Statute 21 

Aug. 1930, 'art. 1). Capitalul social este 100 milioane lei, idin care 

jumătate este vărsat de stat, jumătate de particulari. Acţiunile sta 

tulai sunt riominative, ale. particularilor la purtător. Dreptul de vot 

al statutlui este limitat la 100 voturi. Drepturile . şi atribuţiunile 

acordate. Casei rurale prin. lege nu vor putea, fi modificate, nici re- 

strânse, până la împlinirea termenului de 30 ani dela promulgarea 

legei. , . 

Creditul dgricol: W.2 “Junie 1892) sa iafiinţat pentru a împru- 

muta agricultorilor şi "in dustriaşilor agricoli. săteni, sumele necesare 

agriculturi i şi industriilor derivate din dânsa,. precum . şi. pentru 

răscumpărarea, embaticurilor. Capitalul de fondare a fost văr sat de 

_* stat: în suma de_ 20 milioane lei, iar pentru răscumpărarea embaticu- 

rilor guvernul 2 fost autorizat să ia un împrumut. de cont curent. 

Creditul agricol a înfiinţat pe lângă centrala din Bucureşti, “sucur- | 

sale lu reşedinţa fiecărui judeţ. Creditul agricol. a funcţionat până 

la 1912, când a fost desfiinţat prin 1. 25 Febr. 1912.. Căpitalul de 

20 milioane -lei sa întrebuințat pentru dotarea. Casei centrale E 

4 | Băncilor populare, (L. 22 Martie 1916). 

Banea agricolă (LL. 1 Apr. 1894) sa instituit ca societate anonimă _ 

după codul de comerţ, în scopul principal” de a servi “trebuinţele 

agriculturii, cu un capital până la 20 milioane lei. 1 s'a dat -privi- 

legiuni a acor da împrumuturi, luând gaj: productele agricole, culese 

sau prinse de rădăcini, -sămănături făcute, lemne brute sau fasonate, 

făină, vin, ţuică, ete, vite de muncă sau de prăsilă, eai, oi, capre, 

porci, sau produsele: lor, tot felul de maşini şi unelte servind la € ex- 
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pioatări agricole. “Gajul. asupra, recoltelor prinse de rădăcini sau să- | 
mânături subsistă chiar şi după strângerea lor, ori unde s'ar afla. 

Vitele şi maşinele gajate e urmăresc după privilegiul acordat de 

lege. Statul i-a mai acordat o mulţime de. privilegii pentri asigu- 

rarea şi urmărirea creanţelor. Drepturile acordate peste dreptul co- 

mun au fost menținute numai până la 31 Dec. 1914 (art. 3 al legii). 

“ Cretu județean şi comanal s'a instituit (L. 13 Apr. 1900) pentru 

a da judeţelor, comunelor și așezămintelor de. binefacere împrumu- 

turi amortizabile în termen cel mult de 40 ani. Administrarea aces- 

Lui credit s'a încredinţat Casei de depuneri, consemnaţiuni şi econo- 

mie, ca o ramură a acesteia. Pentru câştigarea capitalului Casa de 

depuneri emite obligaţiurii de credit judeţian şi comunal, cari le ? 

remite împrumutaţilor pe valoarea lor nominală, însăreinându-se şi 

de a le negocia. 

Obligaţiile sunt ia purtător, împărţite în bucăţi de 100, 500, 1000 

şi 2300 lei. Ele produce dobânda de 5% a valoarei nominale. Ele sunt 

scutite -de orice taxe şi impozite; se bucură în circulaţie de aceleaşi 

drepturi și privilegii ca şi titlurile datoriei publice. Sumele datorite 

creditului judeţean. ca anuităţi, dobânzi şi cheltuieli au precădere 

asupră, oricăror alte datorii ale imprumitaţilor, chiar datorii către 

stat. 1 

- Casele de împrumut pe gaj pentru agricultori şi industriaşi sau 

înfiinţat (L. 10 Martie 1915, modificată mai nou prin L. 30 Mai 1929). 

"pentru îndestularea nevoilor de credit ale agricultorilor şi industria- 

şilor în fiecare capitală de judeţ, sub controlul şi supraveghierea 

ministerului de finanţe. Pe lângă minister sa institutit un comitet 

seniral, compus. din guvernatorul Băncii Naţionale, ministrul agri-" 

culturii, un mare agricultor şi un mare industriaș, pentru conduce- 

rea instituţiunei. Pentru administrarea fiecărei case Judeţene s'a 

instituit un comitet din: administratorul financiar, inspectorul agri-. . 

col, diretorul sucursalei Băncii Naţionale, un" proprietar rural, care 

îşi cultivă însuşi pământul şi un industriaş din judeţ. Suma, pentr u 

care casele. au fost autorizate a face împrumuturi, şi. pentru care 

au fost autorizate însăşi. a se împrumuta, a fost 100 milione lei; prin 

_L. 30'Mai 199 s'a lăsat la aprecierea. ministrului de finanţe, care -o 

va fixa în raport cu nevoile agriculturei şi industriei, luând avizul 

comitetului central. Activitatea caselor a fost limitată până la 6 

luni după încheierea păcii după răsboiul mondial (DL. 19 Ian. 1919), 

dar ea sa prelungit, iar legiuitorul din 1929 a modificat această 

„ dispoziţie.
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Au mai fost şi alte instituţiuni de credit cu caracter transi- 

toriu!), 

Ş 42. Cooperativele. 

Societăţile cooperative de credit la sate numite Bănci populare să- 

teşti (ÎL. asupra Băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale 29 

Martie 1903, cu modificări ulterioare L. 15 Apr. 1910), au iost regle- 

mentate prin derogare dela codul de comerţ, acordându-li-se o si- 

tuaţic privilegiată. Pentru constituire s'a prevăzut un act scris, au- 

tentificat de judecătoria de ocol, uşurându-se formalităţile de consti- 

tuire şi înregistrare a firmei.Pentru toate actele s'a acordat scutire 

de taxe, chiar şi la publiecaţiunile în- Monitor. Sa acordat scutire de 

impozit în condiţiile prevăzute în lege. Actele de procedură în jus- 

tiţie pentru creanţe până la o sumă au fost scutite de taxe de tim- 

bru. Registrele au fost de asemenea scutite de timbru. Bâncile popu- 

larve au fost supuse controlului Casei centrale pentru toate oper aţiile, 

ori are credit la ea, ori nu. Pentru ca băncile populare să lucreze 

cu Casa centrală, legea a prevăzut anume condiţii. 

Casa cenirală a Băncilor populare şi a eooperativelor săteşii 

s'a înființat la 1903, pentru a veni în ajutorul şi a asigura supra- 

veghierea administraţiunii Băncilor populare şi a cooperativelor de 

producţie şi consumașiune. Pentru operaţiuni legiuitorul J-a pus la 

dispozitie capitalul Creditului agricol. 

Casa centrală, stând sub autoritatea ministrului de finanţe, a 

avut ca organ superior de administraţie şi supraveghiere un consi- 

liu. de 11 membri numiţi pe 7 ani. Opt numiţi de ministerul finan- 

“elor, doi de ministerul instrucţiunii, unul de Creditul funciar rural 

din Bucureşti. In această formă a existat până la DL. din 3 lan. 

1919, când s'a transformat în Casa centrală a cooperaţiei, şi împroprie- 

*) Casa de credii pentru refacerea micei industrii sa înființat după 

răsboiu (DL. 10 Ian. 1919) pe lângă Casa centrală a meseriilor pentru a 

împrumuta micilor industriaşi sumele necesare pentru refacerea insiala- 

țiuvilor lor industriale şi pentru procurarea de maşini şi unelte. Imprumu- : 

turile au fost să se replătească din sumele de despăgubiri. în anuităţi de 

10 ani, sau alteum, cu dobândă de 4%. Capitalul l-a pus ia „dispoziţie statul. 

Casă de credit a petrolului sa înființat tot după răsboju (DL. 10 Ian. 

1913; pentru a procura întreprinderilor de petrol avansuri de bani pe baza 

stocurilor ue derivate pus în gaj. Capitalul a fost depus tot de stat la 

Banca Naţională, iniţial 10 milioane lei. A funcţionat ca o secţie a direc- 

țiunei petrolului din ministerui industriei şi comerţului. Dobânda perce- 

pută asu;ra avansurilor este 4%. 
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tărirei sătenilor. Prin L. 26 Sept. 1920 pentru estinderea legii băncilor 

populare, până la unificarea legislaţiei asupra cooperativelor, toate 

dispoziţiunile legii hăncilor populare sătești şi a Casei lor centrale 

din 29 Martie 1903 eu adausele şi modificările făcute prin legile 

posterioare, precum şi dispoziţiile cuprinse în DL. 3 ian. 1919 sau 

extins şi asupra inturor societăţilor cooperative de orice îei, exis: 

tente şi celor ce se vor înfiinţa în Bucovina şi Ardeal. 

Cooperativele săteşti de producție şi consumație (L. privitoare la 
constituirea şi controlul lor 15 Apr. 1905) se întemeiază cu iormali- 

tăţile prevăzute pentru băncile populare. Pentru autentilicarea 

creanţelor şi camhbiilor li s'a acordat privilegiul Creditului agricol. 

Cooperativele de producţie cu capital până la 20 mii lei. se scutese 

de plata impozitului, iar ecle cu capital peste această sumă plătese 

numai jumătate. Casa centrală a băncilor populare conmtreieuză și 

gestiunea acestor cooperative. 

Cooperativele populare orăşeneşti. (DL. privitor la înfiinţarea lor 

10 Febr. 1919) se înfiinţează de supuşii români, locuind în. aceeaşi 

comună urbană sau suburbană, pentru aprovizionarea membrilor 

săi cu alimente şi articole de prima necesitate; pentru a organiza 
producţiunea articolelor necesare membrilor săi; pentru a înlesni 

creditul popular urban. In orașele cu mai mult de 2 cooperative 

cu: acelaş scop, vor trebui să constitue o federală. Ayticolele de pri- 

ma, necesitate se procură prin intermediul statului, judeţelor sau 

comunelor, de către federale, carii le distribuie cooperativelor pro- 

porţional cu numărul membrilor de familie ai societarilor. Fede- 

ralele şi cooperativele orăşeneşti. se împrumuţă, la caz de nevoe dela 

Casa centrală: a meseriilor, cu dobânda de cel mult 1% peste scontul 

Băncii Naţionale. + 

Casa centrală a cooperației şi împroprietăririi, sătenilor sa. în- 

fiinţat ea instituţie autonomă pe lângă ministerul agriculturii şi do- 

meniilor (DL. 31 Dec. 1918). Toate atribuţiile Casei centrale a băn- 

cilor populare întemeiate prin L. 29 Martie 1903 au trecut asupra 

Casei centrale nou înfiinţate. Ea a trecut de sub autoritatea ministe- 

rului finanţelor sub cea a ministerului agriculturii. A fost orga- 

nizată cu următoarele 5, secţiuni: 1. Centrala băncilor populare!), 

1) Capitalul acestei centrale a fost după DL. 3 Ian. 1919 de 24 milioane 

lei, 19 milioane din capital dat de stat vechei centrale, 12 milioane subscris 

de rănciie populare. Prin L. 26 Sept. 1920 s'a sporit încă cu 24 milioane lei, 

din cari statul a dat 12 milioane, iar băncile populare 12 milioane. Ca or- 

gan superior avea un consiliu de adm. din 14 membri, & aleşi de băncile
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sesvind ca bancă centrală şi organ de -control, pentru funcţionarea. 

băncilor populare şi a federalelor lor, şi ca centrălă pentru organi- 

zarea la sate a diverselor asigurări mutuale, contra grindinei, in- 

cendiului, mortalităţii vitelor 2. Centrala cooperativelor săteşti2) de 

producție şi CONSUM, ca-organ central pentru această categorie de 

cooperătive, 3. Centrala obştiilor sătești?) şi. a exploatărilor agricole, 

organ pentru buna organizare şi funcţionare a obştiilor săteşti şi a 

federalelor de arendare, cumpărare şi împroprietăriră, cum. şi pentru 

â ajuta la îmbunătăţirea culturei agricole țărănești. Toate aceste 3 

centrale sunt persoane juridice. 4. Direcţiunea: funciară şi a credi- 

tului ipotecur, ca organ de conducere. şi executare a lucrărilor de 

expropriare a moşiilor mai mari de 100 hectare, pentru acordarea 

de împrumuturi ipotecare, de împrumuturi pentru construcţii agri- - 

cole, îmbunătăţiri funciare, împăduriri, plantaţiuni de pomi şi vii.- 

5. Direcţiunea cadastrului pentru conducerea şi executarea luezări- 

lor tehnice în legătură cu exproprietea şi împroprietărirea. Pe lângă 

această direcțiune funcţionează un consiliu tehnic. de 12 membri. 

„Pentru conâucerea superioară a intregei Case: centrale este. consiliul 

„general, compus din câte 3 membri din consiliile „celor 3 centrale, 

precum şi din direetorat general al Casei centrale. 

L. 17 Pebr.:1926 a modifieat câteva articole din legea. Băncilor 

populare şi a complectat deeretul-lege din 1918. Atribuţiunile. acor.-- 

date Casei centrale a băncilor populare prin codul silvie trec asu: 

pra centralei cooperativelor de producţie şi. consum (art: VID). 

L 12 Julie 1928 codul cooperației” reglementează din nou între- 

gul complex de chestiuni în materia Gooperaţiei, cuprinzându-le 

într'o unică lege. Privitor Ia centralele cooperativelor legiuitorul 

4   

populare” şi federale, câte umul numit. -de- ministerul de tinanţe. agricultură 

şi „instrucţiune; unul delegat de Bânca Naţională şi directorul: Centralei, 

3 âin Ardeai, 2 din Bucovină. (I. 26 Sept. 1920). - 

2) Capital 12 milioane lei, 8 mil. din capitalul vechei Centuale a băn- 

o populare, & mil, subseris de cooperative, după DL. 3 Ian. :1919. Prin Ă 

„'96,Sept, 1920 s'a sporit. cu.17 milioane date din partea: statului și cu 21 

inca subscrise de societăţile cooperaţive de producţie şi consum. ' Ca 

organ șuperior avea un consiliu de 12 membri, 3 aleşi de. cooparâlive,. 3 

numiţi de ministere, directorul, 3 din Ardeal, 2 din Bucovina (L. 2% Sep- 

temmvrie 1920). - - 4 Ă : 

__3) Sumele de credit necesare se ridică” dela Casă, centrală. a cooperaţiei. 

* Consiliul de adm. este, din 12 membri, aleşi de obştii, 3 numiţi, directorul, 

_8 din Ardeal, 2 din Bucovina (L. 26 Sept.. 1920). 

3) Prin, proxima leg e ele sunt trecute Oficiului naţional al cooperatiel, , 

iar cele date prin art. 46 şi- 49 asupra Băncii centrale cooperative, lart. 160). - 

* 
> 
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face reforme radicale.: Se sistematizează 2 centrale de îndrumare: 

certrala băncilor populare şi centrala cooperativelor (art. 155). Ca: 

pitalul centralei băncilor populare se fixează la 200 milioane lei, din 

care statul dă 100 milioane. (trecând dela actuala centrală 25 mi- 

lioane, 75 milioane rămânând să verse treptat), 100 milioane subseriu 

cooperativele (art. 157). Capitalul icentrălei cooperativelor se fixează 

la 100 milioane lei, din cari statul dă 50- milioane (95 mil. trecând 

dela actuala centrală, 25 mil. având să verse treptat), iar 50 milioane 

dau cooperativele (art. 186). Centrala obştiilor sătești şi exploatărilor 

agricole s'a desființat, activul şi pasivul ei trecând asupra nouii 

centrale a cooperativelor (art. 198). Ca organ de coordonare şi îndru 

mare a celor 2 centrale 'şi al întregei mişcări cooperatiste s'a insti-: 

tuit consiliul superior al. cooperației (art. 199—205). 

Prin L. 28 Martie 1929 legiuitorul reglementează din nou În 

treagă, materia cooperaţiei (L. pentru modificarea unor dispoziţiuni - 

din legea pentru organizaţia cooperaţiei. din 28 Martie 1928), decla; 

rând abrogate toate legile anterioare (|. 29 Martie 1903, DL. : 
3923/1918, -1.. 26 Sept. 1920, L. 13 Martie 1923 şi L: 12 Iulie 1928). 
Legiuitorul distruge tot ce a fost anterior ca organizaţie centrală, 
ca organ superior pentru îndrumarea şi controlul societăţilor coope- 
rative instituie, în locul consiliului superior din- legea anterioară, 
Ojiciul national al. cooperaţiei române, învestit cu personalitate ju- 

“ridică de drept public (art. 79—86), în locul celor 2 centrale din 
1928, pentru sprijinirea centrală a societăţilor cooperative înfiin 
țează „Banca centrală cooperativă“, institut, de credit, funcţionând 
în baza, unui statut întărit prin decret cu avizul: consiliului de mMă- 
niştri (adică instituţiune creiată de stat, în afară de codul de co- 

. ane:ţ). Banca este persoană juridică, cu durată: nelimitată. Capitalul 
este ău: milioane I&i, din cari 50 mil. capitalul vechilor centrale, 
200 mil. fond pus la dispoziţie de. Banca naţională pentru rzeditul 
popular, iar 250 mil, va complecta statul. Societăţile cooperative Vor - 
mai. semna din capital până Ja completarea de 1 miliard. lei (art. 
87---99). Se înțelege, noua Bancă destiinţează cele 2 centrale create de 
legiuitorul din 1928, care asemenea a. desfiinţat o centrală. Centrala 
coozerativelor a fost lichidată, (art. 161), iar activul şi. pasivul cen- : 
tralei băncilor populare a: fost: luat în primire de noua Bancă (art, 
162): Nouile organizațiuni sunt trecute sub autoritatea ministerului muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale (art. 163). Prin Li; 2 Aug. e Băsim Oficiul naţional al cooperaţiei trecut ea funeţionână pu 

niz tir rate far 23) ar aa centri ape AS rlrel es clarată- desfiinţată, atribuţiunile ei fiind trecute
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asupra direcţiunei aplicărei reformei agrare (art. 120). L. 4 Apr. 

1930 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru organi- 

zaren cooperaţiei între altele modifică structura Oficiului naţional 

al icooperaţiei române şi a Băncei centrale coopeartive (art. 82 şi 92), 

iar atribuţiunile conferite ministerului muncii le trece asupra mi: 

nisterului agriculturii (art. XVII), ca consecinţă a reorganizărei 

ministerelor din L. 2 Aug. 1929. 

$ 43. Organizarea administrației avuţiilor publice 

pe baze comerciale, 

Statul, judeţele, comunele şi alte stabilimente publice au în do- 

meniul lor întreprinderi şi avuţii, pentru a căror exploatare nu sunt 

potrivite regulele și metodele admise în funcţionarea serviciilor pu- 

blice. Avuţiile, întreprinderile şi bunurile din domeniul organisme 

lor publice au menirea, întocmai ca şi în domeniul particular, ea 

funcţionând în procesul de producţiune a bunurilor, cu capitalul 

învestit în ele să producă alte bunuri, cari fiind valorificate prin 

schimb să aducă beneficii. Din punci de vedere al finanţelor publice 

nu este fără importanţă, dacă avuţiile publice produc venit sau per. 

dere. Venitul produs uşurează sareinile contribuabililor, perderea 

din potrivă sporeşte aceste sarcini. Fiindcă regulele, după care func 

ționează serviciile administrative nu sunt potrivite şi pentru servi- 

ciile de exploatare a avuţiilor. publice, în timpul din urmă aceste 

servicii au fost organizate pe baza principiilor comerciale, - 

Cea dintâi legiferare -în această materie este: Legea 7 Iunie 
1924 privitoare la comercializarea şi. controlul întreprinderilor eco- 
nomice ale statului. Această lege grupează întreprinderile cu carac- 

„ter economie ale statului în 2 categorii: a) întreprinderi de interes 
general, chemate a îndeplini servicii publice importante, de cari 
depinde mersul economiei naţionale, sau formează obiectul unui mo- 
nopol al statului, sau cele ce interesează exclusiv apărarea naţio- 
nală. In această categorie intră căile ferate, poşta, telegraful şi tele 
fonul, regia monopolurilor, pirotehnia şi pulberăria armatei, cu ate- 
lierele şi întreprinderile lor anexe; b) întreprinderi cu caracter pur | 
comercial: exploatările miniere şi metalurgice, staţiunile balneare, 
cele 2 societăţi de navigaţiune, exploatarea pădurilor, pescăriilor, 
abatoarelor, exploatarea generatorilor de energie, ete. Intreprinde- 
rile din grupa a) se exploatează în regie directă, cu capital vărsat 
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exclusiv de stat, cele din grupa b) se pot exploata şi în asociaţiune 

cu capital particular, regie mixtă'(art. 2—3). | 

A doua oră se ocupă legiuitorul cu administrarea întreprinde- 

rilor publice în L. 16 Martie 1929 pentru organizarea şi administra- 

rea pe baze comerciale a întreprinderilor şi avuţiilor publice. Acea 

stă lege nu se referă numai la întreprinderile statului, ci ea cuprinde 

şi cele ale judeţelor, comunelor, sau ale altor instituţiuni de utilitate 

publică, aflate sub controlul acestora. In baza acestei legi se pot 

organiza orice întreprinderi, instituţiuni, exploatări, aşezăminte pu- 
blice (sau serviciile din cari sunt compuse), cari nau atribțiuni ex 
clusiv administrative, precum şi orice bunuri şi drepturi cari fac 
parte din domeniul publio sau privat. Ca tipuri de organizare legea 
întroduce în afară de vegia directă (sau regia publică) şi de regia 
mixtă, cunoscute din legea anterioară, în afară de arendarea sau 
“închirierea cunoscută din legea contabilităţii publice, în afară: de 
concesiunea cunoscută, din legile speciale (legea minelor, a apelor, a 
energiei ete.), două tipuri noui Şi, anume regia cooperativă, sau o . 
combinaţie din două sau mai multe din aceste sisteme (art. 1). Le- 
gea anterioară a fost abrogată (art. 133). Prin urmare toate între. 
prinderile publice trebuie să fie organizate după L. 16 Martie 1929. 

Organizarea întreprinderilor de interes general (căile ferate, 
poșta, ete., regia monopolurilor, stabilimentele militare) se va face 
în forma regiei publice, dar numai prin lege specială, prin care se 
poate trece şi la o altă formă de organizare. Tot prin lege se pot 
concesiona sau se pot organiza în forma, regiei mixte sau cooperative 
drepturile de monopol ale statului. Intreprinderile eu caracter pur 
comercial se pot organiza după ori care formă, admisă de lege. 
Aceasta va fi determinaţă, prin jurnal al consiliului de miniştri, 
după propunerea, ministrului, în a cărui eompetinţă se află între- prinderea şi cu avizul consiliului superior de administrare (art, 2). 
"Organul ajutător la, administrarea întreprinderilor publice or- ganizat pe lângă ministerul de industrie şi comerţ este consiliul superior al administrării întreprinderilor şi avuțiilor publice, com- pus din 22 membri!). Mandatul este de 5 ani. Confirmarea se face 
ar 

” 

1) Aceştia sunt: 1 membru al com. executiv a] Băncii Naţionale, 1 dele- gat al Asociaţiunii băncilor 
i merelor de agricultură, trale Cooperative, directorul Regiei pădurilor statului, directorul adminis- iraţiei pescăriilor, 1 delegat al min. finanţelor, 1 deiegat al C muncii, președintele Uniunei oraşelor, 4 specialişti în chestiuni e 

[ i inte 
conomice şi inânciare, 2 Jarisconsulţi, 6 ingineri (art. 3) . Departamentele interesate,
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prin decret, cu: avizul ministrului, de industrie şi al consiliului de 

“miniștri. Consiliul este organ de îndrumare şi coordonare a, aetivi- 

tăţin departamentelor, de îndrumare și control a întreprinderilor 

înfiinţate în baza legei, urmărind activitatea lor, dă aviz în toate 

“ chestiunile. privind executarea legii. Preşedintele e desemnat de con- 

siliul de miniştri dintre membri. Consiliul lucrează în plen, sau în 

secţiuni conform dispoziţiilor din regulament (R. 9 Nov. "1929). Ca 

organ executiv are un secretariat general cu servicii: pentru studii, . 

expertize contabile, administraţie. Pentru cheltuielile de funeţionare 

corsiliul percepe cote din beneficiile întreprinderilor. controlate de 

câte 14.—1%. Veniţurile consiliului. sunt trecute” în bugetul general. 

eheltuielele în „bugetul minişterului de industrie (art. 3—10). 

- Legea dă "dispoziţii pentru cele 6 tipuri de administrare (art. 

11—130). 

S Arendarea sau fnehirierea se face “în baza, - dispoziţiilor legii 

contabilităţii, 'cu caiet de sarcini şi contract. Durata maximă este 

5 ani, în mod excepţional cel mult 10 ani. Arenda trebuie să fie cel 

puţin egală. cu media beneficiilor mete realizate prin exploatarea, 

în regie în ultimii 5 ani. - 

Concesiunea se face în baza condiţiunilor tehnice prevăzute în 

legile speciale. şi în cele determinate în lege (art. 15—28). Concesiu- 

| “nea se acordă pe bază de licitaţie cu observarea; legei contabilităţii. 

publice. Concesiunea încă trebuie să asigure un venit fix egal-cu 

i media beneficiilor nete . din ultimii. 5 ani ai exploatărei în regie. 

" Concesiunea are ca studiu prealabil un. “plan economie şi financiar, 

aprobat de consiliu. Cererea pentru acordarea unei concesiuni trebuie - 

să fie însoțită de un memoriu şi proiectele necesare. Aceste se înain- 

tează consiliului, dacă le aprobă, se ţine. licitaţia, acceptându-se 

oferta se încheie contract cu caiet. .de sarcini amănunţit. Controlul . : 

îndeplinirii obligaţiilor :se face, fie prin un comisar al autorităţii 
'concedente, fie prin o comisie de control, instituită de consiliul su- - 

perior. Pentru judecarea litigiilor isvorite din executarea contrat: 

| tului se poate recurge şi la arbifri. 

Regia publică comercială este persoană juridică cu gestiune : ! “ 

autonomă. Se organizează său: "prin : lege specială, sau priri regula = 

| ment al consiliului de miniştri, care determină şi patrimoniul trecut - | 

în gestiunea regiei, cum şi. evaluarea lui (capitalul). Regia 'va fi i 
administrată astfel, ea, având în vedere menirea: sa economică sau * 

  

cum şi rarele stat: major al armatei pot trimite delegaţi . la sedinţele în 

care se > desbat chestiuni privitoare la: departament (art. 4). 
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administrativă şi observând interesele economice naţionale ale sta- 

tului, să fie condusă după principiile comerciale şi şă acopere cu. 

veniturile ei toate cheltnielile, inclusiv plata. dobânzilor şi eapitalu- 

rilor investite. Regia funcţionează îş bază de buget anual şi planuri 

financiare. Îndrumarea şi controlul regiei aparține departamentului 

san sevviciului publice competent. Organul administrativ este : com» 
siliul de administraţie din 5—9 membri, care constituie pentru ge- 
stiunea curentă un comitet de direcţie de ? şi directorul regiei. Or- 

ganul executiv este direcțiunea cu personalul . ei. Organ de controlul | 

gestiunei este o comisie de control de 3 membri. Contabilitatea, se 

tine în partidă dublă. Inventarul şi bilanţul se încheie la sfârşitul 

fiecărui an. Regia creiază în mod obligatoriu un fond de rezervă şi 

fond de reînoire. Regia-este sub controlul Curţii de conturi. Chestiu- 
nile de repartizare a beneficiului se precizează în regulament, 

Regia mixtă, în care cooperează capitalul public iu capitalul | 
particular, se organizează în forma societăţii anonime, potrivit CA - 
duluii-de comerţ şi regulelor speciale date de lege (art. 71—117). Regia 
mixtă se poate constitui şi numai cu capital public, rezultat din 
asocierea mai multor colectivităţi publice. Constituirea, şi organizaţia 
este cea cunoscută din codul de comerţ. Un comișar al guvernului, 
suu al autorităţii constituente controlează funcţionarea. 

“ Regia cooperativă rezultă sau din asociărea, colestivităţilor ş pu- 
bliec eu cooperative de orice fel, dând un aport social şi concesiunea 
unok bunuri sau drepturi, sau când colectivităţile publice şi coope- 
rativele se asociază fără a da vro concesiune, sau când mai multe 
colectivităţi publice se grupează între ele după sistemul icooperativei, 

. fără asocierea 'cu cooperative particulare. "Acestor regii cooperative 
se aplică regulele date pentru regia mixtă. cu modificările speciale 
arătate în lege (art. 120—130). 

Combinația din 2 sau mai multe din acestă sisteme de organi- 
zare este ultimul tip admis de lege. Legea nu a. putut da regule. în 
amănunt asupra acestui tip. 

S'av înfiinţat î în baza principiilor din L. 16 Mârtie 1929 urmă- 
“toare] : “regii publice comerciale: | 

a) prin lege: Casa autonomă a monopolurilor regatului Româ- 
niei: L. 7 Febr. 1929 (înainte de noua, lege a comercializării), Regia 
autonomă C.F.R. LI Iul. 1929; Administraţia, pescăriilor şi ame- 
liorarea regiunei, inundabile a Dunării (P. A.R.IL. D) LU Iul. 
1929, Conductele de petrol 'ale statului L. 21 Iul. 1929, Regia autono- 
poă a porturilor şi căilor de comunicaţiune pe apă (P. C.:A.). L.2 Aug. 
929, Regia autonomă a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor (P. 1. 

-



— 670 — 

d) L. 3 Aug. 1929, Casa autonomă a pădurilor statului (C. A.P.S$.) 

IL, 25 Apr. 1930; y 

b) prin regulament: Regia publică comereială „Monitorul ofi- 

cial şi imprimeriile statului“ D. 3 Dec. 1929, Regia redevenţelor şi 

impozitelor miniere, D. 10 Ian. 1930, Minele şi uzinele statului Baia. 

mare, regie comercială D. 17 lan. 1930, Regia, publică comercială 

Jlunedoara D. 17 lan. 1930, Minele şi uzinele statului Zlatna, Abrud, 

Sacărâmb D. 17 lan. 1930, Regia publică a exploatărilor agricole şi 

zootehnice (R. E. A. Z.) 14 Ian. 1930, Staţiunea balneară Băile Her- 
culane, regie publică comercială D. 2 Apr. 1930, Staţiunile balneare 

Ocna “Sibiului şi Principesa Elena, regie publică comercială D. 2 

Apr. 1930. 

Sau înființat ca instituţiuni autonome, dar în , afară de scopu- 

nile detinite în legea 16 Martie 1929 următoarele: 

Casa autonomă a drumurilor de stat L. 6 Aug. 1929, Casa auto- 

nomă pentru ocrotirea şi ajutorarea personalului căilor ferate ro- 

mâne L. 3. Mai 1930, Casa autonomă a construcţiilor L. 30 Mai 1930. 

G. Comunicaţii 

$ 44. Administraţia relativă la mijloacele de comunicaţii. 

Ministerul lucrărilor publice şi al comunicațiilor. 

Un loc important în grupul problemelor adniinistrative relative 

la traiul material ocupă problema îngrijirei de mijloace de comuni- 

caţie. Schimbul bunurilor şi mişcarea membrilor populaţiunei în 

lăuntru şi în afară de hotarele statului sunt posibile numai cu aju- 

torul mijloacelor de comunicaţiune: Aceste în urma rezultatelor date 

de tehrica modernă au ajuns la un grad mare de progres. Ingrijirea 

de mijloace de comunieaţiune potrivite tehnicei şi nevoilor din zilele 

noastre este o problemă atât de uriaşă, încât ea nu mai poate fi sa- 

tislăcută de membrii populaţiuneii ea particulari, nici chiar în gru- 

pări de capital, ci este nevoe să intervină statul şi să o soluţioneze în 

interesul populaţiunei. De aceea problema îngrijirei de mijloace de 

comunicaţiune a fost luată în şirul problemelor administrative, și 

potrivit rolului mare care îl joacă comunicaţiunile în lupta pentru 

achiziţionarea bunurilor materiale, s'a ridicat la importanţa unei 

probleme de rangul prim. Pentru soluţionarea ei statul a creiat 

lucrări publice de valoare uriaşă şi prganizaţiuni administrative, 

cari depășesc cu mult organizaţiunile din celelalte ramuri ale admi-
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nistraţiei. Astfel de lucrări publice sunt: căile ferate, căile de co- 
munieaţiune pe apă, căile de navigaţiune aeriană, poşta, telegraful, 
telelonul, radiocomunicaţiunile. - 

Organul pentru rezolvarea problemei comunicaţiunilor este de 
partamentul lucrărilor publice şi al comunicaţiilor care prin L, 
Aug. 1929 a fost contopit din cele 2 departamente: al lucrărilor pu- 
blice şi al comunieaţiilor. Marile servicii de comunicaţii: drumurile, 
căile terate, poşta, telegraful şi telefonul âu fost organizăte potrivit 

legei 16 Martie 1929 în câte o regie publică comercială, funcţionând 

sub conducerea superioară a departamentului. Serviciile pentru 

„problema comunicaţiilor în cadrele departamentului sunt, în afară 

de direcţiunea apelor (cu care ne-am ocupat la regimul apelor), 

direcțiunea tehnică şi a drumurilor județene, vicinale şi comunale 

şi directiunea căilor ferate particulare, iar altă direcţiune este pen. 

tru problema, proprie a lucrărilor publice (direcţiunea lucrărilor de 

edilitate, arhitectură şi urbanism). Cele 2 direcţiuni ale problemei 

comunicaţiilor au câte 3 servicii. Direcţiunea tehnică şi a drumu- 

rilor are: a) serviciul de studii şi directive tehnice; b) serv. drumuri- 

lor judeţene, vicinale şi comunale; e) serv. statistic şi cartografie. Di- 

recţiunea căilor: ferate particulare are: a) serv. eoncesiunilor; b) 

serv. controlului; e) serv. juridico-financiar. Pentru celelalte servicii 

de comunicaţiuni atribuţiunile de îndrumare şi control ale ministe- 

rului sunt prevăzute în legile regiilor publice comerciale: Casa au- 

tonornă, a drumurilor de stat I. 6 Aug. 1929, Regia autonomă C.F.R. 

L: 1 Tul. 1929, Casa autonomă pentru ocrotirea şi ajutorarea perso- 

oalului O. F. R. L. 3 Mai 1930, Regia autonomă P.T. T.L.3 Au- 
gust 1929. 

Ca organe superioare de conducere potrivit legilor speciale func- 

ționează pe lângă secretariatul general: Consiliul consultativ al co- 

munieaţiilor şi consiliul tehnic superior. 

Consiliul consultativ al comunicațiilor (L. 19 Junie 1925) îşi dă 

avizul în chestia tarifelor, a, coordonării lor şi orice alt aviz sar 

cere de minister în legătură cu politica economică generală. Consi- 

liul se întruneşte ori de câte ari e convocat de ministru, dar cel puţin 

de 2 ori la an în April şi Oct. Mandatul e onorific.) j 

1) E compus din: membrii cons. de adm. C. F. R, 9 delegaţi ai min. 
ind. dintre marii industriaşi şi comercianţi, 2 delegaţi ai min. agric. dintre 

matii agricultori şi exploatatori de păduri, 2 delegaţi ai min. finanţelor din 

activitatea financiară, 1 delegat al min. -lucr. publ, 2 delegaţi ai muncii 

Camerelor de com., 2 ai 'Uniunei Cam. agric., 2 delegaţi ai navigaţiei flu- 

viale şi maritime, 2 repr. ai P. T. T. directorul general P. T. T. 2 con-
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Consiliul superior tehnic al ministerului lucrărilor publice (L. 

7 Apr. 1901, modificat mai recent prin I. 1 Mai 1925) examinează 
şi îşi dă părerea la chestiunile recomandate de ministru. Se compune 

dintre directorii serviciilor ministerului. Se întruneşte odată la săp- 

tămână şi oricând va fi convocat. 

„Ca organ de desconcentrare la reşedinta celor 7 directorate mi- 

nisteriale locale, este serviciul ministerului lucrărilor. publ'ce cu 

secția” drumurilor şi edilitară. In organizaţia judeţeană se află ser- 

viciul tehnic al drumurilor şi. al conistruețiunilor. 

3 

Ş 45. Personalul comunicațiilor. Corpul tehnic al ministerului 

lucrărilor publice. Personalul căilor ferate, poştelor şi al 

drumurilor. 

Personalul! din serviciile speciale ale așezămintelor comunica- 

țiilor are de îndeplinit serviciile cele mai variate, adhinistraţive 

tehnice, Pregătirea, lui, rezultată din nevoile acestor servicii, pre- 

zintă o considerabilă varietate. Ierarhia şi statutul acestui personal, 

au fost reglementate în vechile legi de organizare, cari au format. Şi 

statutul personalului. Cea mai parte a normelor privind statutul per- 

sonalului vor fi decretate din nou, în baza dispoziţiunilor cuprinse 

în legile de organizare a regiilor autonome, 

Dăm în cele ce urmează regulele generale pirvitor la corpul teh- 

nic, şi cele privind personalul regiilor. , - 

Corpul tehnic al ministerului Juerărilor. publice a fost organizat 

prin L. 15 Iunie 1894 (rhodificată de multe ori în amănunte). Se COm- 

„pune din ingineri şi conductori. Scara ierarhică a inginerilor este: 

* inginer stagiar, inginer ordinar clasa, I, TI, III, inginer- sef clasa 

1 TI, inspector general clasa I, II, în total '8 grade. Diploma de 

inginec dă drăptul de a intra în gradul de inginer ordinar clasa III, 

certificatul de capacitate de a intra în gradul de inginer stagiar." 

Inairtarea se face după regulele date de lege (art. 3—13). Poziţiunile 

din corp sunt: activitatea, neactivitatea sau disponibilitatea, conce- 

diu nelimitat (art; 14—21). Legea mai reglementează: pedepsele; şi. 
măsurile disciplinare, ieşirea, din cadre, retribuţiunile, cadrele (ser- 

viciu ordinar, detașat, neactivitate), eonduetorii repartizaţi în 3 

- clase şi pensiunile, - 

- Personalul căilor Verate potrivit L. 1 Iulie. 1929 pentru organi- 

zarea regiei autonome va avea statutul pro opriu, neaplicându-se aces- 

'silieri econ.. min: ind. şi agrie., 1 delegat al Băncii Nat, foştii directori . 

gen. C.F.R. (art. 3). i E 
3 s 

.
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tui personal statutul funcţionarilor publici. Statutul personalului 

C.F. R. va fi aprobat de consiliul de miniştri şi întărit prin decret, 

(art. 23). | | | 
Directorii, inspectorii de mişeare şi întreţinere, ajutoarele lor, 

controlorii, şefii de gară, picherii şi revizorii de telegraf sunt con- 

sideraţi ea ofiţeri resp. agenţi ai poliţiei judiciare, pentru toate in- 

îraeţiunile ce sar comite la legea poliţiei C. F. R. sau la regulamen- 

tul de exploatare, atât în gări, cât şi pe liniile curente (art. 24). 

Personalul poştelor, telegrafelor şi telefoanelor are statutul spe- 

cial legiferat mai recent prin L. 20 Apr. 1927. L. 3 Aug. 1929 pentru 

org. regiei autonome prevede, că funcțiunile organelor determinate 

prin lege se vor îndeplini de personalul stabilit prin legea pentru 

personalul regiei autonome P. T. T. (art. 29). Prin urmare acest 

statut va, fi legiferat din now. Pentru actuala organizare îndrumăm 

la L. din 1927. 

Personalul Casei autonome a drumurilor va avea statutul pro- 
priu. aprobat de consiliul de miniştri şi întărit prin decret (L. 6 Aug. 
1%9 art. 20. 

7 

* 

$ 46. Drumurile. Categorii. Clasarea. 

Drumurile publice fac parte din domeniul public şi sunt supuse 

regimului legei drumurilor din 6 Aug. 1929, care formează isvorul 

de drept în această materie, Drumurile se împart în: drumuri de 

stat (naţionale), judeţene, vicinale şi comunale (art. 1). 
Drumurile de stat sunt arterele de interes general, cari străbat 

țara legând Capitala cu drumuri mari din ţările vecine, precum şi 
acele cari leagă direct oraşele principale ale ţării, fie între ele, fie 
cu porturi importante. Drumurile județene sunt de interes local şi 
anume acele cari leagă direct capitala unui judeţ cu capitala jude- 
elor învecinate, cu reşedinţele plăşilor sau cu alte centre impor- 
tante. ca porturi, staţiuni de cale ferată, comune urbane. Drumurile 
vicinale sunt de interes local şi anume acele ce leagă mai multe co- 
mune intre ele, precum şi acele ce au o deosebită importanţă din 
punct de vedere agricol, industrial sau comercial. Drumurile Comu- 
uale sunt de interes local şi anume acele cari se mărginesc pe teri- 

” toriul unei comune, sau leagă între ele 2 comune învecinate, conduc 
la staţii de cale ferată (fără a fi trecute între drumurile judeţene 
sau vicînale), la exploatări industriale, la ogoare, păduri, islazuri 
ete. (art. 2—6). Drumurile de stat fac parte din domeniul public al 
statului, drumurile judeţene şi drumurile vicinale fac parte din do- 

v. ONIŞOR: Drept administrativ, 
43
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meniul publie al judeţului, cele comunale din domeniul publie al 

comunei. Dependinţele şi accesoriile drumului (poduri, apaducte, 

parapete, şanţuri etc.) fac parte integrantă din drumuri. 

Clasarea este recunoaşterea unui drum existent sau & unui 

drum, care urmează a Îi deschis, ca aparţinând întruna din catego- 

riile legii. Drumurile de stat sunt arătate în tabloul anexat legii. 

“Tabloul poate fi modificat numai prin lege (art. 68). Poate celelalte 

drumuri publice, în fiinţă la promulgarea legii, se socotese ea dru- 

muri judeţene, vicinale şi comunale, după cum vor fi clasate potrivit 

procedurei determinate în lege (art. 65-—66). Legea fixează proce- 

dură, după care urmează să se claseze drumurile, ce se vor deschide 

şi în viitor (art. 67—70). 

Ş 47. Administrarea drumurilor. Casa autonomă a drumurilor 

de stat. Taxele pentru drumuri la stat, județ şi comună. 

Leea 6 Aug. 1929 a înfiinţat pentru administrarea, întreţinerea 

şi construcţia drumurilo» de stat. Casa autonomă a drumurilor de 

stat, instituțiune care depinde de ministerul lucrărilor publice şi al 

comunicaţiilor. Casa a luat în administraţia sa întreaga avere a dru-: 

murilor de stat (terenuri, terasamente, calea, podurile şanţurile etc.), 

precum şi toate drepturile și obligaţiile acelor drumuri. Averea îre- 

cută în gestiunea casei a fost specificatţă întrun inventar şi eva- 

luată, iar inventarul a fost aprobat de consiliul de miniştri. 

Casa. autonomă a drumurilor de stat este persoană juridică. Ea 

ara gestiune autonomă organizată conform dispoziţiilor legii. Sediul 

cusoi este în Bucureşti. Casa este scutiță de orice dări către stat, 

mdeţ şi comună. | A 

Organele de administrare şi conducere ale casei sunt: consiliul 

de administraţie compus din directorul general şi 10 membriil), cu 

comitetul de direcție; direcțiunea generală cu direcţiunile serviciilor . 

generale şi exterioare, iar pentru controlul financiar o comisie per- 

manentă de control din 3 membrii. Consiliul alege în. fiecare an din 

sânul său un preşedinte și 2 vicepreşedinţi. Se întruneşte cel puţin 

odată la două săptămâni. Consiliul conduce instituţiunea din punct 

*; Membrii sunt: 1 jurisconsult, 1 specialist în chestiuni financiare şi 

economic, 1 reprezentant al agriculturii, 1 reprezentant al industriei, 1 de- 

legat al cons. de aâm. al Regiei autonome C. F. R., 1 reprezentant al auto- 

motil-clubului :egal român, & ingineri specialişti în drumuri (art. 13). Mi. 

nisterul de răsboiu e reprezentat de un delegat la şedinţele consihului.
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de vedere financiar, tehnic şi administrativ. Hotăririle se iau cu 

majoritate de voturi, fiind: de faţă cel puţin 7 membri. Comitetul 

de direcţie compus din 3 membri ai consiliului, între cari şi direc- 

torul general, rezolvă lucrările urgente în baza delegaţiei date de 

consiliu. Toate chestiunile aduse înaintea consiliului se discută în 

prealabil de comitetul de direcţie. Direcţiunea generală este con- 

dusă de un director general (cu gradul de inginer inspector general 

în corpul tehnic), ajutat de 2 subdirectori generali (cu gradul de 
cel puţin inginer-şef), unul cu atribuţiuni tehnice, iar celalalt cu 

atribuţiuni administrative. Directorui general e numit cu, decret, el 

nu poate fi revocat decât în cazuri de abateri dela legi, prejudicii : 
aduse casei sau pentru lipsă de diligenţă în apărarea avutului sau 
intereselor publice. Direcţiunea generală este compusă din direcţii 
centrale, formate din servicii, precum şi dim direcţii regionale, di- 
vizii de lucrări şi servicii de poduri şi şosele. Direcţiile centrale 
sunt: a) direcţiunea întreţinerii; b) direcţiunea studiilor şi construe- 
țiilor de poduri şi şosele, a sistematizării şi modernizării reţelei de 
drumuri; €) direcţiunea financiară administrativă, de personal şi 
contencios. Direcţiunile exterioare au denumirea de direcţiuni re- 
gionale de poduri şi şosele şi cuprind serviciile exterioare de poduri 
Şi şosele. Amănuntele de organizare ale acestora se stabilese prin re- 
gulameat (art: 28). 

Veniturile şi cheltuelile casei se fixează în buget, care. formează 
o anexă a bugeţului general al statului. Legea a înfiinţat drept ve- 
nituri ale casei taxe, cari formează impozite pentru întreţinerea 
drumurilor. 

Aceste taxe sunt următoarele: a) taxa de 1 leu 50 bani pentru 
fiecare kgr. de benzină uşoară consumată în tară, 50 bani pentru 
fiecare kgr. de benzină denaturată şi 80 bani pentru fiecare kgr. de . 
motorină eonsunată în țară; b) taxa de 2 lei pentru fiecare kgr. de 
uleiu mineral produs şi consumaţ în ţară şi de 4 lei de fiecare kger. 
de uleiu importat; c) taxa de 10% asupra valorii cauciucurilor şi 
bandajelor de cauciuc întrebuințate la vehicule; d) taxa de 5 lei de 
fiecare tonă asupra mărfurilor încărcate pe vagon într'una din sta- 
țiile de cale ferată sau în vasele de transport pe apă într'unul din 
porturile ţării. Pentru piatra de var, pirita, minereul de fier, piatra 
spartă etc. se va plăti %. In caz de transbordări taxa se plăteşte o 
singură dată. Aceeaşi taxă se plăteşte şi pentru mărfurile importate). 
Se exceptează dela taxe transporturile militare şi de regie C.F.R. 
cum şi coletele mai uşoare de 50 kgr.; e) taxa de eliberare a permi- 
selor de circulație a vehiculelor cu tracţiune mecanică rutieră, care 
este odată pentru totdeauna 500 lei. pentru o motocicletă, 1500 lei 

43*
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pentru un automobil turism cu o putere până la 15 cai, 2500 lei 

peniru un automobil turism cu o putere mai mare .de 15 cai, pentru 

autocamionete şi autocamioane taxele sunt duble, 1000 lei pentru 

o remorcă ce are roţi cu bandaje de cauciuc, 2000 lei pentru o re- 

morcă ce are roţi cu bandaje metalice. , 

Statul contribuie la bugetul casei cu suma minimă de lei 200 

ilioane anual pe timp de 15 ani. Bugetul se mai alimentează din 

veniturile provenite din folosința drumurilor de stat pentru cărăușie 

publică cu tracţiune mecanică, pentru: instalaţiuni de conducte sub- 

terane sau aeriene, reclame, linii de cale ferată, tramway pe plat- 

forma sau zonele drumurilor de stat, arenzi, sau chirii pentru folo- 

sința zonelor, terenurilor și dependinţelor, din produsul vânzării 

fructelor, a arborilor uscați, a lemnăriei vechi rezultate din poduri, 

ete. stricate, din amenzi şi despăgubiri civile. Casa îşi mai. poate 

crea venituri din folosinţa drumurilor de stat pentru cărăuşie de 

materiale şi mărfuri, făcută prin tracţiune mecanică de către aceia 

de exercită această meserie în mod continuu sau de către industriaşi 

şi comercianţi cu vehiculele proprii (art. 34). 

Drumurile judetene şi vicinale sunt în sarcina judeţului, cele 

“comunale în sarcina comunei. Administrarea acestor drumuri se face 

de către consiliul judeţean prin serviciul tehnic al drumurilor şi Con- 

strucţiunilor, de către consiliul comunal prin organele tehnice lo- 

cale. . . - Aa 

Veniturile şi cheltuelile drumurilor de interes local se prevăd 

în bugetul ordinar şi extraordinar anual al judeţului respectiv al 

comunei, la capitole speciale. Veniturile acestor bugete rezultă din: 

veniturile generale ale judeţului respectiv ale comunei, cota parte 

pentru drumuri rezultată din repartiţia fondului judeţean pentru 

drumurile judeţene şi vicinale, venituri provenind din folgsinţa dru- 

murilor pentru cărăuşie publică cu tracţiune mecanică şi animală pe 

drumurile judeţene şi vicinale respectiv comunale, venituri din folo- 

sință din instalaţiuni pe drumuri, venituri din: concesionarea drep- 

tului de a instala poduri cu taxe, din arenzi sau chirii, din podusul 

vânzării fructelor ete. şi al lemnăriei vechi rezultate din poduri vechi 

de lemn sau rupte ete, din amenzi şi despăgubiri civile pentru con- 

- travenţii la legea, drumurilor şi la legea asupra circulaţiunii a dru- 

murilor publice. 

Pentru drumurile judeţene, vicinale şi comunale se percep şi 

cote adițonale asupra, veniturilor «elementare prevăzute în L. 23 Febr. 

1923. Cotele adiţionale se fixează anual de către consiliile judeţene
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şi rămân definitive după; aprobarea. lor de către ministerul de in- 

terne de acord 'cu acel al lucrărilor publice. Celelalte venituri ale 

drumurilor de interes local se fixează după cazuri de către delegaţia 

consiliului judeţean respectiv comunal. Consiliul judeţean reparti- 

zează pentru drumurile comunale un procent uniform tuturor comu- 

nelox din judeţ de cel puţin 25% din sumele rezultate prin aplicarea 

cotelor adiţional la veniturile elementare ale comunelor. Comunele 

şi judeţele mai pot înfiinţa taxe pe vehicule eu tracţiune animală 

pentru îmbunătăţirea sau modernizarea drumurilor de interes local, 

cu aprobarea ministerului de interne şi a celui de lucrări publice. In: 

valizii, orfanii şi văduvele de răsboiu sunt scutiţi de cotele adiţio: 

nale ale drumurilor (art. 58—59). 

| Poliția drumurilor şi a circulației se exercită în numele admi- 

nistraţiei de care depind drumurile prin: agenţii drumurilor (ingi-“ 

neri, conductori, agenţi tehnici şi picheri), agenţii poliţiei judiciare 

şi organele prevăzute de legea asupra circulaţiei pe drumurile pu- 

blice din 22 Oct. 19292). , 

Prestaţiile prevăzute în legiuirile existente s'au " desfiinţat prin 

legea 6 Aug. 1929 (art. 118). 

2) Legea asupra circulaţiei pe drumurile publice conţin dispoziţiuni ge- 

nerale, dispozitiuni pentru felul, identitatea, întrebuinţarea, luminatul şi 

staționarea vechiculeloi (art. 9—24), pentru pietoni, animale, (art. 25—26;, 

vehiculele automobile (arţ. 2744), pentru biciclete şi tricicluri cu sau 

fără: motor (art. 45—48), vehicule pentru transporturi publice (art. 49—53), 

pentru certiticatele internaţionale de călătorie cu vehicule automobile (art. 

54—6b, pentru infracțiuni şi pedepse (art. 62—70), pentru cazierele vehicu- 

lelor automobile şi ale conducătorilor lor (art. 71—73). 

Cu chestiuni privitoare la plantarea drumurilor publice se ocupă L, 

26 Apr 190, care conţine prevederi şi pentru întreţinerea şi paza plantațiilor. 

Ezploalarea serviciilor de cărăuşie publică pe drumuri. prin vehicule 

cu tracțiune mecanică a fost reglementată prin L. 12 Iulie 1930, care. recu- 

noaşte organizarea serviciilor de cărăuşie publică pe drumuri, prin vehi- 

cuie cu tracţiune mecanică, mecirculând pe şine, ca un  mMono- 

pol de stat, la transportul de călători, bagaje sau mărfuri în afară de cu- 

prinsul comunelor. Organizarea de servicii publice de autobuse numai în 

cuprinsul comunelor urbane sau municipiilor este un monopol al comu- 

nei sau municipiului respectiv. Exploatarea monopolului cărăuşiei publice 
se face prin concesionare pe bază de licitaţie publică. pe o durată maximă, 

de.î ani. Contractele de concesiuni existente între concesionarii de „tran- 

sporturi şi direcţia generală -P. T. T. la data punerii în aplicare a legii 
drumurilor au fost menținute până la expirarea lor (art. 1—6).
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$ 48. Căile de comunicaţ:e pe apă. 

Administrarea şi exploatarea căilor de comunicaţie pe apă, & 

porturilor, a vaselor de servitute, a instalaţiilor de orice fel, fixe 

sau plutitoare, şi în general a bunurilor şi drepturilor aflate în 

exploatarea şi administrarea direcţiei generale a porturilor şi căilor 

de comunicaţie pe apă din ministerul lucrărilor publice a fost: în- 

credinţată prin L. 2 Aug. 1929!) unei regii publice comerciale, orgi- 

nizate în buza Legei 16 Martie 1929 pentru comercializarea avuţiilor 

_publiee. Această instituţiune are denumirea: „Regia autonomă & 

porturilor şi căilor de comunicaţie pe apă“ (P. C. A.). Averea tre- 

“eută în administrarea regiei publice a fost inventariată pe ziua de 

31 Dec. 1929 sub controlul unei comisiuni compuse din 2 delegaţi 

“ai ministerului comunicaţiilor şi 1 delegat al ministerului finanţe: 

lor. 

Organizaţia regiei este cea cunoscută din legea comercializării. 

Direcţiunea generală cuprinde următoarele subîmpărţiri principale: 

a) porturile maritime; b) porturile fluviale împreună cu docurile 

din Galaţi şi Brăila?) şi cu căile navigabile pe Dunăre, Prut şi alte 

râuri şi canale; e) poliţia porturilor, malurilor şi navigaţiei. Pentru 

Prut regia autonomă are atribuţiunile fostei comisiuni mixte a Pru- 

tului. Regulamentul de aplicare a legei fixează direcţiile, serviciile 

şi inspectoratele necesare pentru aceste subimpărţiri (art. 21). 

In porturile de importanţă mai mare se pot grupa toate exploa- 

„tările sub o singură conducere, în vederea unei exploatări unitare. 

“ In porturile unde există zone libere?) se va putea înfiinţa un con- 

siliu local de exploatare, compus din 5 membri numiţi de minister 

(azt. 92—93). . 

Direcţiunea nâvigaţiunii fluviale române (N. FE. R.), "direeţiunez 

serviciului maritim român ($. M. R.), cum şi direcţia şantierului 

naval dela Turmu-Severin depinzând de direcţiunea generală a: por- 

turilor face parte din regia autonomă până la comereializarea lor 

separată. 

1) Regimul căilor navigabile de interes internațional a fost reglemen- 

tat prin convențţiunea. statutul şi protocolul adiţional asupra căilor nati- 

gabile de interes internaţional încheiate la Barcelona la 20 Aprilie 1921, 

ratificate prin L. 13 lan. 1925. 

„2 Regulamentul pentru exploatarea docurilor Galaţi şi Brăila. este R. 

1 Nov. 1924. Zonele libere au fost legiferate prin L. 30 Iulie 1929. 

3) Prin L. 30 Iulie 1949 pentru zone libere s'a înfiinţai câte o zonă liberă 

în porturile Galaţi, Brăila, Giurgiu și Constanţa.
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Veriturile regiei autonome a porturilor constau din încasările 
taxelor stabilite în tarife .după mărfurile cari tree prin porturi şi | 
pe căile de apă, din amenzi, chirii, dobânzi, vânzări de materiale şi 
alte venituri neprevăzute. Regia trebuie să întocmească, tarifele şi 
să fixeze cheltuelile ce. vor figura în bugetul ei în aşa fel, ca din 
veniturile rezultate din aciivitatea ei să aronere toate cheltuelile 
exploatării, inclusiv dobânzile şi amortismenţele capitalului prim 
de investire (art. 29—31). Legea asupra perceperii taxei de cheiaj 
în. porturile dunărene din 23 Iulie 1921 a fost abrogată, iar taxele 
de cheiaj se vor percepe pe baza noului tarii întocmit de regia au- 
tonomă. Tarifele pot fi diferite după porturi. 

„Taxa de 4 procent la valoarea mărjurilor importate sau expor- 
tate prin porturile dunărene şi maritime, înfiinţată prin legile din 
18 Nov. 1863 şi 10 Mai 1896 au rămas în vigoare. Această taxă cât 
şi cea de cheiaj se încasează de către administraţia vămilor şi se 
varsă regiei autonome, fără a calcula vre-un beneficiu (art. 55—57). 

Prin: derogare dela prevederile legei. din 16 Martie 1929, regia 
porturilor nu va vărsa tezaurului timp de 10 ani vre-o dobândă 
sau amortisment, la capitalul de învestiţie, sau restul din beneficiul 
net, ci ele se vor întrebuința exclusiv pentru lucrările noui şi în- 
vestițiurile necesare în porturi sau pentru calea navigabilă (art. 60). 

$ 49. Conductele de petrol, 

Intre mijloacele de transport statul a înfiinţat şi instalaţiuni 
pentru transportul subteran prin conducte a produselor de petrol 
dela locul de „Producțiune până la locul de a putea fi. încărcate în 
vasele de navigaţiune maritimă. Pentru administrarea Şi explou- 
tarea conductelor de petrol din domeniul public al statului s'a în- 
fiinţat o regie publică comercială, în baza legei din 16 Martie 1929 
cu denumirea, „Conductele de 'petrol ale statului“. Prin legea din 
21 Iulie 1929 pentru regia publică a conductelor de petrol ale sta- tului!). Regia a primit toate conductele cari Sau aflat în domeniul 
public al statului specificate în inventar, cum şi acele „cari vor 
intra, în acest domeniu potrivit legei minelor şi anume: conducte, 
terenuri, clădiri, instalaţii de toţ felul ete., rezervoarele din portul 
Constanţa: iu toate drepturile şi obligaţiuile aparținătoare. 'Toate 
„serviciile publice şi întreprinderile, în special regia C. F. R. orga- 

  

1) L. a fost modificată prin L. 6 Iul, 1930.
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nele serviciului de poduri şi şosele, precum orice organ al statului, 

judeţelor sau comunelor sunt îndatorate în caz de spargeri, scur- 

geri sau alte defectări de conducte ce ar observa, să le anunţe cât 

mai urgent şi prin orice mijloc posibil organelor celor mai apro» 

piate ale regiei, şi a da concursul pentru prevenirea şi înlăturarea 

pericolului ce ar putea rezulta din această cauză (art. 6). | 

Regia are organizaţia prevăzută în lege comercializării. Veni- 

lurile ei rezultă din taxele percepute pentru transporturi, depozi- 

tarea şi înmagazinarea produselor, cum şi din vânzarea cantităților 

de produse ce ar depăși nevoile exploatărei. 

Directivele generale ale politicei, transporturilor, cele privi 

toare la chestiunile relative la traseul reţelei de conducte, la tarite 

şi convenţiunile de transport se dau de consiliul de miniştai. Regiei. 

îi aparţine efectuarea tuturor transporturilor de produse petroli- 

tere, cari se pot transporta prin conducte. Regia C. F. R. nu poate 

tansporta decât celelalte produse sau plusul peste capacitatea ae 

transport a conductelor. N | 

Parifele pentru transport trebuesc astfel întocmite, ca încasă- 

rile să acopere cel puţin cheltuelile de exploatare, inclusiv dobân- 

zile şi amortizările capitalului de investire iniţială (art. 24—851). 

Personalul regiei participă la casa generală de pensiuni. Până 

la intrarea în vigoare a statutului special al funcţionarilor regiei, 

li se aplică partea I. a statutului tuneţionarilor publici. 

$ 50. Navigaţiunea aeriană. 

Problema navigaţiunii aeriene sa, ridicat la importanţă în 

urma; progreselor făcute de aviaţie în ultimele două decenii. Ea a 

fost rezolvită ca instituţiune de. stat prin -convenţiunea pentru re- 

glementarea, navigaţiunii aeriene, încheiată la Paris la 13 Oct. 1919. 

Această convenţiune semnată de puterile aliate şi asociate şi Româ- 

nia, împreună cu protocolul adiţional dela Paris din 1 Mai 1920, au 

fost ratificate prin L. 12 Aug. 1924. Legiferarea a fost întregită prin 

protocolul făcut la Paris la 15 Iunie 1929 pentru amendarea unor 

articole ale convenției anterioare, ratificat prin L. 3 Mai 1930. 

'Convenţiunea se bazează pe obligaţiunea fiecărui stat contrac- 

tant pentru timp de pace de a acorda aeronavelor celorlalte state 

contractante liberă trecere inofensivă pe deasupra teritoriului său, 

cu condiţiunea -ca dispoziţiunile stabilite prin convenţiune să fie 

observate (art. 2). 
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Deasemenea fiecare siat contractant are dreptul. de a interzice, 
pentru motive de ordin militar, sau în interesul siguranţei publice, 
sboul din anumite zone de teritoriul său al aeronavelor celorlalte 
state contractante, sub penalităţile prevăzute de legile sale şi cu 
rezerva că nu se va face nici o deosebire în această privinţă, între 
aeronavele particulare din ţara sa şi acele ale celorlalte state con- 
traetante. Poziţia şi întinderea Zonelor interzise va îi dinainte 
adusă la cunoştinţa publică şi va fi notificată tuturor celorlalte 
state, precum şi comisiunii linternaţionale de navigaţie aeriană. 
Tiecare slat iși mai rezervă dreptul în imp de pace în împrejurări 
excepționale de a restrânge sau a interzice provizoriu şi cu efecţ 
imediat sborul deasupra teritoriului “său, sau deasupra unei părţi 
a teritoriului său, cu condiţiunea ca acea restrângere sau interzi- 
cere să fie aplicabilă fără deosebire de naționalitatea aeronavelor 
tuturor celorlalte state (L. 3 Mai 1930, art. 3). 

Convenţiunea navigaţiunei aeriene reglementează toate chestiu- 
uile pentru organizarea şi funcţionarea comunicațiunei aeriene.) 

Intru executarea prevederilor convenţiunei ministerul armaței 
prin deciziunea din 18 Iulie 1929 a publicat Instrucţiunile asupra 
circulației aeriene şi condiţiunile de eliberare şi valorificare a bre 
vetelor şi licenţelor personalului navigant din aeronauţica, civilă, 
puse în vigoare la noi cu începere dela 1 Mai 1929. Direcţiunea, 
superioară a aeronauticei din ministerul armatei a fost însărcinată 
cu punerea în aplicare a tuturor prevederilor convenţiunii. 

$ 51. Căile ferate. Isvoare de drept. 

In şirul mijloacelor de comunicaţiune ale timpului nostru cel 
dintâi loc îl iau căile ferate. Desvoltarea imensă luată de aceste . 
comunicaţiuni, interesul cel mare al organizaţiei sociale de azi, 

1; Convenţiunea reglementează: maţionalitatea aeronavelor, „ertiiica- 
teje de nașigabilitate şi brevetele de aptitudine, admiterea navigaţiunii 
deasupra unui teritoriu străin, reguli de observat la plecare, în timpul 
călătoriei și la aterisaj, transporturi interzise, aeronavele de stat, somisi- 
unea internaţională de navigaţiune acriană, pusă sub autoritatea Socie- 
tății Naţiunilor. In anexe se reglementează: semnele ce trebue să poarie 
aeronavele, certificatul de navigabilitate, cărţile de bora, regulamentul 
asupra focurilor şi semnalelor (codul circulaţiunii aeriene), condiţiunile 
minime cerute pehtru obţinerea brevetelor de piloţi sau navigatori, hărti 
internaţionale şi repere aeronautice, reuniunea, şi distribuţiunea de infor- 
m:aţiuni Ineteorologice şi chestiunea vămilor, 

3
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legat de căile ferate, au reclamat, ca activitatea. statului să se pre- 

ocupe în cea mai largă măsură de ele. Problemele statului dir. 

acest teren sunt de un caracter dublu. De o parte statul intervine 

în sfera sa de atribuţiuni ca. organ superior de control, din punct 

de vedere al interesului general, în înfiinţarea, exploatarea şi func- 

ţionarea căilor ferate. De altă parte în acest imens aparat de cir- 

culaţiune statul intervine însuşi ca organ activ al circulaţiunii, 

construind însuşi căi ferate şi. exploatându-ie, ca întreprindere a 

sa. In această sferă de activitate statul înlocueşte activitatea par- 

ticularilor, care nu mai este suficientă pentm. a înfăptui marile 

cereri ale circulaţiunei, iar unde găsește iniţiativă particulară îi 

dă sprijinul său pentru a putea corăspunde scopului. 

Astfel găsim aproape în toate statele 2 tipuri de căi ferate, 

privite din punct de vedere al organizatorului, căi ferate ale sta- 

tului, cari formează cea mai vastă întreprindere şi căi ferate par- 

ticulare, de regulă în forma de societăţi, pentru realizarea comu- 

nieaţiunii mai ales în părţi ale țării, unde prevalează interesul local. 

Statul român în legiuirile sale. încă s'a preocupat de proble- 

mele căilor ferate, alcătuind o serie întreagă de legi, pentru regle- 

mentarea chestiunilor de căi ferate. Isvoarele de drepti) mai recente 

  

1; Isvourele de drept anterioare: 

|. Legea pentru exploatarea căilor ferate ale statului 19 Martie 1833; 

L. pentru moâificarea şi compieciarea, ei G Febr. 1899, L. privitoare la pa- 

ceper:a veniturilor, |facerea cheltuielilor şi justificarea lor de către admi- 

nistrarea căilor ele 3 Apr. 1890, 1... pentru suprimarea eonsiliului de 

adni, al căilor ferate 31 Martie 1901,,L. pentru modicarea direcţiunei zene- 

aie şi instituirea direcţiunilor regionale DL. 10 Ian. 1919 şi 13 Aug. 1949, 

R. de transport al căilor ferate pentru traficul local 13 Apr. 1899. pentru 

transportarea animalelor și productelor brute 28 Ian. 1901. 

Alte norme sunt: LL. pentru modificarea legii de exploatare 15 Mar- 

tie 1913. L. pentru modificarea tabelei de funcțiuni şi retribuţiuni din lesea 

de exploatare a căilor ferate 18 Martie 1910. Legea, asupra împrumuturilor 

din casa judeţului și a comunei pentru construiri de căi ferate 19 Ian. 

1906, R. 18 Febr. 1919 pentru organizarea, direcţiunii generale şi a direc- 

țiunilor regionale. ” 

Convenţiuni feroviare: între Polonia şi România, privitoare la traficul 

direct pe căile ferate din 21 Iunie 1923, între România, şi regatul sârb-eroat- 

„sloven privind regularea comunicaţiilor şi a transitului pe căile ferate a 

celor două regate din 10 Dec. 1995, între România şi Polonia acord privi- 

tor la traficul feroviar şi două convenţiuni asupra transitului, precum şi 

convenţia dintre România Polonia şi Ceho-slovacia asupra transitului de 

cale ferată, ratificate prin L. 28 April 1930.. 

Convenţiuni pentru răscumpărare de căi ferate: între ministerul finan- 

elor şi societatea privilegiată austro-ungară, de căi ferate de stat privitor
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pentru administrarea şi organizarea căilor ferate sunt: L, 1! Iunie 
„1925 pentru organizarea şi exploatarea căilor ferate, L. 4 Febr. 
1927 pentru modificarea legei de organizare şi exploatarea căilor 
ferate, L. 1 Iulie 1929 pentru crearea regiei autonome a C.F.R. 
L. 3 Mai 1930 a Casei autonome pentru ocrotirea şi ajutorarea per- 
sonalului C. F. R. L. 28 Martie 1900 (modificată prin L. 31 Mai 
1905 şi L. 28 Martie 1926) pentru construirea, şi exploatarea căilor 
ferate din iniţiativă particulară. 

„ Privitor la regimul de transport al căilor ferate sunt: Regula- 
mentul de transport al C. F. R. 27 Aug. 1999, convenţiunea, statu 
tul şi) protocolul asupra regimului internaţional al căilor ferate, 
încheiate la Geneva la 9 Dec. 1923, ratificate prin L. 13 Ian. 19%, 
convenţia adițională asupra transporturilor de mărfuri pe calea fe- 
rată încheiată la Berna în 8 Iunie 1923, ratificată prin IL. 19 
Iunie 1924, 

$ 52. Organizaţia regiei autonome a căilor ferate. 

Administrarea şi exploatarea căilor ferate din domeniul publie 
al statului român a fost încredinţată unei regii publice comerciale 
Qenumită: „Regia autonomă a C. F. R.“, organizată în baza princi- 
piilor depuse în L. 16 Mastie: 1929. Regia publică comercială a fost 
înfiinţată prin L.1 Iulie 1929, care formează isvorul de drept în acea- 
stă materie. Această regie a luat în exploatare şi în administrarea 
sa toat. liniile de cale ferată din domeniul public al statului şi cele 
particulare exploatate până atunci de: „administraţia C. F. RR.“ în 
baza L. 13 Aug. 1927, cu toaţe terenurile ; şi instalaţiunile, materialele, 
drepturile şi obligaţiunile privind acea administraţie. Averea txe- 

  

la modul de plată a anuităţii ce revine României în virtutea convenției 
încheiate la Viena la 10 Sept. 1922 pentru liniile de căi ferate ce au apar- 
ținut acestei societăţi L. 31 Martie 1926; între guvernul român şi Banca 
comercială ungară din Pesta şi Banca ungară-italiană L. 28 Martie 1926. 
cu societatea Arad-Cenad L. 8 Dec. 1926, cu societatea căilor ferate marâ- 
mureşene IL. -6 Martie 1927. cu Compagnie belge des chemins de fer et 
d'ntreprise- din Bruxelles L. 30 fan. 1927, cu „la Maison Scehoeller“: pen-: 
tru răscumpărarea . acţiunilor de prioritate ale căilor terate „someşene L. 
26 Iunie 1930, 

Lucrări pentru. căile ferate: L. 17 Iunie 1929 pentru un credit extraorai- 
nar din împrumutul de stabilizare monetară din. 1929 Spre executarea lu- 
crărilor din campania anului 1929/30, L. 18 April 1930 pentru modificarea 
programului acelor lucrări, L. 13 Martie 1927 pentru fabricarea în ţară de 
locomotive şi vagoane, 1. 2 Aug. 1929 pentru construcţia de locomotive şi 
vagoane în ţară. ”
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cută în gestiunea vegiei autonome a fost speeficată în inventarul 

încheiat la 31 .Dee. 1929. | 

Regia, autonomă a căilor ferate are structura și organele pre- 

văzute în 1. 16 Martie 1929. Direcţiunea generală este compusă din 

direcții şi servicii centrale, precum şi din alte subimpărţiri centrale 

şi exterioare, ce se prevăd în regulamentul de aplicare în vederea 

descentralizării. 

Veniturile regiei constau din încasările taxelor tarifare pentru 

transporturile de călători, bagaje şi mărfuri, dim amenzi, chirii, do- 

bânzi, vânzări de materiale şi alte venituri. Regia trebue să întoc- 

mească, tarifele şi să fixeze cheltuelile în bugetul ei în aşa fel, ca 

din veniturile rezultate din activitatea ei să acopere toate cheltuelile 

exploatării inclusiv dobânzile şi amortismentele capitalului prim de 

învestire. Beneficiile primilor zece ani însă nu se vor vărsa tezau- 

rului, ci vor fi întrebuințate penţru învestiri. 

Directivele generale ale politicei transporturilor, cele referitoare 

la traseurile reţelei de căi ferate, la tarifele şi convenţiunile de trans 

port se stabilesc de către guvern. Regia nu poate fi desfiinţa o linie 

existentă, nici nu poate construi o linie nouă, fără a fi autorizată 

printr'o lege. Convenţiunile de transport încheiate de regie au va- 

loare numai sub rezerva ratificării lor de către consiliul de miniştri. 

Până la punerea în aplicare a statului special al personalului 

C. F. R. rămân în vigoare dispoziţiunile din partea I. a statuţului 

funcţionarilor publici, precum şi textele din L. 13 Aug. 1927 privi- 

toare la funcțiuni, atribuţiuni, înaintări, sancţiuni şi concedii. Pri- 
vitor la serbători se aplică legea repausului duminica). 

$ 53. Construcţiunea de căi ferate. Concesionarea căilor ferate 
particulare. Condiţii, avantagii, exploatare, răscumpărare. 

Corstrucţiunea de căi ferate se poate face numai în baza unei 
autorizaţiuni a. guvernului. La noi sa desvoltat aproape exclusiv 
tipul căilor ferate de stat, căile ferate particulare sunt în număr dis- 
parent. Liniile de cale ferată se împart după importanţa lor în linii 
de interes general (principale sau secundare), linii de interes local 
şi linii industr iale cu sau fără cărăuşie publică, (L. 28 Marţie 1926 
relativă la modificarea legii căilor ferate din iniţiativă particulară). 
Construcţia şi exploatarea liniilor de interes general, principale sau . 
secundare, sunt rezervate statutului şi nu pot fi rezervate iniţiativei 
private. Pentru construcţia căilor ferate statul . procedează după 
formele prevăzute în legi relative la lucrările publice. Judeţele, co-
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munele, cu sau fără participarea, statului, precum şi particularii, fie 

singuri, fie prin asociaţiuni, pot construi căi ferate atât de interes 

local, cât. şi de interes industrial, cu sau fără cărăuşie publică, nor- 

male sau înguste, numai în baza unui act de concesiune, acordat de 

ministerul comunicaţiilor, şi anume pentru liniile locale cu autori- 

zaţiunea consiliului de miniştri pe baza avizului consiliului consul- 

tativ al ministerului de comunicaţii,-iar pentru liniile industriale, 

numai de ministerul comunicaţiilor pe baza avizului comisiunei supe- 

rioare de căi ferate particulare de pe lângă acel minister!) (art. 1). 

Cererea pentru concesiune se înaintează ministerului, însoţită 

de ur memoriu amănunţit, care se arate punctele principale ale 

traseului, scopul pentru care se înfiinţează, condiţiunile de stabilire 

ale căii şi dependinţelor sale, epoca de terminare a lucrărilor şi de 

punere în exploatare, precum şi tarifele. In urma cererii ministerul 

face o uuchetă, pentru a constata foloasele şi înconvenientele, ia 

totodată. avizul consiliilor judeţene şi comunale respective. Construi- 

vea liniei nu poate fi vătămătoare pentru interesele generale ale 

4 luni dela primireâ cererii, în care timp se vor fi rezolvat toate 

statului sau pentru apărarea naţională. După trecerea a cel mult 

reclumaţiunile ivite, ministrul prezintă cererea consiliului de mi- 

niștri,-care admiţând-o, dă autorizaţia. Lucrarea se declară totodată 

de utilitate publică prin decret regal. Construcţia liniei trebue să 

tie începută în termen de doi ani dela acordarea, ei, alteum autori- 

zaţia va fi anulată. In caz când linia nu sar pune în exploatare în 

termenul aprobat şi dacă consiliul de miniştri nu ar acorda o pre 

lungire de termen, ministerul lucrărilor publice şi de comunicaţii 

anulează concesiunea. Concesiunea rămâne anulată, dacă linia nu 

este pusă în exploatare în termen de 5 ani, afară de cazul de forţă 
majoră, care va fi apreciat de consiliul de miniştri. In acest caz 

materialul rulant rămâne proprietatea concesionarului, restul lueră- 

rilor şi instalaţiunile revin statului fără nici o despăgubire. AL. 23 

Martie 1901 pentru construirea căilor ferate din iniţiativă particu- 

lară, art. 2—3). 

Concesionarului se acordă în afară de înlesnirile de expropriere, 

şi următoarele avantagii: a) cedarea, fără plată, pe proprietăţile sta 

tului, pe proprietăţile aparţinând domeniului Coroanei, a terenului 

/ 
*) Comisiunea e compusă din: irectorul C. F. part. din minister, şe- 

îul marelui stat major, directorul general C. F. R., admin. Casei pădurilor _ 

(azi directorul gen. al Reg. aut. a pădurilor statului), directorul industriei 
din min. comerţului. 
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necesar: pentru cale şi accesoriile ei; b) utilizarea şoselelor de orice 

categcrie, când aceasta e posibil; c) dreptul de a lega liniile noui 

cu liniile statului; d) scutirea de orice dări către stat, judeţ şi co- 

_mună, precum şi de taxa de timbru şi înregistrare pe timp de 15 

ani dela data decretului de utilitate publică; e) scutirea pe timp 

de 20 ani dela data concesiunei de taxele de vamă, pentru materia- 

lele necesare înfiinţărei liniilor, ce s'ar importa din afară, în caz 

când acestea nu s'ar găsi în ţară; î) taxarea transportului pe liniile 

statului pentru toate materialele necesare înfiinţărei liniilor cu pre- 

ţul de 3 bani de tonă chilometrică pentru vagoanele cu încărcăttură 

complectă; g) scutirea de instalaţiunea unei linii de telegraf, în caz 

când exploatarea liniei sar face fără înerucişări de trenuri pe linii 

curente; h) scutirea, de a înfiinţa bariere şi împrejmuiri, în caz 

când mar exista serviciu de noapte. "Toate aceste benefirii şi scutiri 

sc vor fixa cu de-amănuntul dela acordarea concesiunei şi vor fi 

arume cuprinse în actul de concesiune (art. 5). 

Când linia prezintă 'un înteres deosebit pentru stat, ministerul 

poate cere a se vota o subvenţiune de către stat prin o lege specială, 

prin care se fixează enantumul şi durata subvenţiunei. 

Tarifele prevăzute în actul de concesiune vor fi considerate ca 

maxime şi nu vor putea fi urcate decât cu aprobarea, consiliului de 

niniştri. Tarifele şi modificările lor, înainte de a se pune în apli- 

care, se vor aduce la, cunoştinţa intereșaţilor prin publicaţiuni. [de 

se voi aplica în mod egal tuturor călătorilor şi tuturor transpor- 

turilor de "mărfuri, cari vor fi în condițiuni identice. Orice sporiri 

de tarif nu vor putea intra în vigoare decât după 3 luni dela publi- 

care. Orarele trenurilor de călători se vor aproba de, minister înainte 

de punerea lor în aplicare?). Viteza, trenurilor se va îixa de admi- 

nistraţiunile respective, fără a trece peste un maximum ce se va 

prescrie de minister (art. 7). | 

Concesionarul este obligat a supune spre aprobare ministerului 

toate proiectele de lucrări publice, înainte 'de executare. Aprobarea 

se dă din punct de vedere al siguranţei publice5). Dacă în cursul 

exploatării, întreținerea liniei şi materialului rulant nu s'ar face 

în mod satisfăcător, aşa cât ar pune în pericol siguranţa publică, 

ministerul în urma unei cercetări tehnice, va îi în drept a împedeca 

2) Ministrul va. hotărî în termen de î1 lună.Dacă nu va răspunde în 

acest timp, orarul propus se va aplica (art. 7). 

3) Ministerul va trebui să comunice decisiunea sa. concesionarului cel 

mult în 3 luni dela data remiterii proiectelor. IN
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circulaţiunea până ce nu se vor face îndreptările aprobate de mi- 

nister (art. 9). 

Administraţinile liniilor sunt obligate, sub pedeapsa de a perde 

dreptul de exploatare, a se supune pentru exploatarea căilor ferate 

la, dispoziţiile regulamentului de exploataret). In caz de răsboiu sta- 

tul are dreptul de a ocupa şi exploata toate liniile ce se vor declara ' 

trebuincioase de către administraţiunea militară. Aceasta, ţine cât 

va dura starea de răsboiu. Statul plăteşte proprietarilor liniei ocu- 

pate, pe lângă eventuale deteriorări şi o despăgubire pentru venitul 

liniei. Aceasta se calculează după media veniturilor din ultimii 3 

ani (art. 10—11). 

Statul beneficiază pentru acele linii ferate, cari sunt puse în 

serviciul public pentru transportul de călători şi mărfuri, după. 30 

ani dela punerea lor în exploatare cu 20% din venitul net, după ce 

se va calcula şi defalca suma de 5% cuvenită acţionărilor şi maxi- 

mum 2% suma destinată amortizărei (art. 12). “ 

După 90 ani aceste linii devin de drept proprietatea statului, 

fără nici o indemnizare, iar în ce priveşte materialul rulanti cum- 

părarea se va face în urma unei constatări! speciale. Constatarea se 

va face de o comisiune de 5 arbitri, 2 ingineri numiţi de minister, 

2 ingineri numiţi de administraţiunea liniei şi de un magistrat al 

Curţii de apel din cireumseripţia. respectivă tras la sorţi. Comisiu- 
nea constată costul răscumpărării (art. 14—15). 

Statul. îşi rezervă dreptul de a răscumpăra după 30 ani dela 

punerea în exploatare acele linii de interes local cari ar fi dobândit 

un caracter de interes general5). Ministerul are dreptul să ia ori 

când în exploatare în contul proprietarului, când interesele statului 

o cer, o cale ferată particulară, care a devenit de interes general, 
asigurând concesionarilor rentabilitatea, cuvenită acelei linii, în ca- 

zul când rentabilitate există (L. 28 Martie 1926, art. 16). 

Cesiunea unei linii concesionate, precum şi fuziunea mai multor 

linii, nu se poate face fără autorizaţia guvernului. Iri caz de părăsire 

a unei linii, fie de către concesionar, fie de către alţi îndreptăţiţi, 

  

1) Acest regulament cuprinde şi dispoziţii privitoare la examinarea pe- 
riodică a tuturor instalaţiunilor mecanice şi a materialului rulant. 

5) Pentru a fixa preţul de răscumpărare comisiunea de & arbitri va lua 
de bază: a) evaluarea construcţiunilor şi a instalaţiunilor în momentul 
răscumpărării; b) venitul net mijlociu în ultimii 5 ani, care se va trans-, 
forma în capital cu un procent de 5%. Suma cea mai mare din aceste 
două va fi admisă, -
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linia revine în proprietatea statului, fără despăgubire, statul având 

facultatea de a răscumpăra materialul rulant (art. 18). 

Prin actul de concesiune se vor stabili condiţiunile transpor- 

tului, scrisorilor, coletelor “poştale, a militarilor, a efectelor militare, 

a deţinuţilor, precum și condiţiunle pentru expedierea, telegramelor 

oficiale şi private prin firele acestor linii (art. 19). 

Concesionarii sunt obligaţi să primească junețiunea altor linii 

cu liniile concedate lor, când ministerul o va încuviinţa. (art. 20). 

Concesionarul este obligat să întrebuinţeze în exploatarea linii- 

lor cel puţin 60% impiegaţi români (art. 25). 

Liniile concesionate în baza, legii şi cari sunt de cărăuşie publică 

sau cari au beneficiat de legea de expropriere, sunt de domeniu pu- 

blic (art. 22). Liniile ferate sunt supuse unei taxe de control, a cărei 

cuantum se fixează de minister (art. 26). Concesionarul poate emite 

obligaţiuni garantate în drepturile ce-i sunt concedate?). 
+ 

$ 54. Postă, telegrat şi telefon. Organizaţia regiei autonome. 

Serviciile postei. 

Statul şi-a rezervat dreptul de monopol asupra telegrafului, te- 

lefonclui şi postei (L. telegrafică, telefonică şi postală 19 Iulie 1892"). 

6) Liniile „ferate terestre sau aeriane destinate” a deservi. exclusiv o 

fabrică, o mină, o cârieră o exploataţiune agricolă sau forestieră etc. şi 

cari nu se angajează de a face cărăuşie publică, nu sunt supuse dispozi- 

ţiilor de mai sus, decât în ceeace priveşte siguranța. Pentru o astfel de 

linie se cere numai concesiunea ministrului (art. 21). 

5 Cităm articolele după noua numerotaţie din 30 Dec. 1913. Prin DL. 

12 Mai 1918 şi 15 Nov. 1918 legea, de organizare a personalului de exploa- 

tare şi de postă rurală a fost întinsă și în Basarabia: Prin .D. 12 Nov. 

1921 puterea legilor şi regulamentelor de exploatarea şi organizarea poște- 

“lor, telegrafelor şi telefoanelor. s'au întins asupra tuturor teritoriilor. 

organizarea poştelor, telegrafelor şi ielefoanelor s'a legiferat prin L. 28 

Martie 1926 ca instituţie autonomă sub denumirea „Administraţia P. T. 7. 

prin L. 20 Apr. 1997 ca direcție generală P. 1. 7. 
Celelalte isvoare de drept în materie sunt: D. 17 Aug. 1908 pentru ex- 

ploatareă. reţelelor judeţene, L. 1 Mai 189 pentru organizarea corpului 

telegrafo-postal şi telefonic, L. 10 Apr, 1394 pentru organizarea împiegai- 

lor auxiliari, L. 31 Mai 1905 pentru organizarea casei de economie, credit 

şi ajutor a întregului personal dela poştă etc. L. 13 Nov. 1913 peniru 

suporţii şi firele telegrăfice şi telefonice, R. 15 Iulie pentru administrarea 

instalaţiilor partculare de telefon, R. 8 Oct. 1909 pentru exploatarea tele- 

grafiei fără fir. DN 

A
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Nimeni nu are dreptul de a înfiinţa şi întreținea astfel de servicii, 

decât statul, “sau cu autorizaţia statului. 

Cea mai reeentă organizaţie s'a dat prin L. 3 Aug. 1929 pentru 

creiarea regiei autonome pe baze comerciale; Prin ea administrarea - 

şi exploatarea serviciilor publice de postă,. telegraf şi telefon ale - 

statului român s'au încredinţat unei regii publice comerciale cu 

denumirea „Regia autonomă a, postelor, telegrafelor şi telefoanelor“, 

care. urmează să fie condusă după. principiile comerciala, cu ob- 

servarea intereselor superioare ale economiei naţionale şi ale statului 

(azi. 1). Regia a luat în exploatare toate drepturile de monopol și 

de orice altă natură, pe cari le-a avut administraţia, P. 1. T, cu 

toate imobilele şi instalaţiile, care au fost specificate întrun. in- 

ventar (art. 2). | 

Ministrul comunicaţiilor are controlul superior al întregei ac- 

tivităţi a tuturor organelor P. Tf. T. El poate da îndrumări şi în- 

strucţiuni pe cari le crede utile intereselor superioare de stat. In 

poate convoca şi prezida oricând şedinţele consiliului de adminis- . 

traţie. Guvernul controlează activitatea regiei printr'un comisar. 

Organizaţia regiei are structura şi organele prevăzute în L. 16 

Martie 1929. Pentru administrare şi conducere ea are: consiliul de 

administraţie cu comitetul de direcţie, direcţia generală P. T. T. 

şi direcţiile regionale. Organizaţia de exploatare din punct de ve- 

dere administrativ şi tehnic se stabileşte prin regulament. 

Pentru conducere şi exploatare administraţia cuprinde: admi- 

nistraţia centrală şi administraţia exterioară. In administraţia, ceh- 

trali se află direcţiile şi serviciile speciale. Administraţia exterioară 

cuprinde:. direoţii regionale şi oficii P. 7. T. Oficiile sunt: oficii de 

stat şi oficii autorizate. 

Oficiile sunt de 3 categorii: a) oficii cu serviciu permanent, 

adecă deschise zi şi noapte pentru telegraf şi telefon şi în timpul 

zilei pentru postă; b) oficii cu serviciu complet de zi; c) oficii cu 

serviciu mărginit de zi, adecă unde serviciul se suspendă în anumite 

ore. La oficiile cu serviciu permanent. şi cu serviciu icomplet, orele 

de serviciu nu pot fi mai puţine decât este prevăzut în servițiul 

internaţional. 

Posta română are următoarele servicii: posta de scrisori (seri- 

sori. cărţi postale, jurnale, imprimate, probe de mărfuri şi hârtii 

de afaceri) simple şi înregistrate (recomandate), transport de pa- 

chete (articole de mesagerii), mandate postale în numerar prin. 

postă sau telegraf, abonamente la jurnale, 'incassarea prin ram- 

burs a valorii obiectelor postei: de scrisori şi articolelor de mesa- 

V. ONIŞOR: Drept administrativ. . 44
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gerii, cum şi încasarea eupoanelor, efectelor de comert, birouri de 

expediţiune şi comisiune pe lângă birourile vamale, transportul 

corespondenţelor postale, persoanelor şi bagajelor prin serviciile 

postale de diligenţă (art. 34). 

Intre serviciile poştei sa întrodus prin L. 9 Apr. 1927 pentru 

înfiinţarea serviciului de conturi curente, viramente şi cercuri 

postale serviciul intern pentru încasarea, plata și transportul su- 

melor de bani prin mijlocul cecurilor şi viramentelor postale. Prin 

L. 8 Iul. 1995 pentru instalarea şi folosinţa staţiunilor și posturi- 

lor radioelectrice sau lărgit serviciile, trecându-se exerciţiul drep- 

tului exclusiv al statului de a primi şi emite corespondențe oficiale 

şi particulare prin stațiuni şi posturi radioelectrice, direcţiunei 

generale P. 1. 7. | 

Administraţia postelor poate cred noui servicii, după trebuiu- 

țele exploatării şi după cererea publicului. Taxele se pot stabili şi 

modifica prin regulament. Oricine are drept a se servi de postă, 

telegraf şi telefon. Se dă preferinţă, în ordinea - efectuării servi- 

ciului, pentru un serviciu public sau pentru afacerile statului. Ser- 

viciul postal privitor la execuţie se reglementează conform conven- 

verțiunei, postale universale, care a fost revizuită şi încheiată în 

noua formă la Londra, în 28 Iunie 1929, ratificată prin L. 4 Aug. 

1930. . 

Ş 55. Serviciul telefonic şi telegrafic. Norme relative la 

funcţionarea lui. 

Serviciul telefonie ea monopol de stat stă sub exploatarea di- 

recţiunii generale. Comunicaţiile telefonice se împart în reţele ur- 

bane, interurbane, judeţene şi private. Reţele urbane sunt instala. 

ţiunile din interiorul oraşului, calculat până la barieră, stabilite. la 

domiciliul particularilor, la autorităţile statului, comunale şi la. orice 

stabiliment public. Reţele înterurbane cuprind instalaţiunile făcute 

în afară de raza unei reţele urbane, cari pun în comunieaţiune două 

localităţi diferite. Reţele județene cuprind înstalaţiunile telefonice: 

făcute în cuprinsul judeţului. Reţele private sunt instalaţiunile tele- 

fonice făcute pe proprietăţi particulare şi care nu sunt legate cu nici 

un post public. 

Exploatarea reţelelor, afară de cele private, se face prin ad- 

ministraţiunea postelor şi a telegrafelor, prin abonamente la postu- 

rile instalate la particulari şi autorităţi, şi prin convorbiri din pos- . 

turile sau eabinele telefonice (art. 100—129). .
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Se poate opri transmiterea ori cărei telegrame prin telegraf, sau 

a unei corespondențe deschise prin postă, dacă ar părea primejdi- 

oasă pentru siguranţa statului, sau ar fi contrarie legilor ţării, or- 
dinei publice sau bunelor moravuri. Pe telegramele refuzate se vor 
însemna motivele refuzării şi se vor restitui prezentatorului în ter- 

men de cel mult 18 ore (art. 7). , 

Telegramele se pot redacta în. orice limbă; ele vor fi scrise. 

însă cu litere latine. Când telegramele nu sunt -redactate în limba ' 
română, expeditorul poate fi obligat a da traducţiunea în scris 

(art. 12). Pentru corespondențe de stat se admit telegrame compuse 
în cifre sau literă secrete, fie în „total, fie în parte. Telegramele 

particulare nu pot fi redactate decât în limbagiu clar, sau compus 

în cifie, cu condiţiunea să dea administraţiei postelor dicţionarul 

cifrelor și să plătească pe lângă taxa ordinară şi taxa de colaţio- 

nare (art. 18). Originalele telegramelor, copiile şi bandele de semne 

se conservă timp de un an,- apoi se distrug. Textul nu poate fi; co- 

munieat decâţ expeditorului sau destinatarului, după constatarea 

identţițăţii. ki au drept a cere liberarea de copii adeverite de pe 

telegrama ce au transmis sau primit. De pe telegramele adresate 

Regelui, miniştrilor şi autorităţilor constituite expeditorul: nu poate 

cere a se trimite copii şi la alte persoane. La cererea tribunalelor, 

judecătorilor de instrucţiune şi a procurorilor, direcţiunea este datoare 

a da telegramele particulare şi corespondenţele postale deschise, ce 

Sar socoti necesare la. descoperirea -crimelor sau delictelor (art. 

14—15). 

P'rancorea telegramelor şi plata, taxelor accesorii este obligatorie 

la prezentare. Telegramele se taxează după numărul cuvintelor. 

Adresa numără drept două cuvinte, ori cari ar fi numărul cuvin- 
telor din cari se compune (art. 17—18). Telegramele de presă, pre- 

zentate de corespondenţii formal autorizaţi ai ziarelor şi adresate 

redacţiunilor, vor beneficia de o reducere de 50% pe cuvânt, dacă 

se prezintă în 'orele fixate prin regulament de administraţiunea 

postelor (art. 19). 

Prezentatorul unei telegrame are dreptul a-i opri transmiterea, 

fie la punctul de pornire, fie la cel de destinaţie. Taxa, incasată nu 

se restituie (art. 32). Taxele telegrafice şi telefonice se percep în 

numerar. Taxele postale se percep de regulă prin aplicare de timbre 

postale. | 

Nu pot fi puse sub sechestru obiectele şi accesoriile serviciului 

telegrafo-postal, asemenea nici obiectele încredințate postei (art. 157), 

Personalul telegrato-postal în exerciţiul funcţiunei nu poate fi ares- 

tat, decât. cu înicunoştinţarea şefului dirigent şi după ce s'au luat 

44:
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măsuri de înlocuire. Arestarea în afară de serviciu trebuie comuni- 

cată dirigentului sau administraţiei în 24 ore. In afaceri de serviciu 

numai autoritatea telegrafo-postală este în drept a cerceta contra- 

venţiile personalului (art. 159). Liniile telegrafice vor fi veghiate, 

fără remuneraţie, de toţi agenţii puterii publice, de agenţii de po- 

duri şi şosele, ai căilor ferate, de poliţie, cari-sunt datori a înştiinţa 

orice înţreruperi sau stricăciuni biroului celui mai de aproape (art. 

162). Toate autorităţile civile şi militare sunt datoare a da tot con- 

cursul impiegaţilor telegrafo-poştali, ori iând li se va cere, pentru 

împlinirea serviciului (art. 163). 

Obiectele încredințate postei spre expediere sunt considerate pro- 

prietate exclusivă a depunătorilor, cari pot dispune de ele în orice 

mod, până în momentul predării lor. regulate la: destinaţie, când 

înceată, orice răspundere a statului (art. 166). Statul e dator să plă- 

tească despăgubiri, în cazul de perdere şi anume pentru: a) perderea 

unei telegrame, predarea unei telegrame la adresă mai târziu decât 

cum ar fi putut sosi prin postă, transmiterea greşit a unei telegrame 

colaţionate: b) perderea obiectelor recomandate, a obiectelor cu va 

loarea. declarată, pentru perderea pachetelor, stricarea prin trans- 

port. Reclamaţiile de despăgubiri trebuiesc făcute în 6 luni dela 

predare, după acest termen reclamantul mare drept la nici o des- 

păgubire (art. 167—174). | 

Personalul telegrafo-poştal de orice grad este dator a păstra 

secretul telegramelor şi corespondenţei postale sub penalitatea pre- 

scrisă de lege (art. 175). 

Sustragerea. taxelor poştale, în total sau în parte, se supune la, 

taxa întreită a obiectului. Oricine face declaraţiuni false asupra 

conţinutului obiectelor predate postei şi al căror transport este pro- 

hibit va fi supus la amendă până la 50 lei de bucată. Declararea 

unei valori superioare valorii reale se supune la amendă. până, la 500 

lei şi nu dă drept la despăgubire în caz de perdere pentru diferinţă. 

Amenzile se pronunţă de direeţiunea generală, pot fi apelate la 

tribunal (art. 179—185). 
Registrele şi actele de manipulaţiune postală se păstrează 5 ani. 

Corespondenţa oficială a oficiului se păstrează 10 ani. 

$ 56. Telegratia fără fir. 
N. 

Telegratia fără fir a intrat pentru prima oară în şirul preocu- 

paţiunilor statului prin R. 3 Dee. 1905, prin care sa înființat un 

serviciu de telegrafie fără fir între staţiunile radiografice de pe



i 
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vapoarele române şi reţeaua telegrafică a statului. Serviciul de le- 

gătură între vapoare şi reţeaua, statului sa făcut prin. staţiunea, ra- 

diografică de pe coasta mării la Constanţa. Aceasta staţiune a, ser- 

vit numai ca staţiune de transit şi control. A fost pusă în comuni- 

caţiune cu reţeaua, telegrafică a statului printr'o linie specială în- 

trodusă în oficiul telegrafic din. Constanţa. 

Prin R. 3 Dec. 1905, întregit prin R. pentru serviciul posturilor 

de telewrafie fără fir din 21 Dee. 1905, modificate prin R. 8 Oa. 

1909, sa determinat şi funcţionarea serviciului de telegrafie fără fir. 

Radiotelegramele pot fi redactdte în limbagiu clar sau în lim- 

bagiu convenit, după regulele stabilite prin convenţiunile telegrafice 

în vigoare. Taxa telegramelor se compune din taxa telegrafică ordi- 

nară şi din'o taxă radiotelegrafică specială. 

Radiotelegrafia a fost reglementată prin convențiunea de ra- 

diotelegrafie internaţională semnată la Washington la 25 Nov. 1927 

împreună cu regulamentul general şi regulamentul adiţional ane- 

xate, ratificate prin L. 21 lulie 1980. 7



CARTEA III. 

Administraţia relativă la viața sufletească. 

Ş 1. Problemele administraţiei relative la viața sufletească. 

Un mare teren al problemelor statului îmbrățișează viaţa sufle- 

tească a cetăţenilor. Omul pentru traiul său are nevoe nu numai 

de bunuri materiale, ci şi de bunuri spirituale sau sufleteşti. In altă 

parte a studiului nostru neam ocupat eu legislaţiunea, prin care 

statul ajută pe cetăţenii săi, de a produce şi a câştiga, bunurile ma 

teriale pentru susținerea vieţii. In această parte ne vom ocupa cu 

legislaţiunea, prin care statul creiază organizaţiile şi mijloacele ne- 

cesare pentru a da cetăţenilor săi bunurile sufleteşti. necesare pen- 

tru convieţuirea lor în stat. 

Bunusile sufletești sunt toţ atât de importante în viaţa oame- 

nilor, şi în eonvieţuirea lor în stat, ca şi bunurile materiale. De aceea 

statul din ;cele mai vechi timpuri a înţeles această problemă a sa 

de a creia instituţiunile pentru promovarea vieţii sufletești, sau 

dacă statul nu a fost în stare a:se preocupa singur de viaţa sufle- 

tească, de a ajuta cealaltă instituţiune soțială a vieţii sufleteşti, 

biserica, întru soluţionarea problemelor din aicest teren. 

Instituţiunite vieţii sufleteşti în organizaţia de stat se grupează 

“mai ales în 3 categorii: 1. instituţiunea proprie a vieţii sufleteşti, 

"biserica cu credința religioasă; 2. institaţiunile pentru producerea 

şi câştigarea din partea, cetăţenilor a bunurilor sufleteşti, institutele 

de învățământ; 3. instituţiuni pentru a propaga şi a răspândi bu- 

nurile sufleteşti între cetăţeni, trecând peste epoca când cetăţeanul 

îşi însuşeşte acele bunuri în institutele de învăţământ presa, teatrul. 

bibliotecele publice, muzeele, expoziţiile şi alte aşezăminte similare, 

menite a întregi bunurile sufleteşti câștigate în institutele de în- 

văţământ, !
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Legislaţiunea statului român vom studia-o, ţinând seamă de 

această grupare a instituţiunilor!). 

„Din cele 3 grupe de instituţiuni ale vieţii sufletești, biserica, 

având în evoluţia societăţii omenești oragnizate în state un rol deo 

"sebit, şi-a creiat şi o organizaţie cu iearacter universal, care trece 

peste cadrele statelor. In această organizaţie specială ea şi-a eluptat 

un rol important, deosebit însă după diferitele state. Ştiinţa. organi- 

zaţiei speciale a bisericei şi a funeţionării ei, în studiul diseipline- 

lor de drept, formează un studiu deosebit, dreptul bisericesc. In 

cadrele dreptului administrativ ne vom ocupa numai cu liniile mari 

ale organizaţiilor bisericeşti în cadrul organizăţiei noastre de stat, 

raportul dintre ele şi stat, cum .şi cu raporturile cetăţenilor făcând 

parte din diferite biserici între. sine şi cu statul, cum şi cu proble- 

mele de stat, cu a căror rezolvire bisericele sunt învestite din partea 

statului. _ 

In statul nostru aceste chestiuni au mare importanţă prin fap- 

tul existenţei, mai ales în teritoriile unite, a unei varietăţi atât de 

mari de biserici. Toate aceste biserici au o situaţiune de drept con- 

solidată, conlucrarea lor în noua orânduire de stat, amonizarea 

drepturilor şi datoriilor lor în statul român, sunt dintre problemele 

cele mai dificile. 

A. Biserica. 

$ 2. Biserica ortodoxă română. Organizația generală. Sfântul 
Sinod. Congresul naţional bisericesc. Consiliul central bisericesc. 

Consistoriul spiritual. Eforia. 

Biserica ortodoxă română a fost declarată, prin deoretul din 6 

Dec. 1864 dat de Domnul Alexandru Ion Cuza, independentă de orice 

1) Trece pesie cadrele studiului nostru marea chestiune a stabilirii lo- 

cului ştiinţei relative ia instrucţiune în şirul problemelor de stat „...es 

entsteht die Verwaltung der geistigen Welt; es ist die Arbiet des Geistes 

fur den Geist; und diese in und durch den Staat zum selbstăndigen Orga- 

nismus, zu befussten Wollen und Thun erhobene Arbeit nennen wir das 

Bildungswesen. In diesem seinem hăâchsten Sinne erscheint nur das Bil- 
dungswesen als ein lebendiger Process, der bei den Anfângen der einzelnen 

Persânlichkeit beginnt ună erst in der staatlichen Verwaltung seinen 

hâchsten Ausdruck emiângt“ Lorenz von Stein, Verwaltunslehre II, 213. 

Cu această chestiune se ocupă în special știința adm. Metodologia se 

ocupă cu legile, în baza cărora, !se pot câştiga cunoştinţele în mod mai 

ejicace, iar pedagogia cu toate chestiunile de instrucţiune şi 'educaţiune, 

cu întreg procesul de câştigarea cunoştinţelor. -



— 696 — 

autoritate bisericească străină.. Ea a fost decretată biserică auto: 

cefali, scoasă fiind de sub autoritatea patriarhului din' Constantino- 

“pol, în tot ce priveşte organizarea şi disciplina, A rămas însă în 

unitate dogmatică cu biserica ortodoxă a răsăritului. 

In epoca posterioară deeretărei independenţei de orice autori- 

tate bisericească străină biserica ortodoxă română a fost organizată 

prin legi şi regulamente emanate dela puterile constituite ale sta- 

tului. Decretul 6 Dec. 1864 o declară liberă în stat (art..15). Consti- 

tuţiunea din 1866 în art. 21 declară religiunea, ortodoxă ca religiune 

dominartă a statului român, declaraţiune repetată şi în constituţiu- 

nea dela 1923 (art. 22). 

Organizaţia bisericei ortodoxe a fost stabilită prin L. 19 Dec. 

1872 şi L. 3 Apr. 1909, cum şi alte legi. Constituţiunea din 1923 pre- 

vede ca, bază a organizaţiei următoarele principii: Biserica ortodoxă 

română este şi rămâne neatârnată de orice chiriarehie străină, pă- 

strându-şi însă unitatea cu biserica ecumenică a răsăritului în pri- 

vinia dogmelor. In tot regatul României biserica creştină ortodoxă 

va avea organizaţie unitară cu participarea tuturor elementelor ei 

_ constitutive, clerici şi mireni. O lege specială va statornici princi- 

piile fundamentale ale acestei organizaţii unitare, precum şi modali- 

tatea după :care biserica îşi va regulamenta, conduce şi administra, 

“prin organele sale proprii şi sub controlul statului, chestiunile sale 

religioase, culturale, fundaţionale şi epitropeşti. Chestiunile spiri- 

tuale şi canonice ale bisericei ortodoxe române se vor regula de o 

singură autoritate sinodală centrală. Mitropoliţii şi episcopii bise- 

vicii ortodoxe române se vor alege potrivit unei singure legi speciale 

(art. 22, alin. V—IX). Patrivit acestor. principii constituţionale or- 

garizarea bisericei ortodoxe române a fost legiferată prin L. 6 Mai 

1925 şi prin statutul pentru organizarea bisericei, ortodoxe române 

anexat acelei legi, cari formează azi isvorul de drept î în această ma- 

terie. 

Tu raport cu statul principiul nouii organizări este autonomia, 

în. baza căreia biserica îşi reglementează, conduce şi administrează 

afacerile sale prin organele proprii şi numai sub controlul statului. 

Potrivit acestui principiu 'în viitor normele de organizare ale bise- 

“vicei nu emană dela organele constituite ale statului; ci dela organele 

proprii ale bisericei, iar statul În baza dreptului de supraveghere şi 

control întăreşte pe cele mai importante, arătate în mod expres în 

legea sau statutul de organizaţie. Organul legislativ al bisericei are 

drept să stabilească: norme obligatorii pentru întreaga biserică 

(art. 6).
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Miiloacele materiale pentru întreţinerea bisericei, așezămintelor 

şi slujitorilor ei se vor lua în primul rând din propriile sale resurse. 

Cum înainte de 1925 averile, fondurile şi fundaţiunile aparţinând 

diferitelor părţi constitutive ale bisericei au fost administrate de 

către stat prin ministerul cultelor, L. 6 Mai 1925 prevede, că acesta, 

va pune averile la dispoziţia bisericei, care în viitor le va administra 

prin organele proprii. Dacă biserica ar cere, pentru cazul că veni- 

turile averilor proprii nu sunt suficiente pentru întreţinerea, sa, sta- 

tul va pune la dispoziţie bisericei sumele necesare pentru a com- * 

plecta retribuţiunile funcţionarilor eclesiastici, potrivit unor norme 

generale stabilite prin lege şi în armonizare cu salariile funcţiona- 

riloz publici, icam 'şi pentru acoperirea altor lipsuri materiale. Acea. 

stă ecrere de ajutor a bisericei statul o poate împlini numai după 

o prealabilă constatare a necesităţilor faţă de veniturile cari le au 

părţile constitutive ale bisericei care recalmă ajutoare (art. 19—91). 

Pentru a se uşura cât mai mult sarcina statului, biserica înființează 

un fond general bisericesc, constituit din averile comune ale între: 

gei biserici, din contribuţiuni, din cotele eparhiilor, stabilite de 

congresul naţional -bisericese, din donaţiuni ete. (art. 23). ă 

In €apul bisericei ortodoxe române stă Sfântul Sinod, cea mai 

înaltă autoritate pentru chestiunile spirituale şi canonice şi orgă- 

nul suprem pentru chestiunile bisericeşti de orice natură, cari intră 

în competinţa, sa. Organul central reprezentativ este congresul na- 

ţionai bisericesc, iar organ executiv este consiliul central bisericese 

(art. 5—7). 

Din punct de vedere al teritoriului biserica ortodoxă română 

formează o singură unitate superioară, în capul căreia se află ca 

litular patriarhul. Prin L. 25 Febr. 1925 scaunul arhiepiscopal şi 

mitropolitan al Ungro-Vlahiei ca primat al României a fost ridicat 

la vangul de scaun patriarhal. Teritoriml din punct de vedere a 

orânduirii canonice şi administrative este împărţit în eparhii, proto- 

popiate şi parohii. Dintre eparhii unele s'au ridicat la rangul dv 

arhiepiscopii, iar având sub autoritatea lor un număr de episcopi, 

ele sunt totodată şi mitropolii, ca instituţiuni canonice şi istorice. 

Ca instituţiuni religioase speciale sunt mănăstirile. Mitropot:ile, arhi» 

episcopiile, apiscopiile, protopopiatele, parohiile şi mănăstirile sunt 

părţile constitutive ale bisericei. Ele sunt persoane juridice (L.- 3. 

Mai 1928). Fiecare dintre ele are dreptul de a reglementa, conduce 

şi administra independent de altă parte constitutivă de acelaşi grad 

afacerile sale şi a participa prin reprezentanţii săi la lucrările părţii 

corstitulive superioare (art. 8).
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I. Sfântul Sinod se compune din toţi mitropoliţii, episcopii şi 

arhierii vicari în funcţiune. Este prezidat!) de mitropolitul Ungro- 

Vlahiei ca patriarh al bisericei ortodoxe române. In atribuţiunile 

Sf. Sinod intră: a păstra ca organ al autocefaliei unitatea dogma- 

tică şi canonică cu celelalte biserici ortodoxe, a păstra unitatea. cre 

dinţei, a cultului şi aşezămintelor canonice în întreagă biserică o1- 

todoxă română, a trata orice chestiuni de dogmatică, sacramentală 

şi rituală, şi a-o rezolva în conformitate cu învăţătura şi interesele 

biscricei, a lua măsuri pentru promovarea vieţii religioase şi mora- 

lităţii clerului şi credincioşilor şi a supraveghia la bunul mers ai 

afacerilor bisericeşti din întreaga ţară, a judeca pe membrii săi 

pentru. abaterile bisericeşti, a hotărî ca organ suprem în toate ches- 

“ tiunile de orice natură intrând în competinţa lui potrivit -sfintelor 

canoane: şi regulamentelor speciale, a da avizul asupra proectelor 

de legi privind biserica ortodoxă ete. (statut. art. 3). Sf. Sinod se 

„întruneşte în şedinţe cel puţin odată în an, în cazuri de trebuinţă 

se poate întruni şi în sesiuni extraordinare. Convocarea o face pre- 

şedintele său, după încunoştiinţarea prin ministerul cultelor a M. S. 

Regelui. Deschiderea se face prin mesaj regal. Ministrul cultelor 

poate asista la deliberări cu vot consultativ2). 
II. Congresul național bisericesc este organul central reprezen- 

tativ pentru întreaga biserică a Românilor de religiune. ortodoxă, 

în afacerile administrative, culturale, fundaţionale şi epitropeşti. 

Congresul este compus din câte 6 reprezentanţi ai fiecărui eparhii, 

2 clerici şi 4 mireni, delegaţi de adunările eparhiale pe termen de 6 

ani, dintre membrii lor sau alte personalităţi ale eparhiilor respec- 

tive.. Membrii Sf. Sinod sunt de drept membri ai congresului. Nor- 

mele obligatorii pentru întreagă biserica votate de congres sunt su- 

“puse spre întărire M. S. Regelui. In atribuțiunile congresului, intră: 

a susține şi apăra interesele şi drepturile bisericei, a conduce şi 

reglementa, afacerile ei, a susține aşezămintele culturale, filantro- 

pice şi economice ale bisericei, întru cât ele nu' sunt proprietatea 

părţilor constitutive, a îngriji, spori şi controla averile din proprie: 

tatea întregei biserici, a îngriji de mijloace materiale, î în eaz de tre- 

buinţă a statori contribuiri bisericeşti (taxe de cult), a decide asu- 

| *) în lipsa patriarhului preşedinte al Sf. Sinod este Mitropolitul Mol- 

dovei, iar în lipsa aceștuia 'mitropolitul Ardealului, urmând apoi al Bu- 

covinei, al, Basarabiei sau cel mai vechiu episcop în hirotonie (statut: 

art. 2). 

2) Când ministrul cultelor este.de altă confesiune de cât cea ortodoxă 
va îi înlocuit prin unul dintre miniştrii de confesiune ortodoxă.
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pra delimnitării eparhiilor şi asupra înfiinţării de noui eparhii, 

îngriji de gestiunea prin buget şi socoteli încheiate, a alege mdzutii 

consiliului central bisericesc, a alege 2 membri în eforia bisericei 

şi în fine a alege împreună cu adunarea eparhiei vacante pe epis- 

copi şi mitropoliți. 

Cengresul se întruneşte din trei în trei ani la Bucureşti la o 

anumită dată (14 Oct. Sf. Paraschivă). In sesiuni extraordinare se 

întruneşte de câte ori cere trebuința. Preşedintele congresului este 

patriarhul. Convocarea o face preşedintele, după încunoșştiinţareu 

M. S. Regelui prin ministerul cultelor. Deschiderea se face pri 

mesaj regal (stâtut. art. 8—13). 
II]. Consiliul central bisericesc este organul executiv al congre- 

sului şi al Sf. Sinod şi organul superior administrativ pentru aface- 

rile întregei biserici. Se compune din 15 membri, câte 3 de fiecare 

mitropolie (1 cleric şi 2 mireni), dintre cari cel puţin 5 (clericii) 

vor fi salariaţi şi vor forma delegațiunea permanentă a consiliului, 

iar cei 10 mireni vor fi onorifici. Membrii salariaţi vor fi declaraţi 

stabili după un an de probă, cei onorifici vor fi aleşi pe 6 ani şi 

vor putea îi realeşi. Preşedintele consiliului este patriarhul, în lipsa, 

lui mitropoliţii în ordinea: fixată, iar în: lipsa acestora un delegat al 

patriarhului. Pentru a se lua hotărîri valabile trebue să fie prezenţi 

cel puțin 8 membri afară de preşedinte. Mitropoliţii şi episcopii pot 

lua parte la lucrări cu vot deliberativ. 

Atât consiliul central, cât şi Sf. Sinod au cancelarie proprie, 

care funcţionează potrivit unui regulament interior (statut, art. 

14—1$). | 

IV. Consistoriul spiritual central funcţionează ca instanţă de 

recurs pentru afacerile disciplinare şi judecătoreşti, venite dela con- 

sistoriile spirituale mitropolitane, are totodată menirea de a asigura 

unitațea jurisprudenţei. Este compus din 5 preoţi cu pregătire sn- 

perioară teologică şi eventual juridică, câte unul de fiecare mitre - 

polie. Ei sunt numiţi de către Sf. Sinod pe termen de 6 ani după, 

propunerea mitropoliilor, ei pot fi numiţi din nou. Vor fi numiţi şi 

5 supleanţi. Precedura, de judecată este stabilită în regulamentul 

special pentru instanţele. judecătoreşti bisericeşti întoemit de Sf. S:- 

nod: îstatut, art. 19—21). i 

V. Eforia bisericei ortodoxe române este instituită pentru admi- 

nistrarea fondului general bisericesc al tuturor averilor comune bi- 

sericei şi a sumelor acordate de stat. Eforia, este organul executiv al 
consiliului central privitor la afacerile economice financiare. Ea ad- 
Iinistrează şi averile şi fondurile bisericeşti cari mai înainte erau
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adminisţrate de minister şi cari n'au putut fi atribuite altor părţi 

constitutive. Eforia se compune din 3 membri, unul numit de mi- 

nisterul cultelor de acord cu ministerul finanţelor, ceilalţi 2 sunt 

aleşi de congresul naţional bisericese (1 cleric şi 1 mirean). Eforia 

stă sub controlul ministerului şi a consiliului central şi în directă 

legătură cu ele. Membrii au mandat de 6 ani. Funcționarea Eforiei 

se stabileşte prin regulamentul întocmit de congresul naţional bise- 

ricese (statut, art. 22—95). 

$ 3. Organizaţia teritorială. Eparhiile. Mitropoliţii şi episcopii. 

Adunarea eparhială. Consiliul şi consistoriul spiritual. 

Ca. teritoriu biserica ortodoxă română se împarte în cireum- 

seripții numite eparhii. Mai multe eparhii se grupează într'o cir- 

cumseripţie de rang mai înalt, Mitropolia. Capii eparhiilor sunt 

episcopii, unul dintre episcopii eparhiilor grupate în mitropolie 

este capul acesteia, având titlul de arhiepiscop şi mitropolit. Unul 

dintre mitropoliți, cel din capitala ţării, are titlul de patriarh. 

Mitropoliţii şi episcopi! în afară de atribuţiunile spiritiuaie 

canonice sunt organele de conducere şi administraţie a cireum- 

scripţiilor ” teritoriale numite eparhii. Biserica ortodoxă română | 

este împărţită în 5 mitropolii, dintre care 3 istorice (a Ungro-Vla- 

hiei, a Moldovei şi Sucevei şi a Ardealului), iar 2 fiind intemetate 

“în timpul mai nou (a Bucovinei şi a Basarabiei). De mitropolia 

Ungro-Vlahiei, depind eparhiile: arhiepiscopia (Bucureştilor, epis- 

copia, Râmnic-Noal-Severin, Buzău, Argeş, Constanţa; mititopolia 

Moldovei şi Sucevei cu eparhiile: arhiepiscopia Iaşilor, Roman. 

Huşi, Dunărea de jos; mitropolia; Ardealului cu eparhiile: arhie- 

piscopia Alba-lulia şi Sibiu, Arad, Caransebeş, Oradea, Cluj; mitro- 

polia Bucovinei cu eparhiile: arhiepiscopia Cernăuţi, episcopia. Ho- 

iin, mitropolia Basarabiei cu eparhiile: arhiepiscopia Chişinău şi 

episcopia Cetatea Albă-Ismail. Schimbarea titulaturii actuale a mi- 

tropoliilor şi episcopiilor şi întinderea lor teritorială, cum şi ere- 

area de noui eparhii se poate face numai prin lege (L. 6 Mai 1925 

art. 2-3). Fiecare cap al eparhiei are ca ajutor un vicar, numit 

de el dintre clericii din cinul călugăresc sau mirenesc. Cercul de ac- 

zivitate al vicarului îl desemnează episcopul. 

Episcopul conduce afacerile eparhiale cw ajutorul adunării 

- eparhiale, consiliului eparhial şi al consistoriului spiritual eparhial,
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„ I. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii clerului 

şi ai credincioşilor în proporţie. de 1/s clerici. şi. 2ls: mireni. Numărul 

nembrilor adunării este de 45 sau 60, după întinderea teritorială 

a fiecărei eparhii.) Membrii adunării se aleg pe câte 6 ani şi anu- | 

me, mirenii de către membrii mireni ai adunărilor parohiale, gru- 

paţi pe circumscripţii electorale, iar membrii clerici de către cle- 

ricii întruniţi în colegii preoțești. Adunarea se întruneşte de regulă 

odată pe an la Dumineca Samarinencii (a treia după Paşti), iar în 

sazuri de necesitate se poate întruni în sesiune extraordinară. Pre- 

sedintele adunării este episcopul. Convocarea. :se face cu, 14 zile 

înainte de termenul: adunării. In atribuţiunile adunării întră tot ce 

priveşte reglementarea, „conducerea şi administrarea afacepilor 

apariiale. 

II. Consiliul eparhial este organul executiv al adunării eparhiale . 

şi de conducere al afacerilor administrative, bisericeşti, culturale 

şi fundaţionale pentru eparhia întreagă. Membrii se numesc „con- 

silierii eparhiei“. Consiliul se poate împărţi! în următoarele 3 secţii: 

secţia administrativ-bisericească, culturală, economică. - Numărul 

consilierilor este de fiecare secţie 6, dintre cari cel mult 2 salariaţi 

(referenţii), iar ceilalţi onorifici. Membrii secţiei bisericeşti sunt 

toţi eleriei; hirotoniți, ai celorlalte ij, clerici ?l; mireni. Consilierii 

se aleg de adunarea eparhială şi se aprobă de episcop. Consilierii 

referenţi. sunt, stabili după: un an de probă, cei onorifici se aleg pe 

un timp de 6 ani, ei pot fi realeşi. Preşedintele de drept al consi- 

Jiului este episcopul. Consiliul are cancelarie specială în capul că- 

reia este un secretar salariat, având numărul de funcţionari nece._ 

sar. Hotărtri se .pot lua fiind de faţă cel puţin: 3 consilieri afară de 

breşedinte.: 

III. Consistoriul spiritual eparhial are atribuţiunea, de a judeca. 

abaterile de natură bisericească săvârşite de membrii clerului. de 

mir şi celalalt personal bisericesc. Este compus din 3 preoţi, doctori 

sau licenţiaţi în teologie dela o facultate ortodoxă, având şi cunoştinţe 

“speaale tanonice și juridice. Membrii sunt aleşi de adunarea, epar- 

hială pe timp“ de 6 ani. Alegerea se aprobă de episcop. Ei pot îi 

realeşi. "Pe lângă cele: 3 mitropolii istorice funcţionează câte un . 

aonsistoriu spiritual mitropolitan, ca instanţă de apel, care este 

întărit cu câte un delegat al fiecărei eparhii. _ 

5 Numărul membrilor este 45 în eparhiile: Argeș, Buzău, Cetatea 

Albă, Dunărea de jos şi Huşi, 60 în celelalte eparhii.
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Ş 4. Organizaţia teritorială, protopopiatele, parohiile, mănăstirile. 

Eparhia, este împărţită în protopopiate, cuprinzând. cel mult 50 

parohii şi cel puţin 20, după împrejurările locale. 

Protopopul cu reşedinţa în capitala judeţului este reprezentan- 

tul oficial al bisericei faţă. de autoritatea statului. El îndeplinește 

atribuţiunile pe cari legile le dau protopopului judeţului. Protopopul 

conduce afacerile administrative-bisericeşti, culturale şi epitropeşti 

ale circumscripţiei sale. 4 

Unde trebuinţele cer şi împrejurările admit, protopopul cou- 

duce afacerile împreună cu adunarea protopopească, consiliul pro- 

topopesc şi epitropii protopopeşti. 

I. Adunarea protopopească este compusă din 15 sau 24 membri, 

Cupă mărimea” protopopiatului, +/; preoţi şi 2/> mireni, aleşi pe 6 

ani. Alegători sunt credincioșii înscrişi în una din listele din pro- 

topopiat. Adunarea protopopească se ţine odată în an în primul 

trimestru, se poate convoca şi în. sesiune extraordinară. Pentru 

ţinerea unei. adunări extraordinare se cere încuviințarea consiliu- 

lui eparhial sau a episcopului. Adunarea. poate lua hotăriri valide 

n'umvuai dacă afară de preşedinte va îi de față majoritatea membr:- 
lor săi. In contra hotăririlor adunării se poate face contestaţie ln 

consiliul eparhial. II. Consiliul protopopesc este organul. executiv al 

adunării şi conduce afacerile comune. ale protăpopiatului. Se com- 

pune din 6 membri aleşi de adunarea protopopească pe 6 an;, '/e 

clerici şi 2/» mireni. Consiliul ţine de regulă 3 şedinţe pe an, în 

caz de necesitate şi mai multe. III. Episcopii protopopeşti, execută 

hotărtrile privitoare la afacerile financiare ale protopopiatului, ei 

administrează. fondurile înfiinţate -pentru întreg protopopiatul. Fi 

sunt aleşi în număr de 4 de către adunarea protopopească pe câte 

6 ani. 

“Parohia este comunitatea bisericească a credincioşilor, clerisi 

şi mireni, cari susţin cu mijloacele lor materiale şi morale una san 

mai multe. biserici cu aşezămintele şi personalul lor. Comunitatea, 

care nu este în stare să se susţină din mijloace proprii se alătură 

la co parohie vecină sub numele de filială. Pentru înfiinţarea unei 

noui parohii se cere la oraşe un număr de cel puţin 400 familii, iar 

la sate de cel puţn 200 familii. In cazuri bine motivate se pot în- 

fiinţa în mod excepţional parohii şi sub acest număr de familii. 

__ Infiinţarea, unei parohii-:noui, cum şi prefacerea unei filiale în pa-
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robie, o aprobă consiliul eparhial, dacă pentru susţinerea parohiei 

şi a "personalului ei se cere şi ajutorul statului, înfiinţarea trebue 

admisă şi de minister. 

- Personalul parohiei se compune din un preot-paroh şi 1—2 cân- 

tăreţi. Numărul preoţilor şi diaconilor se poate mări după cererea 

credincioşilor din parohie, când necesitatea reclamă şi mijloacele 

adniit aceasta. Parohul este conducătorul oficiului parohial. Afa- 

cerile parohiale se rezolvă de paroh împreună cu: adunarea paro- 

hială, consiliul şi epitropii -parohiali, potrivit cu normele în vi- 

goare şi cu aprobarea consiliului eparhial şi al episcopului. 

I. Adunurea parohială este compusă din toţi bărbaţii majori, de 

sine stătători, nepătaţi şi cari îşi îndeplinese datoriile lor morale și 

materiale faţă de biserică şi aşezămintele ei. Preoţii, diaconți şi 

cântăreții sunt membrii de drept. Adunarea se întruneşte de re- 

gulă de două ori pe an. Are în atribuţiuni chestiunile cari privesc 

organizarea şi funcţionarea parohiei, oiegerea organelor reprezen: 

tative şi rezolvirea chestiunilor de interes general pentru parohie. 

Adunarea poate lua liotăriri valide, dacă vor fi de faţă afară de 

paroh, care este preşedintele de drept, cel puţiii a zecea parte a 

membrilor înscrişi în lista parohienilor. Dacă nu se întruneşte 

acst număr, adunarea se convoacă din nou, tot cu 8 zile înainte, 

când 'se poate ţinea cu orice număr de membri, nu însă mai mie 

decât numărul membrilor din consiliul parohial. II. Consiliul pa- 

rohial este organul executiv şi administrativ al adunării parohiale. 

Se compune din 10—30 membri aleşi pe 6 ani după numărul sufle- 

telor din parohie. Consiliul ţine şedinţă ori de câte ori cere tre- 

buinţa. Pe lângă tonsiliu se pot constitui comitete parohiale spe- 

ciale: pentru înzestrarea bisericilor, pentru formarea de coruri bi- 

" sericești, pentru îmbrăcarea şcolarilor săraci, pentru combaterea 

sectelor ete. III. Epitroţii parohiali sunt administratorii averii pa 

rohiaie. fi se aleg de către adunare pe timp de 6 ani dintre cei 

mai meritoşi credincioşi ai parohiei. Alegerea se aprobă de pro- 

topop. Numărul epitropilor este de 3, iar la biserici cu averi paro- 

hiale raai mari numărul lor poate fi de 5. După alegere depun 

jurământ. | + 

Mănăstirile sunt comunităţi religioase de călugări sau de maice, 

cari se hotărese printr'un vot sărbătorese a-şi petrece viata în în- 

frânare, sărăcie şi ascultare necondiționată. Mănăstirea este .per- 

soană morală supusă întru toate direct ordinelor şi. dispoziţiunilor. 

episcopului respectiv, care este conducătorul ei canonic. 

7
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Fiecare mănăstire este datoare a-și întocmi viaţa în interiorul 

ei, ca să devie un loc de desăvârşită viaţă bisericească, de frumoase 

virtuţi ereştineşti, de evlavioase slujbe religioase, de mângăere 

suiletească, pentru convieţuitorii ei şi pentru creştinii cari o vizi- 

tează. Este datoare mai departe să practice ocupaţiuni potrivite cu 

sfinţenia locului, cari să fie de folos poprului în mijlocul căruia 

se afla. 

$ 5. Biserica română unită. 

O parte a Românilor din teritoriile ardelene aparţin la biserica 

română unită sau greco-catolică română.) Această biserică a luat 

fiinţă prin acceptarea din partea împăratului Leopold I. cu diplo- 

ma, din 26 Febr. 1699 a declaraţiei de unire cu biserica catolică, 

făcută în sinodul ţinut de Mitropolitul Teofil la Alba-lulia în Febr. 

1697 şi după moartea acestuia în sinodul ţinut de episcopul Atha- 

nasic în Oct, 1698. Diploma împăratului Leopold I. din 26 Febr. 

1699 acceptă condiţiunile de unire, fixate în hotărîrile celor 2 si- 

noade şi garantează celor uniţi drepturile şi privilegiile, de care 

se bucură persoanele eclesiastice de rit latin în toate ţările. 

Unirea s'a făcut pe lângă acceptarea celor 4 puncte dogmatice?) 

1) Bisericile greco-catolice sunt biserici naţionale, dar unite numai în 

chestiunile de credinţă cu biserica Romei, având ritul și disciplina bise- 

ricei ortodoxe orientale şi limbă. liturgică proprie. Biserici gr. cat. sunt 

'în afară de-a Românilor din teriţoriile ardelene, biserica gr. cat. ruteană 

din Polonia (Galiţia) şi din Ungaria, cu limba liturgică vetero-slavă; bi- 

serica, gr. cat. bulgară din teritoriile foste turceşti din Peninsula balcanică, 

cu linba lit. vetero-slavă; biserica, gr. cat., grecească din. aceleaşi teritorii 

cu limba, lit. greacă antică; biserica gr. cat, melchită din Siria cu limba 

lit. greacă și arabă; biserica italo-grecilor din Italia (Caiabria, Corsica şi 

Sicilia) cu limba lit. greacă antică. Biserica gr. cat. română, ruteană, bul- 

gară şi melchită au ierarhia lor proprie, -dependentă direct de Roma 

episcopii celorlalte sunt dependenţi archiepiseopilor catolici din ţările res- 

pective (V. ar. I. Radu, Enc. Rom. II: 608). 

2) Deşi chestiunea este îndepăriată de materia studiului nostru, dar 

având în vedere, că foarte puţini cunosc „adevărata deosebire dogmatică, 

între cele două biserici românești, ţinem să relevăm şi aici. cele 4 puncte, 

cari au fost la baza unirei cu biserica Romei. Aceste sunt următoarele: 

1. recunoaşterea de cap al bisericei al Papei; 2. credinţa în purgator; 3. 

recunoaşterea, că taina cuminecăturii poate îi luaţă „nu numai cu pâne 

dospită (biserica orientală), ci şi cu pâne nedospită (biserica catolică); 4. 

credinţa în purcederea spiritului sfânt nu numai dela Tatăl (biserica 

orientală), ci şi dela Fiul (a patre filioque — biserica catolică). In punctul 

1 al declaraţiei de unire dela 1697 se spune: „sacram unionem continentia
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cu mentinerea tului, organizaţiei interne şi disciplinei bisericei 

"ortodoxe:) Prin urmare în afară de neînsemnatele chestiuni dog- 

matice, în organizaţia, disciplina, şi ritul celor 2 biserici româneşti 

nu este nici o deosebire. Deosebirile, ce se constată azi, sunt rezul- 

tatul desvoltării vieţii de drept a fiecărei biserici în .epoca poste- 

vioară unirei dela 1699. Biserica gr. cat română, pe lângă toate 

încercările de a fi încorporată în biserica catolică din Ungaria, 

şi-a menţinut situaţia sa de biserică autonomă, dependentă de-a 

dreptu! de capul bisericei romane. 

Situaţia autonomă a fost recunoscută şi prin bulla papei Piu LX 

din 26 Nov. 1853 „Eeclesiam Christi“, prin care sa instituit mitro- 

polia gr. cat. de Alba-lulia, au diecesele de Oradea-mare, Gherla şi 

Iugcjt). Legislaţia ungară a aprobat înființarea mitropoliei şi a 

episcopiilor de Lugoj şi Gherla prin legea XXXIX din 1868. 

Censtituţia din 1923 declară biserica creştină ortodoxă şi cea 
greco-catolică din statul român biserici româneşti. Biserica ortodoxă 
română fiind religia marei majorităţi a Românilor este biserică do- 
minantă, iar cea greco-catolică are întâietate faţă de celelalte culte 
(art. 22, alin. III—IV). Concordatmul încheiat la Vatican în 10 Mai 
1927 între România şi Sfântul Scaun, ratificat prin L. 12 Iunie 1929, 
aşează în ierarhia catolică din regatul României la locul înţâi ritul 
gree cu provincia bisericească Alba-Iulia şi Făgăraş, a cărei mitro- 

guator puncta (dogmatica) deservet et teneat, ad plura autem nullo sub 
preteziu adigatur“. (v. Bunea, Autonomia bisericească, p. 389). 

3) In textul declaraţiei de unire: „ta tamen, ne per hanc unionem 
aliquo modo ritus aut „disciplina ecclesiae graecae sensim mutaretur et 
latinae ecclesiae substitueretur. In judiciis vero ecclesiasticis secundum 
graecae ecclesiae canones. et disciplinam procedatur.“ In. pastorala din 
1700 adresată, de către episcopul Athanasie credincioşilor .săi se spune: 
„Quator puncta teneamus, ad plura autem nullo sub pretextu obligemur; 
semper integrum .nobis sit servare ritum et disciplinam sanctae orientalis 
graecae ecclesiae, et secundum. illius leges, canones, consuetudines ac sanc- 
tiones in lege disciplina et juribus dirigere nos ipsos“ — (v. Bunea, Auto- 
nomia bisericească 390), , : | , 

*) Din textul bullei cităm: „„.Constituimus propriam pro Romanis in 
Transilvania ecclasiasticam graeci ritus provinciam, quae constet tum e 
dioecesi. magnovaradiniensi. a. sirigoniensi archiepiscopatu substracta, tum 
ex duabus novis per nos erectis dioecesibus, lugosiensi scilicet in Banatu 
temesiensi, et armenopolitana in Transilvania, cuius ecclesiasticae pro- 
vinciae metropoliticam sedem. in ecclesia, iogarasiensi figere decrevimus, 
„— Dieceza gr, cat. de Oradea mare a existat dela 1777, cea de Gherla a 
fost canonizată cu bulla „Ad Apostolicam sedem“ din 1835, cea, din Lugoj 
prin bulla „Apostolicum Ministerium“ tot din același an (v. Bunea 1. c. p, 

„391 şi Ene. Rom. II, 669). 
a 

V. ONIŞOR : Drept administrative, | 45
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polie cu reşedinţa la Blaj are 4 dieceze sufragane: În afară de cele 

3 dieceze sufragane vechi, Concordatul prevede înființarea unei a 

patra, dieceze în nordul diecezei de Gherla. Această dieceză s'a şi 

înfiinţat pe ziua de 15 Aug. 1930 prin comun acord între Sfântul 

“Scaun şi guvernul român cu bulla papei Pius XI „Solemni conven- 

tione“, cu denumirea: dieceza Maramureşului, având veşedinţa la 

Baiamare. | | - 

Atât după .vechile: norme, cât şi după noul aranjament făcut 

prin Concordatul din 10 Mai 1927 biserica română unită formează 

o singură provincie mitropolitană cu denumirea, de Alba-Iulia şi 

Făgăraş, având reşedinţa ia Blaj. Mitropolitul, totodată şi arhi- 

episcop al diecezei sale, este capul -bisericei gr. cat. române, sub- 

ordonat direct papei dela Roma. Împăratul Austriei, în calitatea de 

Mare Principe al Ardealului, mai târziu ca.Rege al Ungariei a exer- 

citat şi fată de biserica gr. cat. română drepturile maiestatice, cari 

le-an avut faţă de biserica catolică, în. special dreptul de a numi 

episcopii. Mitropolitul însă se numeşte în baza dreptului susţinut 

cu ocaziunea unirei5) dintre 3 candidaţi aleşi: de către un sinod 

electoral, compus din canonicii eapitulului mitropolitan, notarul 

capitulului, prepositil mănăstirii din Blaj, 2 deputaţi ai profesori- 

lor dela institutele de învăţământ din Blaj, protopopii. districtelor 

din mitropolie şi câte un delegat ales al clerului din fiecare proto- 

popiat. Dintre cei $ aleşi de sinod Regele poate numi pe ori care 

candidat, fără privire la numărul “voturilor obţinute. Candidatul nn- 

mit de Rege este confirmat de capul bisericei catolice. i 

Conform prevederilor "Concordatului! 10 Mai 1927 Sfântul Scaun, 

înainte de numirea celor chemaţi a guverna diecezele, va notifica 

guvernuhui persoana, ce urmează a fi numită, spre a se constata, 

de comun acord, dacă mar! fi în contra ei motive de ordin politie. 

Cei chemaţi a guverna diecezele vor. trebui:să fie cetăţeni români; 

afară de excepţiunile admise de comun acord (art. V). Episcopii 

înainte de a-şi lua în primire diecezele vor depune jurământ?) (art. 

VI, alin. I). - 
, 

5) Chestiunea. alegerii mitropolitului e tractată pe larg de A. Bunea, 

Autonomia bis. p..216—281. . . ' 

* -Formula jurământului este: „Inaintea lui Dzeu şi pe sfintele Evan- 

ghelii jur şi promit credinţă Majestății Sale Regelui României, precum 

și succesorilor săi, şi, cum se cuvine unui episcop, a respecta şi a face." 

să se respecte. de către supușii mei, împreună cu credinţa către Rege, 

Constituţia. şi legile ţării. Pe lângă aceasta nu voiu întreprinde nimic 

care să fie de natură a. aduce atingere ordinei publice sau. integrităţii 

statului, Aşa, să-mi ajute Dzeu şi aceste sfinte Evanghelii“ (art. VI alin. 11).
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Mitropolitul bisericei gr. cat. ţine şi concilii provinciale!) pen- 

tru soluționarea de chestiuni bisericeşti, dar numai cu membri din 

«ler. Ca arhiepiscop ţine sinoade arhidiecezane. Capitulul mitropoli- 

tan constă din 10 cânonici, 7 retribuiţi din fundaţiunea. bobiană?), 

aleşi de Capitul şi mitropolit, confirmaţi de Rege, 3 retribuiţi de 

stat, numiţi de Rege dintre 3 candidaţi ai. mitropolitului. 

Episcopii sunt capii diecezelor. In guvermarea şi administrarea 

diecezei ei sunt ajutaţi :de capitul. Candiicii în diecezele gr. cat. 
afară de arhidieceză, după regulele anterioare Concordatului eraa 

numiţi de către Rege. Potrivit Concordatului episcopii au deplină 

libertate în exevziţiul funcţiunei lor bisericeşti şi în cârmuirea pro- 

“priilor lor dieceze, de ei vor depinde exelusiv: ceilalţi membri ai 

clerului catolic în tot ce priveşte numirea lor şi executarea oficiului 

lor sacru, numirea făcută va fi adusă la cunoştinţa ministerului cul- 

telor (art. VIII). Pentru rezolvirea, de chestiuni bisericeşti episcopii 

țin sinoade diecezane, ai- căror membri sunt numai elerici. 

Diecezele sunt împărţite în districte (tracturi), având în cap pe 

protopopul. Cireumscripţii de un rang mai înalt sunt vicariatele 

foranee, în cap cu vicarul foraneu, având Jurisdicţiune mai largă 

decât protopopul. 

Parohkiile sunt compuse de credincioşii dintro localitate, având 

“în cap pe paroh. Chestiunile de avere ale parohiei s+ rezolvă de - 

adunarea generală a credincioşilor şi de senatul bisericesc, ales de 

adunare, Pentru chestiunile şeolare se “constituie și senat şcolar. 

Administrarea averii se face sub controlul, episcopului. In, chestiuni 

de avere episcopul veprezintă fiecare parohie. - 

7) Mitropolitul din Blaj a ţinut 2 concilii provinciale ia 1872 și 1882, 

“importante pentru măsurile luate” pentru orgânizarea mitropoliei şi mai 

ales pentru accentuarea independenţei acelea. faţă de ierarhia. cat. ungară. 

La 1900 sa ţinut al treilea conciliu provincial. | 

a) Capitulul în organizaţia. bisericei gr. cat. a fost întemeiat ia, anul 

1807 prin episcopul Ioan Bob, ca să-i fie de- ajutor la guvernarea şi admi- 

nistrarea . Diecesei (instituţiune din biserica, catolică) în locul călugărilor 

basilitani, de, cari se serviseră antecesorii săi. La început au fost numai 

7 canonici. După ridicarea diecesei la rangul de mitropolie. la 1854 capi- 

tulul a fost întregit încă cu 3 canonici, cari sunt retribuiţi din partea 

statului (v. A. Bunea, Enc. Rom. 1 709). | - 

45*
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$ 6. Biserica catolică. : 

Biserica, catolică sau romano-catolică are organizaţia întemeiată 

pe normele generale ale bisericei catolice. După aranjamentul cuprins 

în Concordatul din 10 Mai 1927 în statul român ierarhia catolică 

pentru ritul latin are provincia, bisericească a Bucureştilor cu mi- 

tropolia Bucureşti, având 4 dieceze sufragane: Alba-Iulia, Timi- 
şoara, Satumare şi Oradeamare împreunate aegue principaliter, 

laşi. 

In organizaţia generală a bisericei catolice este înfăptuit prin- 

cipiul monarhic-absolutistic. lerahia: are 2 grade; papa, ca urmaş 

al apostolului Petru, şi episcopii ca urmaşi ai celorlalţi apostoli. 

Puterea depiină asupra, bisericei o întruneşte papa. Principiul de 

organizare a acestei puteri este unitatea, neadmiţându-se separarea 

ei în ramuri, ca putere-legiuitoare, executivă, judecătorească. Din 

unitatea, puterii rezultă principiul, că din exercitarea ei sunt excluşi 

mireni:. In organizaţia exterioară, episcopii exercită puterea uni- 

tară a papei în circumseripţia teritorială, dieceza. Puterea - episco- 

pilor nu cste o putere distinctă de a papei, ci ea este manifestarea 

puterii papale în ramificaţiile ei teritoriale. Episcopii în diecezele lor 

dispun asupra întregei puteri, fără a o împărţi cu credincioşii lor, 

cura -se vede în organizaţia celorlalte biserici. Orice putere exercită 

ceilalţi membri ai ierahiei, ei o exercită în numele episcopului. 

In dieceza catolită de Alba-Iulia se constată o organizaţie întru 

câtva, diferită de organizaţia generală. In această dieceză puterea 

episcopului este împărţită cu credincioşii săi, reprezentaţi în co:- 

poraţiunile instituite şi investite cu anume puteri, luate din pute 

rea unitară a episcopului.) i 

Episcopul este guvernatorul şi administratorul diecezei sale, - 

exercitând toate atribuţiunile rezultate din puterea episcopală 

Episcopul este ajutat în hicrarea sa de către capitlu, cu un număr 

de canonici. (6—16), şi de vicariul general. Dieceza este împărţită 

în districte (vice-arehidiaconatus), având în frunte pe vicearchidia- 

1) Această organizație specială a bisericei catolice din Ardeal este re- 

zuitat al evoluţiei speciale istorice ardelenești, influinţată şi de situaţia 

religioasă a, celorlalte xeligiuni, decretate de recepte în Ardeal. In rezul- 

tatul acestei evoluţiuni elementul laic organizat a ajuns în posesiunta 

unei părţi însemnate din potestas jurisdictions, care posesiune mai tar- 

ziu a fost recunoscută şi de puterea papală (v. pentru amănunte Kossutâny. 

Ekeyhâziog ed. III, p. 242-851). 

N
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con, numit de episcop dintre preoții districtului. Vicearchidiaconul 
este intermediar administrativ între parohie şi episcop. 

Parohia (plebania) nu este comuniţatea, credincioşilor, ci un oliciu bisericesc delegat a] episcopului. 'Totalitatea credincioşilor 
nu formează o comună ca persoană juridică. Parohia este repre- 
zentată prin episcop. EI are dreptul de a înfiinţa parohii, a le sta- bili teritoriul, de a numi pe paroh. In parohie, ca circumseripţie 
administrativă, singur parohul exercită puterea, 

În organizaţia bisericei catolice din Ardeal alăturea de epis- 
cop funcţionează o corporaţiune a credincioşilor cu denumirea de 
„Status romano-catolic“ (romai kat. stâtus)?). Situaţia acestui or- 
gan se întemeiază. în diploma „Leopoldinum“ dela 1691, şi în aite 
2 diplome posterioare tot ale lui Leopold I. Normele de drept, cari 
reglementează în prezent organizaţia şi funcţionarea Siatus-uiui 
și a celorlalte organe sunt alcătuite în adunarea constituanţă în- 
trunită în 9 Febr. 1868, întregite în adunările ţinute în anii viitori, 
cum și în adunarea din 1877. Aceste norme nu au fost aprobate 
din partea statului decât în partea relativă la întrunirea anuală 
a statusului, constituirea lui din 24 membri şi funcţionar 
locul” fosici „Catholica . Com:ssio“. 
rămas să fie soluționată deodată 
pentrn întreg statul ungar.) | 

Adunările statusului se convoacă de către episcop. Se ţin de 
regulă în fiecare an, în vacanţa de vară. Preşedinte de drept e 
episcopul, în lipsa lui prezidează preşedintele laice, ales tot de adu. 
nare pe viaţă. Membrii statusului sunt clerici şi latei.2) 

ea lui în 
In celelalte părţi organizaţia a 
cu autonomia bisericei catolice 

  

2) Elementele populaţiunei cu drepturi politice după constituţia veche 
ardelenească erau organizate în adunarea „Status et „ordines“. In aceaştă, 
adunare erau reprezentate cele 3 naţiuni și 4 religiuni cu drepturi în A*- 
deal. In. epoca dela, 1556—1716 neexistând episcopie catolică în Ardeal, în- 
teresele bisericei catolice au: fost reprezentate de membrii catolici ai adu- 
nării „Status et ordines“, tari în calitatea aceasta sau. numit tot status 
(stâtus-gyil6s), care denumire s'a menţinut până azi. - 

3) Deciziunea, din '16 lunie 1873 a ministrului de culte şi instrucțiune 
-v. textul. acestor norme în Dârday, „Kâzig. târvenytâr III. p. 80—99). 

1) Fac parte din status: a) clerici: episcopul, ca preşedinte natural, 
membrii capitulului şi ai oficiului episcopesc, abaţii şi preposiţii, proto- 
popii, câte un deputat din fiecare district protonopesc, profesorii preoţi 
ai institutului superior din Cluj, toţi profesorii institutului superior episco- 
pese din Alba-lulia, din fiecare institut secundar un. reprezentant. directorii 
seminariilor cat. superiorii ordurilor călugărești, clericii oficiului epis- 
copesc; b) laici: funcţionarii superiori de stat şi consilierii Curţilor de apti 
rom. cat. din teritoriul diecezei, prefecţii, primatii orașelor dacă sunt
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Adunarea statusului alege din sânul său un directoriu de 24 

membri, 14 cierici, ?is laici, pe 3 ani. Sunt membri de drept ai direc- 

toriului: preşedintele laic, raportorul, secretarul şi alţi funcţionari. 

Aţribuţiunile staţusului şi ale directoriului sunt relative la numi- 

rea de funcţionari, la instrucţiunea, publică, la administrarea, ave- 

vii bisericeşti, şcolare şi fundaţionale, şi la orice chestiuni de nz- 

vură laică ule bisericei ardelene. Reşedinţa directoriului este în Cluj. 

In fiecare parohie afacerile bisericeşti şi şcolare exterioare se . 

rezolvă de adunarea generală a parohiei, şi de senatul isericesc şi 

de cel şcolar”). 

Ş 7. Biserica evangelică-reformată sau calvină. 

Biserica .calvină este organizată prin Constituţia aprobată prin 

decretul rezai din 24 Dec. 1893.) Deşi înglobată în orgamzaţia ge- 

nerală a bisericei calvine, în teritoriile ardelene. a fost menţinută 

pentru chestiunile interne situaţia, veche, asigurată prin legile vechi 

ardeleneşti (Aprobate, Compilate şi Diploma Leopoldinum). 

Biserica calvină se guvernează şi administrează după sistemul 

sinodal-presbiteral.  Şcoalele inferioare şi superioare ale bisericei 

calvine, ea instituţiuni stând în legătură esenţială cu dreptul de 

liber exerciţiu al religiunii şi ca mijloace pentru existenţa bisericei, 

fac parte din corpul bisericei şi stau sub autorităţile bisericeşti 

($ 3 al censtituţiei bisericeşti). Toate chestiunile interne bisericești 

şi şcolare le rezolvă corporaţiunile reprezentative, autonităţile de 

guvernare şi judecătoriile, cum. şi funcţionarii biserceşti aleşi, 

după legile şi regulamentele bisericeşti în vigoare; rămânând ne- 

=. 

rom. cat., din fiecare district protopopesc 3 deputaţi laici; profesorii cato- 

Jici ai institutului superiar din Cluj, singuratici patroni catolici, cari sus 

țin- capelă şi preot, din localităţile cu populaţie catolică peste -5000 suflete 

câte 1 deputat, din Cluj 3 deputaţi. 

3) Conform. nornelor de organizare ale statusului (ne mai aplicabile 

în urma nouilor legi _de învăţământ) înființarea şi desvoltarea şcoalelor 

secundare, dacă nu e împreunată cu schimbare de avere, intră în atribu- 

jiunile statusului, altcum este rezervată aprobării regale. In chestiunile 

mai însemnate şcoalele secundare sunt sub supraveghierea. ministerului de 

instrucţiune, căruia se vor prezenta spre aprobare hotărîrile statusului | 

şi ale directoriului, sau: în prealabil. sau ulterior (v. pentru amănunte 

Regulamentul aprobat. prin decretul regal. din 4 Nav. 1893). 

1) V. Kossutâny, Egyhâzjog, ediţia III, p. 5. A magyarorszăgi ev. ref. 

egvhâz alkotmânyos szervezete e publicată în Dârday, Kozig. torvenytâr 

«diţia. III, 1903 1a pag. 182—263.
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atins dreptul de supremă inspecţiune al Regelui (jus supramae 
inspectionis) asigurat în legile ţării. | 

Întru cât aceste corporaţiuni nu sunt în stare de a aduce la 
îndeplinire normele, hotăririle şi sentinţele. aduse prin organdle 
preprii, — dupăce dreptul de autonomie al bisericei, aşezăminteie 
şi legile ei stan sub ocrotirea statului, — sunt în drept a cere in- 
tervenția autorităţilor statului (jus advocatiae) în cazurile prevă- 
zute în lege, pentru a le duce la îndeplinire ($ 4). . 

Biserica calvină cuprinde toate parohiile ev. ref. din teritoriul 

tării. Parohiile se grupează în dieceze (egyhâzmegye), aceste în dis- 
tricte (egyhăzkeriilet), diecezele la un loc formează biserica ev. ref. 
sau calvină. Piecare locuitor de religiune calvină e membru al pa- 
rohiei, în care este membru al comunei politice. Dacă în acea &)- 
miibă nu există parohie, va aparţine la parohia, la care e repartizată 
comuna respectivă. Membrul parohiei are drepturi şi datorii. Adu- 
narea parohiei alege pe preat, pe presbiteri şi pe curatori, hotăreşte 
asupra sareinelor noui împuse de presbiteriu, cum şi asupra chestiu- 
nilor de avere. Organizarea acestor adunări, se face în fiecare die- 
ceză prin regulamente, ţinându-se seamă, ca să nu se facă imposi- 
bilă discuţia temeinică a chestiunilor prin adunări prea numeroase, 
şi să nu se facă imposibilă răpunderea individuală. | 

Ceielalte chestiuni interne?) ale parohiei se rezolvă de către 
presbiteriu. Se compune din preoţi; învăţători şi principalii funeţio-— 
nari ai parohiei ca membrii de drept, cum şi din membrii aleşi. 

Parohiile unite în scopul administraţiei şi guvernării biseri- 
ceşti compun autoritatea superioară numită district, având la con- 
ducere sinodul, un protopop şi un curator mirean. Sinodul este com: 
pus din protopop şi curatorul. districtual ca președinți, dintr'un. ase- 
menea număr de consilieri- judecători preoţi şi. mireni, din preoţii, 
deputaţii parohiilor, delegaţii şcoalelor secundare susţinute de bise- 
rică, notarii, preoţi şi mireni, şi funeţionarii aleşi de parohii. Mai 
malte districte formează o dieceză. In capul diecezei sunt sinodul, 
episcopul (superintendentul) şi: protoeuratorul, cari. prezidează adu- 
nările sinodului. “Corporaţiunea constituită pentru rezolvirea ches- 
tiunilor de interes general pentru întreaga biserică este conventul 
general. Reprezintă în lipsa sinodului biserica faţă: de. stat, faţă de 

  

) Intre atribuţiunile. presbitcrului “este şi de a vezhia asupra. vieţii religioase şi morale a parohiei, a împedeca, cu mijloace potrivite biseri- 
eşti, decadenţa, religiosităţii şi a mcralităţii publice atât la singuratici, | „cât şi la familii; cu un cuvânt a exercita disciplina” bisericească în sen- sul legii.
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confesiuni, cum şi în orice chestiuni cari priveşc întreagă biserica. 

Conventul constă din 38 membri, se întruneşte odată la an. 

Corporaţiunea. legislativă a întregei biserici şi orgânul dispo- 

zitiv cel mai înalt este sinodul, constând din 116 membri. Se întru- 

neşte la 10 ani, în sesiune ordinară. Dacă se ivese chestiuni care 

nu pot fi amânate, se convoacă sesiune extraordinară. 

Toţi funcţionarii bisericeşti sunt aleşi. Episcopul ales în dio- 

ceza ardeleană, în baza dreptului moştenit dela principii ardeleni, 

se confirmă de către Rege. Episcopii aleşi în celelalte dieceze se 

confirmă de către sinodul diecezan. 

Membrii bisricei sunt datori să plătească, în afară de cotizaţiile 

pentru fondul public general al bisericei, 2 feluri de contribuţii: 

1) pentru susţinerea bisericei locale şi a şeoalei confesionale, 2) 

pentru acoperirea cheltuelilor de administraţie districtuală, i'ece- 

zană, pentru convent şi sinod. Aşezarea şi perceperea contribuţiilor 

intră în atribuţia presbiterului. 

Constituţia bisericei calvine asigură în cadrele autonomiei un 

drept nelimitat de a înfiinţa institute de învăţământ, de toate grâ- 

dele, fără a îi nevoe de înenviinţarea statului. La întemeierea de 

şcoale secundare se prevede numai obligaţia de a anunţa statului 

înființarea. Când institutul de învăţământ nu poate fi susţinut din 

puterile prozrii, se poate cere ajutorul material al statului, în care 

caz conventul general încheie contract cu guvernul, la propunerea 

diecezei respective. La întemeierea de institute Superioare nu se 

cere nici ovligaţia de a anunţa statului înfiinţarea institutului. 

Planul de învăţământ, regulamentul de ordine şi disciplină sunt 

aprobate de dheceză. ! ” 

Constituţia, bisericei ealvine în prevederile relative Ja organi- 

zaţia bisericească îi asigură o absolută independenţă îaţă de stat. 

Această independenţă este desvoltată tot pe aceleaşi principii şi în 

partea, relativă la autonomia şcolară. Dacă această. situaţie era 

posibilă în statul ungar, ea nu este compatibilă cu legile statului 

româu. IL, 22 Apr. 1928 pentru regimul general al cultelor a pre- 

văzut, că toate cultele sunt datoare a-şi pune în concordanţă. sta- 

tutele lor de organizare cu dispoziţiunile acestei legi (art. 51). Dar 

se vede, că unele culte aşteaptă ziua ultimă a termenului fixat. 

Ş 8. Biserica evangelică sau luterană. 

Biserica evangelică şi-a pus în concordanţă statutul organic cu 

legile statului român, înainte de a se aduce legea 22 Apr. 1928 pen-
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tou regimul general al cultelor, înaintând ministerului statutul or= 

ganic al bisericei regnicolare evang. de "confesiunea augsburgică, 

care a fost aprobat prin decretul regal din 30 Apr. 19271). 

Biserica evangelică regnicolară C. A. din România, numită 

mui înainte, „Biserica regnicolară evangelică C. A. din Transil- 

vania“ o formează comunitatea tuturor credincioşilor de rit: evan- 

gelic, cari âu domiciliul permanent în teritoriul statului român. 

(act. 1). 

Biserica e organizată după următoarele 3 gradaţii: întreg te 

ritoriul bisericei 'evangelice cu toate părţile constitutive formează 

biserica generală, care se împarte în districte cuprinzând fiecare 

mai multe parohii, districtele formează biserica districtuală; pa- 

rohia formează biserica locală. ! 

Biserica tuturor credincioşilor evangelici din România for- 

mează azi o unică provincie. Toate parohiile de pe teritoriul bise- 

vicei regnicolare formează biserica generală. Conducătorul şi repre- 

zentantul ei este episcopul. Reşedinţa sa este oraşul Sibiu, unde pe 

baza ecntractului închiat cu parohia episcopul exercită drepturile “ 

unui paroh superior (art. 84). Al doilea demnitar după episcop este 

curatorul bisericii regnicolare, care dă concurs episcopului şi îl 

înlocuieşte în toate afacerile bisericei şi şcoalei, cu excepţiunea func- 

țiunilâr preoțești: Vicarul episecopese e înlocuitorul episcopului în 

Yuncţiunile preoțești (art. 87—88). Corpurile reprezentative pentru 

întreagă biserica sunt: consistoriul regnicolar şi congresul biseri- 

ces general. Consistoriul este compus din: primii 3 demnitari, 7 

membri clerici din rândul ,parohilor, 14 mireni. Se aleg pe 6 ani 

(art. 91). Congresul se convoacă de regulă la 3 ani. Membri ai con- 

gresului sunt: membrii consistoriului, decanii şi curatorii distric 

telor, 3. divectori de școli, delegaţii clerici şi mireni pe cari îi aleg 

congresele districtuale (art. 96). Organe executive subordonate epis- 

copului şi consistoriului sunt: oficiul central, contabilitatea şi ca- 

sieria, inspectorii şcolilor primare (art. 108). 

Parohiile întrunite întrun district formează laolaltă biserica, 

districtuală. Organele districtului sunt: decanul, consistoriul dis- 

1) Biserica luterană a fost organizată prin constituţia stabilită de adu- 

narea provincială, bisericească constituantă, întrunită la Sibiiu în, 11 

Apr. 1861 (în baza dreptului asizurat în Aprobatae Const. P. I. Tit. 1 art. 

3) şi a fost modificată în confcimitate cu decisiunea, ministerului de culte 
și instrucţiune publică cu nr. 53, 531 din 1888 în adunarea provincială a 

XIV şi XV. Constituţia poate îi modificată numai prin hotărîrea adunării 

provinciale.
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trictual şi congresul bisericesc districtual, ca organ executiv biroul 

consistoriului. . 

Parohia formează biserica locală. Sunt parohii independente, 

care au:singure câte un preot, parohii unite, cari împreună au un 

paroh, filii cari sunt administrate de parohul altei. comunităţi (pa- 

rohie matră), comunităţi organizate din diaspora (art. 14). Organele 

sunt: parohul, curatorul, presbiterul' şi reprezentanța comunităţii bi- 

sericeşti. Presbiteriul alege din sânul său pe bățrânii sau oeroti- 

torii comunităţii, epitropii şi oerotitorii săracilor (art. 14—62). _ 
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$ 9. Biserica unitariană. 

Biserica unitariană este a patra între bisericile recunoscute 

ca recepte prin legile vechi ardeleneşti (Aprobatae Const. P. I., art. 

II). Credincioşii acestei. biserici se află în teritoriul ardelean, prin 

urmare organizaţia €i în cadrele statului român face parte din stu- 

„diul nostrv, 

Organizaţia bisericei unitariane din Ardeal se întemeiază pe 

hotărîrile organice aduse de consiliul suprem sinodal la Cluj în 2 i 

Sept. 1851 şi înaintate la ministerul cultelor.*): Biserica unitariană 

sau antitrinitară este. organizată pe bază episcopală-sinodală. ia, 

formează a singură provincie?), cu reşedinţa în Cluj. | 

În capul bisericei unitariane stau 2 funcţionari şi anume: epis- | 

copul (superintendent) şi supremul curator. Amândoi sunt aleşi de 

către consistoriul suprem bisericesc. lpiscopul se alege dintre preoţii 

sfinţiţi, curatorul suprem dintre mireni, fără privire la rang. Câte 

odată, se aleg 2 curatori, dar cel mai vechiu are funcţia. Episcopul . 

şi curatorul suprem reprezintă în afară biserica, fiind subordonați 

hotărârilor aduse .de consistoriul suprema. Singur episcopul este con. 

Tirmat de către Rege, căruia ii prestează jurământ omagial (homa- 

giale juramentum), în faţa unui comisar al guvernului, în şedinţa 

sinoduhii: Episcopul şi supremul curator rezolvă afacerile bisericei 

de comun acord. 

1) Aceste hotăriri cunoscuteisub denumirea de „Az unitarius egyhăz 
szervezete“ sunt publicate ca isvor de drept în Dărday, kozig. torvenytâr 

ed. III, p. 376—384, Ri 

> Numărul, credincioşilor unitariani în Ardeal este după: statistica din 

1910 de 64,494 suflete (v. LI. Lupaș, 'Istoria:bis. Rom. ard. 1918 Credin- 

.cioşi ai acestei! biserici se mai află în Anglia în număr de 300.000, în 

America de Nord % milion (Encicl. Rom. III, 1146),
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Consistoriul suprem sau general are. denumirea de consistoriu 
suprem simplu şi. de consistoriu suprem sinodal. Compoziţia şi atri- 
buţiile ambelor consistorii este aceeaşi, cu ocaziunea ţirierii celui 
din urmă se fac însă sfinţirile de preoţi şi se țin oarecare rituale 
bisericeşti. Consistoriul suprem are în atrbuţiuni tot ce priveşte 
biserica unitară, guvernarea, şcoalele, averea, puterea legislativă. 
Se întruneşte în sesiune ordinară, de două ori la. an. Procesele ver- 

" bale se înaintează după practica veche, prin guvein Regelui. Ches- 
timnil» curente se rezolvă de către consistoriul reprezentativ, care 
se întruneşte mai adeseori. | - 

Pavrobiile uniţariane sunt împărţite din punct de vedere adminis- 
trativ în 4 tracturi (traetus). In capul fiecărui tracț stă din partea 
preoțească protopopul, dintre mireni 2 curatori inspectori şi ca or- 
gan deliberativ sinodul parțial. Sinodul se întruneşte de două ori 
la ar. La conducerea parohiilor se află următoarele organe: preo- 
tul, dintre. mireni curalorul domestic, adunarea generală parohială 
si consistoriul domestic sau presbiteriul, Parohia e datoare să sus- 
țină şcoală; preotul este inspectorul şeoalei. Preoţii şi învățătorii 
se aleg de adunarea generală a parohiei şi se numesc de episcop. 
Toţi ceilalţi funcţionari şi membri ai presbiteriului se aleg de adu- 
narea generală, se numesc de protopop, în fața căruia prestează Ju * 
rământ. - 

$ 10. Regimul general al cultelor, Principiile de organizare. 

Viaţa religioasă a populaţiunii se desfășoară în orgauizaţiuni 
* bisericeşti rezultate din evoluţ:unea istorică, cari trec peste limi- 

tele statului, Pisericile cu caracter universal se întind peste o mare 
parte a globuiui, ele îşi au credincioşii aşezaţi în mai multe state 
(biserica catolică, ortodoxă creştină). Autoritatea organizaţiunii 
religioase prin urmare exercită jurisdicţiune bisericească asupra 
credincioşilor aşezaţi în diferite organizaţiuni de stat, Din acest 
exercițiu de jurisdicţiune de multe ori se ivese conflictţe între au- 
toritatea bisericească şi autoritatea statului. De altă. parte sunt 
biserici, cari işi extind autoritatea numai asupra, credineioşilor 
din limitele statului (biserici naţionale). Din punct de vedere al 
suveranităţii statului nu este fără de importanţă de a elimina 
amestecul în afacerile interioare; chiar şi de natură spirituală și 

. religioasă, a unor jurisdieţiuni cari îşi au reşedinţa în afară de 
hotarele statului. Eliminarea amestecului din afară al unei juris- 
dieţiuni este necâsară şi pentru liniştea interioară a cetăţenilor.



Pentru stat nu este indiferent, cum am văzut şi în studiul asupra 
poliției, ce fel de opiniuni, vederi, convincţiuni au cetăţenii asupra. 
formei de stat şi de guvernământ. De asemenea nu este indiferent 
pentru stat de a şti, care este convingerea religioasă a cetăţenilor 

săi și că în ce direcţiune, în realizarea, căror seopuri este îndrep- 

tată educaliunea religioasă a, credincioşilor diferitelor religii. 

" Regulele de drept creiate pentru a soluţiona conflictele care 

se pot ivi între autoritatea religioasă şi autoritatea de stat, cum şi 

măsurile 1uaie prin instituţiuni pentru prevenirea oricăror dificul- 

tăţi rezultate din exerciţiul cultului religios, formează regimul cul- 

telor. Acest regim nu este altceva decât acelaşi sistem de mă- 

suri preventive şi represive în vederea. asigurării liniştitei. con- 

viețuiri a cetăţenilor, care l-am găsit şi în alte părţi ale studiu- 

lui nostru, având totdeauna scopul de a asigura interesul superior 

şi permanent urmărit prin luarea, acestei probleme în sfera atribu- 

țiunilor. statului, 

Statul român, cum şi în trecut, astfel şi în prezent, acordă cea 

mai desăvârşită libertate a conştiinţei, cum şi pentru exerciţiul cul- 

tului religios. Constituţia din 1866 în art. 21 şi constituţia din 1923 

în art. 22 declară, că libertatea conştiinţei este absolută, statul ga- 

rantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune, în- 

frucâţ exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor mo- 

ravuri: şi legilor de organizare ale statului, iar privitor la raportu- 

rile dintre diferitele culte şi stat prevede că se vor stabili prin 

lege (art. 22 alin. ], IL şi ultim). Regimul general al cultelor a fost 

legiferat prin L. 22 April 1928. In această lege se repetă din nou 

declaraţiunea Constituţiei, că statul garantează tuturor cultelor o 

deopotrivă libertate şi protecţiune, întrucât exerciţiul lor nu atinge 

ordinea publică, bunele moravuri şi legile de organizare (art. 1). 

| Statul proclamând libertatea absolută a conştiinţei şi garanţia 

libertăţii şi protecţiunii egale pentru toate cultele, în legea spe- 

cială a luat măsuri pentru garantarea acestei libertăţi şi pentru 

liberul exerciţiu al cultului. Aceste măsuri au scopul de a împie- 

dica turburarea liberului exerciţiu, atât din partea organelor! sta- 

tului, cât şi din partea cetăţenilor, din partea altor culte, sau din 

partea, unor autorităţi exterioare. De altă parte statul.a luat mă- 

suri pentru a se da posibilitate cultelor, ca să-şi împlinească m - 

siunea lor, să aibă toate condiţiunile juridice şi materiale pentru 

a putea functiona în cadrble statului. | 

Dispoziţiunile legii în această privinţă, în mod  suceint 

suni următoarele:
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Impiedecarea liberului exercițiu al oricărui cult este asigu- 
rată prin sancţiunile prevăzute în codul penal pentru cei ce sa fac 
v.novați de orice infracţiune în contra liberului exerciţiu al cultului. 

In afară de biserici sau case de rugăciuni serviciile religioase 

îndeplinite de culte vor fi făcute cu observarea strictă a legilor şi 

regulamentelor în vigoare, evitându-se orice acte cari; ar putea 
aduce o jignire celorlalte „culte sau ar constitui demonstraţiuni în 
contra lor iart. 2). Cum se vede din această regulă, în exerciţiul 
cultului înainte de toate dacă se fac servicii religioase, aceste tre- 
bue să fie potrivit regulelor cari asigură ordinea publică mai ales 
în afară de biserici sau case de rugăciuni, dar ordinea publică nu 
poate să ie turhurată nici prin acte sau servicii religioase cari se 

fae înlăuntrul acestora. Cu atât mai mult sunt datoare cultele să 

evite orice acte cari ar putea fi socotite ca demonstraţiune faţă de 
celelalte culte. 

Pentru asigurarea libertăţii cetăţenilor faţă de eventualele abu- 
zuri, cari ar putea, să vină dela funcţionarii cultelor în contra ere- 
dincioşilor lor, legea prevede, că nimeni nu poate fi urmărit de au- 

torităţile bisericeşti pentru motivul că şi-a îndeplinit vre-o obli- 

gație impusă de legi, sau că nu a săvârşit o faptă oprită de lesi 

(art. 4), şi că nimeni nu poate fi constrâns să participe la serviciile 

religioase ale unui alt cult. Indatorirea funcţionarilor 'şi militari- 

lor ţinuţi prin serviciul lor sau comandaţi să participe la serviciile 

religioase oficiale nu poate fi considerată ca constrângere (art. 5). 

Pentru asigurarea drepturilor şi obligaţiunilor cetăţeneşti le- 

sea prevede, că credinţele religioase nu pot împiedeca pe nimeni a 

dobândi sau exercita drepturile civile şi politice (asigurare cuprin-. 

să în Constituţie art. 5, 7, 8, 28 şi 29), de altă parte nimeni nu poate 

pe motivul credinţei religioase să ceară a fi scutit de obligaţiunile 

impuse de legi (art. 3). 

Privitor la organizaţiunile politice pe bază confesională legea 
interzice constituirea unor astfel de organizaţiuni politice, cum. și 

tratarea chestiunilor de polițieă militantă în sânul corporaţiunilor 

și instituţiunilor bisericeşti, 

legea 3 Aug. 1929 pentru modificarea unor articole din legea 

pentru regimul general al eultelor, în scopul garantărei acestei 

imterdicţiuni a mai edictat următoarele: Membrii clerului (călugă- 
“ii şi predieatorii) cari în locaşurile de rugăciune sau în adunările 

tredincioșilor convocați pentru practice religioase, prin răspândire 

de scrieri, prin cuvinte, strigări, cuvântări, cântece sediţioase, ame- 

ninţări rostite în public, prin viii graiu, sau prin aparate de orice 

,



. 
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fel, var îndemna sau vor provoca direct la nesupunere către con- 

stituţie, autorităţile statului, sau către legi (regulamente şi ordo- 

nanțe) în vigoare, precum şi aceia cari vor ameninţa pe credin- 

cioşii lor ca pedepse spirituale, dacă se vor supune autorităţilor 

statului şi legilor în vigoare, ori le vor acorda sau promite beneficii 

spirituale, dacă nu se vor supune: se vor pedepsi, cu închisoare dela 

6 luni-până la 2 ani. Condamnarea atrage şi pierderea subvenţiunii 

(salarului) pentru prima oară dela 1—5 ani, iar în caz de recidivă 
pentru totdeauna. Autoritatea care dă subvenţia este obligată ca 

fără vre-o altă formalitate, în urma condamnării să opreuscă plaia 

subveaţiei. 

Asemenea 'vor fi, pedepsiţi şi membuii clerului, Qrganele de 

conducere ale cultelor, cari pun la dispoziţia credincioşilor localu- 

vile sfinte pentru întruniri convocate cu scopul de a se agita împo- 

triva legilor în vigoare. Credincioşii cari: vor face agitaţiuni în lo- 

caşurile sfinte ori în adunările convocate peniru practice relig'oase 

vor fi pedepsiţi cu închisoare dela 3 luni până la 1 an (art. 1). 

Tot prin legea, 3. Aug. 1929s'a extins asupra întregului teritoriu 

al ţării art. 167 din codul penal român, carb prevede, că orice preot, 

sau obraz bisericesc de orice cult care în adunare publică, în exer- 

ciţiul fanciiuinei sale, va pronunța vreun discurg/euprinzâpd vre-o 

critică sau censură contra guvernului, în contra adunării legiuitoare, 

în contra unei legi, a unui decret domnesc, sau al oricărui act al 

autorității vublice: se va pedepsi cu închisoare dela 3 luni la 2 ani. 

Privitor la relgațiunile de. dependență cu vre-o autoritate sau 

organizaţie bisericească din străinătate legea prevede, că nici un 

cult nu poate avea astfel de relaţiuni, afară de cele impuse de prin- 

„cipiile lui dogmatice şi juridico-canonice (art. 7). Relaţiile dintre 

stat şi cultul catolic, singurul în ţară eu asemenea. dependenţă, au 

fost stabilite prin concordatul din 10 Mai m) ratificat prin L. 12 

Iulie 1929. cc 

Jurisdictiunea autorităţilor religioase nu se poate întinde: în 

afară de teritoriul statului, dar nici autorităţile religioase ale cul- 

telor din străinătate nu: pot exercita, vre-o jurisdieţiune î în eaprinsul 

statului român (art. 8). - 

„Ajutoare maleriale dim. străinătate cultele şi asociaţiunile reli- 

gioase nu pot primi (nici direct, nici indirect), fără a le aduce la 

cunoştinţa guvernului, căruia îi sunt obligate «a-i comunitea , prin 

ministerul cultelor orice: ajutoare de asemenea natură. Ministerul 

cultelor va putea interzice primirea tinor asenienea ajutoare, când 

scopul pentru care -se dau ori se întrebuinţează aceste ajutoare este 
-
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potrivnic intereselor statului sau armoniei intereonfesionale din 

țară. Ministerul va: da interdieţiuneă sub sancţiunea, retragerii tem- 

porare sau definitive a ajutorului de stat pentru culte şi a anulării 

autorizaţiei de funcţionare pentru asociaţiunile religioase (art. 9). 

Slujiiorii cultelor de orice categorie trebue să fie cetățeni 7o- 

mâni cari se bucură de toate drepturile civile şi politice. Numai în 

mod excepţional ministerul poate admite, ca membri ai clerului și 

cetăţeni străini, însă pentru un timp limitat şi numai în cazul când 

existența san funcţionarea unei comunități religioase ar fi pericli- 

tată, prin încetarea serviciului religios. Instanţele judecătoreşti sunt 

obligate să comunice ministerului, iar acesta şefilor cultelor res- 

pective orice sentinţă de condamnare definitivă privitoare la sluji-" 

torii cultelor, pentru erimele contra bunelor moravuri şi contra, si- 

puranţei statului şi în genere contra oricărei fapţe care ar atrage 

interdicţiune corecțională, pentru ca să fie îndepărtați din tune- 

iunea bisericească, ne mai întrunind condiţiile legale. 

Șefii cultelor (mitropoliți, episeopi, superintendenţi etc.) vor fi 

judecați pentru infracțiunile ordinare şi politice de către Curtea 

de casaţie şi justiţie (art. 10). 

Organizațiile cultelor istorice, creiate şi reprezentate după siste- 

mul lor de organizare şi prevăzute în statute, cum sunt: parohiile, co- 

munităţile, mănăstirile, protopopiatele, capitulele, episcopiile, arhi- 

„episcopiile, mitropoliile ete., sunt persoane juridice (art. 11). 

Cultele se bucură de autonomie, în baza căreia îşi conduc aface- 

rile lor interne în conformitate cu statutul lor de organizare apro- 

bat în condiţiunile legii. Administrarea patrimoniilor şi fundaţiu- 

uilor se va face sub supravegherea autorităţilor bisericeşti supe- 

rioare. Fundaţiunile administrate potrivit actelor de fundaţinue sau 

potrivit dispoziţiilor testamentare nu pot fi folosite decât în seo- 

purile pentru cari au fost destinate. Schimbări în destinaţiunea 

patrimoriilor şi fundaţiunilor se pot face numai potrivit cu statutul 

lor de organizare şi cu legile în vigoare (art. 19). Achiziţiunile cu 

tițiu gratuit de averi mobile şi imobile până la valoarea de lei 

51).000 vor fi comunicate ministerului cultelor, iar cele ce trec peste 

această sumă se vor- putea face numai cu aprobarea acelui minister - 

(L. 3 Aug. 1929, art. 2). | 
Inetituțiuni eulturale şi de binefacere cultele pot înfiinţa, admi- 

vistra şi controla potrivit legilor privitoare la acele instituţiuni 

tart, 14). | , e, 

Pentru executarea hotărîrilor aduse de instanţele disciplinare 

şi judecătoreşti ale cultelor la cererea lor, făcută prin miriisterul
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cultelor, organele executive ale statului vor da concursul lor pentru 

aducerea la îndeplinire a acelor hotăriri (art. 13). 

Institute pentru pregătirea clerului cultele pot înfiinţa, progra: 

mele studiilor teologice vor fi stabilite de autoritatea, bisericească 

competentă şi se vor comunica ministerului. Studiul istoriei, al lim- 

bei şi literaturet române şi al constituţiunei ţării -sunt obligatorii 

în aceste institute. Programul se va stabili de autoritatea biseri- 

cească de acord cu ministerul. Diplomele de pregătire teologică ob- 

ținute în străinătate vor fi echivalate pe baza unui examen special 

cu programa studiilor de istorie, de limba şi literatura română şi 

de constituţiunea ţării. La acest examen ţinut la ivstitutul teologic 

al cultelor respective va asista şi un reprezentant al ministerultii 

(art. 15). 

Instrucţiunea religioasă a elevilor de credinţa lor, din şcolile 

publice şi particulare, culțele au dreptul a-o face conform legilor 

privitoare la instrucţiune. Asemenea au dreptul să facă servicii reli- 

gioase de orice natură prin preoții lor în armată, în spitalele civile 

şi militare, în orfelinate, în şeoale corecţionale şi în penitenciare cu 

observarea legilor instituţiunilor respective (art. 16). 
Cimitire proprii pentru credincioşii lor pot întreţine cultele. 

Pentru cultele cari însă nu au cimitire proprii sunt datoare comu- 

nele a înfiinţa şi întreţine eimitire comune (art. 17).: 

La sclemnităţile naţionale şi cele ale Familiei domnitoare cul- 

tele sunt datoare a face servicii religioase (art. 18). 

Nu pot fi urmărite, nici sechestrate sub nici o formă bisericile 

(casele de rugăciuni, curtea, cimitivele şi odoarele sacre (art. 19). 

Actele stării, civile sunt de atribuţiunea . autorităţilor civile, 

Intocmirea acestor acte va trebui să proceadă în totdeauna bine. 
cuvântarea religioasă (art. 20). | 

| $ 11. Raporturile dintre stat şi culte. | | 

In afară de biserica ortodoxă română şi ceă: greco-catolică, cari 

sunt biserici româneşti, dintre cari biserica ortodoxă fiind religia 

marei majorităţi a Românilor, este biserica dominantă în. statul 

“român, ia» cea greco-catolică are întâietatea faţă de celelalte culte 

(Censtituţia art. 2, alin. II—III), mai sunt culte istorice în statul 

român: cultul caţolia (de rit latin, grec-rutean şi armean), reformat- 

calvin, evangelic-luteran, unitarian, armeano-gregorian, mozaic cu 

diferitele sale rituri, şi mohamedan. 

N = 
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Fiindeă în statul român libertatea conştiinţei este absolută, 

oricine are dreptul de a aparţine oricărui cult. În afară de cultele 

istorice statul recunoaşte şi ciulte noui. 

Condiţiune pentru recunoaşterea cultelor noui este, ca mMărtul- 

risirea de credinţă şi principiile lor religioase-morale să nu fie po- 

trivnice ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor ţării şi ca sis- 

temul lor de organizare; conducere şi administrare să fie în confor- 

mitate cu legea pentru regimul general al cultelor. Pentru a se ob- 

ține recunoaşterea unui cult nou statutul de organizare întrunind 

condiţiurnile legii va fi înaintat ministerului cultelor. Dacă e aflat 

conform cu legile ţării, ministerul îl va înainta puterii legiuitoare: 

Prin aprobarea statutului în baza -legii persoanelor juridice (art. 1) 

aprobarea , obţinută comportă şi personalitatea juridică. Dar eapa- 

citatea juridică a cultelor noui recunoscute este limitată numai la 

achiziţiuni de imobile şi bunuri necesare pentru serviciul divin (case 

de rugăciuni), locuinţe 'pentru slujitori și cimitire. Actele de achi- 

ziţie pentru astfel de bunuri trebue să obţină aprobarea ministerului. 

Recunoașterea dată unui cult nou poate fi revocată pe aceeaşi 

cale, dacă organele, corporaţiile şi membrii săi contravin în mod 

fățiş dispoziţiunilor legii şi statutului aprobat (art. 22—323). 

Asociaţiunile religioase vor fi recunoscute şi înserise potrivit 

legilor în vigoare (L. persoanelor juridice 6 Pebr. 1924) pe baza 

avizului conform al ministerului cultelor, căruia aceste asociaţiuni 

sunt obligate a-i trimite orice acte ori informaţiuni privitoare la 

organizarea şi activitatea lor. Pe aceeaşi cale pot să fie anulate 

autorizările de funcţionare ale asoziaţiunilor religioase în caz de 

peobservare strictă a condiţiunilor stabilite de autorităţile compe- 

tente ale statului!) (art. 24). 

Dreptul de supraveghere şi control va, fi exercitat de stat « asu- 

pra tuturor cultelor prin ministerul cultelor. Autorităţile tuturor 

cultelo» sunt datoare să trimeată sau să dea acestui minister sau 

delegaților săi autorizaţi orice acte oficiale sau orice informaţie ce 

li s'a; cere. (art. 25). ă 

Instrucţiuni şi ordine de interes obştesc date de autorităţile 

cultelo» slujitorilor sau credincioşilor lor vor fi aduse în acelaşi timp 

şi la cunoştinţa ministerului. Acesta va interzice executarea, instrue- 

p 
L 

1) Asociaţiunile religioase cari propagă doctrine de natură a aduce 

atingere legilor de organizare şi instituţiunilor statului, cari prin prac- 

-ticele lor rituale contravin bunelor moravuri şi ordinei publice sunt in- 

terzise sub sancţiunea pedepselor prevăzute în codul penal: 

Y. ONIŞOR: Drept administrativ. . 46 

1 

A
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țiunilor şi ordinelor contrare ordinei publice, bunelor..moravuri, le 

gilor în vigoare şi siguranţei statului (art. 26). 

Aprobarea regelui dată pe baza recomandării ministerului de 

culte și depunerea jurământului de fidelitate către suveran şi 'de 

supunere faţă de Constituţie şi legile țării este condiţiune prealabilă, 

pentruca şefii cultelor (mitropoliți, episcopi, superintendenţi ete.) 

aleşi sau numiţi în conformitate cu statutele lor 'de organizare să fie 

recunoscuţi şi introduşi în funcţiune. Acelaşi jurământ va fi depus 

şi de către funcţionarii publici ai cultelor, la intrarea în serviciu, 

înuiniea autorităţii lor competente şi în prezenţa unui reprezentant 

al guvernului?) (art. 27). 

Eparhii (dieceze) cultele nu pot ereia, peste cele existente la 

promulgarea legii (12 April 1928) şi.nici nu le pot schimba titula- 

tura, întinderea şi sediul, decât cu aprobarea guvernului dată prin 

lege specială (art. 28). 

Cheltuelile pentru întreținerea cultelor şi instituţiunilor lor se 

vor acoperi în primul rând din mijloacele proprii ale cultelor, creia- 

te şi administrate potrivit statutului lor de organizare (art. 29). 

Cultele pot impune credincioşilor lor contribuţiuni pentru întreţine- 

rea lor; Contribuţiunile: vor putea fi încasate şi prin organele fiscale 

ale statului, dar numai pentru instituţiunile şi exigenţele bisericeşti 

şi culturale existente în momentul promuigării legii şi în condi- 

țiunile stabilite în regulamentul de aplicare. Pentru încasarea prin 

organele fiscale a unor contribuţiuni pentru instituţiuni şi exigenţe 

noui, cultele vor trebui să ceară aprobarea prealabilă a ministerului 

de culte şi a celui de finanţe (art. 29—30). 

Ajutoarele: pe cari le - va acorda statul diferitelor culte vor fi 

„în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români ai lor faţă de 

populaţia totală a ţării, cu situaţia materială -a cnltelor respective 

şi cu nevoile lor reale. Aceste ajutoare vor fi date pentru acoperirea 

necesităţilor specificate şi constatate, că ar depăşi veniturile ce au 

şi niciodată” sub. forma de sume globale. Ajutearele vor putea fi! 

retrase sau suspendate .de: minister celor vinovaţi pentru agitaţiuni 

2) Formula jurământului este următoarea; înaintea lui Dzeu jur cra- 

dinţă M. S. Regelui României: şi şuccescrilor săi; jur că: voiu respecta şi 

voiu face să se respecteze de către subalternii săi legile de constitutie; jur 

că nu voiu intreprinde nici o acţiune de natură a aduce atingere ordinei 

publice sau integrităţii statului român. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. 

“ Formula jurământului pentru funcţionari este cea prevăzută. la. art. 

11 al regulamentului statutului funcţionarilor publici (art, 27). i 

y



împctriva ordinei şi siguranţei statului şi pentru violarea dispozi- 

țiunilor legei (. 22 Apr. 1928). 

Plata funcţionarilor cultelor şi complectarea veniturilor clerului 

se vor face după norme generale stabilite prin lege şi în armonizare 

cu salariile funcţionarilor publici. Ajutor dela stât în scopul sus- 

ţinerii clerului slujitor vor putea obţine parohiile sau comunităţile 

ce se vor înfiinţa de aci înainte dacă vor avea cel puţin 400 familii 

în comunele urbane și 200 familii în comunele rurale. In. cazuri bine 

motivate se pot ajuta şi parohii cu un număr mai mic de familii 

(art. 31: 33). | 

Cultele cari primesc ajutor. dela stat vor ţine conturile de veni- 

turi şi cheltueli la dispoziţia ministerului, 'eare va controla dacă 

sumele acordate au fost întrebuințate potrivit destinaţiunei lor 

(art. 34). | ” 

Numirile în posturi subvenţionate de stut a membrilor clerului 

şi funcţionarilor de orice categorie ai cultelor vor trebui să fie co- 

municate ministerului (art. 35). 

_Coresvondenţa organelor bisericeşti cu autorităţile statului se 

va face în limba română (art. 40). 

Cultele sunt .datoare a-și pune în concordanţă statutele lor de 

or gauizărej cu dispoziţiunile legii pentru regimul general al cultelor, 

în termen: de | an dela publicarea regulamentului. ei de aplicare, 

Statutele se înaintează ministerului, care "controlează dacă ele nu 

conţin dispoziţiuni contrare legii. Aprobarea se dă în baza jurna- 

lului consiliului de miniştri prin decret (art. 51). | 

$12. Raporturile dintre culte şi membrii Tor. 

Membrii: unui cult nu pot fi constrânşi să contr ibue ia întreţi- 

nerea altui cult. . 

Preoţii unui cult pot săvârşi slujbe şi ceremonii religioase nu 

mai credincioşilor culţului propriu. Excepţii se pot face când ere- 

dincioşii unui cult cari nau preot în localitate ar cere ei înşişi la 

locuinţa -lui serviciul preotului unui alt cult şi numai pentru cazuri 

de extremă necesitate şi urgență (art. 41—49). 

Constituţiunea garantând libertatea conştiinţei | tuturor cetăţe 

nilor, oricine. are. dreptul de a aparţine oricărui cult şi cine a îm- 

plinit vârsta de 15 ani poate trece dela un cult la altul, observând 
formele legale. Cine voeşte să intre sau să treacă la alt -cult va 

anunţa, această intenţie, în persoană și însoţit de 2. martori -ofiţe 

! | 48*
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rului stării civile a comunei unde domiciliază. Acesta va trece de- 

claraţiunea în proces-verbal, care va fi semnat de cel ce face decla- 

raţiunea şi de martori şi îl va înainta în 8 zile preotului de care 

aparţine declarantul. Anunţarea se poate face la judecătorie sau 

notarul publia şi se poate depune la ofiţerul stării civile, 

Dacă în 30 de zile dela înștiinţarea trimisă, preotului deelaran- 

tul nu revine asupra ei, trecerea, se consideră definitivă, iar ofiţerul 

stării civile trece în registre modificările cuvenite şi eliberează 

declarantului o dovadă oficială despre trecere, anunțând aceasta 

atât preotului, de care a aparţinut, câț şi aceluia, la care a trecut. 

Revenirea asupra derlaraţiunii de trecere se face cu observarea 

„aceloraşi fommalităţi, cari se aplică şi acelora cari nu vreau'să 

treacă la alt cult. Declaraţiunile sau cererile de trecere sunt scutite 

de timbru (art. 43—45). 

Cine trece dela un cult la altul este dator a suporta toate sarci- 
nile materiale impuse de -statutele şi de angajamentele luate faţă 

de cultul părăsit, până la sfârşitul anului în care s'a făcut trecerea. 

Este interzisă primirea de credincioşi cari părăsind un cult n'au 

îndeplinit fonmalităţile de trecere prevăzute în lege. 

Privitor la religiunea copiilor legiuitorul prevede, că copii ai 

căror părinţi aparţin aceleiaşi. religiuni, urmează religiunea părin- 

ților. Dacă unul din părinţi trece la alt cult, copii de sexul lui sub 

etatea de 18 ani urmează cultul părintelui trecut. Când unul din soţi 

trece la religiunea celuilalt, copii sub 18 ani urmează religiunea 

comună a părinţilor. Dacă părinţii nu sunt: de aceeaşi religiune. 

tatăl are dreptul să determina pentru fiecare copil la care din cele 

două religiuni ale părinţilor să aparţină. Această determinare se 

poate face numai cu ocaziunea, înscrierii copilului în registrele stării 

civile. Orice convenţiuni anterioare căsătoriei, prin cari sar hotări 

religiunea copilului, sunt nule şi neavenite (art. 47). 

B. Școala. 

Ş 13. Organizaţia administrativă a învățământului. Ministerul 

instrucţiunii publice şi al cultelor. 

Organizaţia administrativă a învăţământului a fost desvoltată 

potrivit principiilor aşezate în L. 2 Aug. 1929, prin legea 1 Iulie 

1930 pentru funcţionarea ministerului instrucţiunei publice şi al cul- 

telox. Prin legea pentru: reorganizarea, ministerelor s'a, edictat unirea
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ministerelor: al cultelor şi al instrucţiunii, seindate în anul 1920. Iu 

“noua, precizare a, serviciilor ministerului, departamentul unit are în 

atribuţiile sale: a) administrarea şi controlul învăţământului de stai 

de toate gradele, precum şi supravegherea învăţământului particu 

lar; b) este reprezentantul statului faţă de toate cultele recunoscute 

în statul român, cu dreptul de supraveghere şi control asupra loi; 

c) încurajează şi îndrumează activitatea artistică şi literară (art. 1). 

“ După gradele de învăţământ găsim ca organe în minister: di- 

vecţia |. a învăţământului primar, a IL. a învăţământului secundar, 

a III. a învăţământului superior (reprezentând cele trei grade ale 

învățământului); la aceste se mai adauge direcţia a IV. a învăţă- 

mântului profesional şi a V. a învăţământului confesional şi parti- 

cular. Pentru atribuţiunile de reprezentant al statului faţă de culte 

exercitând dreptul de supraveghere şi control, găsim în cadrele de- 

parta mentului direcţia cultelor, iar pentru activitatea de îndrumare 

a activităţii artistice şi literare, direcția artelor (art. 2). 

În organizaţia departamentului găsim: organe administrative 

cari săvârşese numâi funeţiuni de administraţie, organe de înspec- 

țiune şi de control. Învăţământul wropriu zis il face personalul di- 

dactic. 

Intre organele centrale ale ministerului găsim: consiliul gene- 

ral al instrucţiunii, consiliul permanent, comisiunea centrală de ju- 

decată și consiliul inspectorilor generali. 
Pe lângă minister funcţionează ca instituţiuni separate de cele 

administrative ale ministerului: Casa şocolelor şi a culturii popo- 
rului şi Casa de credit, economie şi ajutor a corpului didactic. 

Serziciile exterioare sunt compuse din: servicii ministeriale 

locale, la cele 7 centre ale directoratelor ministeriale, şi revizorate 

şeolare la reşedinţa; fiecărui judeţ. : 

Organele administrative ale departamentului sunt: pentru în- 

treaga conducere a serviciului: ministrul, ajutat de secretarul ge: 

neral, pentru atribuţiunile speciale administrative la conducerea . 

fiecărei direcţiuni, directorul, ajutati de şefii de serviciu, de şefii 

de secţie şi de şefii de birou. 

Pentru serviciul de control şi inspecţie sunt inspectorii secun- 

dari şi inspectorii, primari. Inspectorii secundari sunt: inspectori 

secundari regionali, cari funcţionează pe lângă serviciul şcolar al 

directoratelor ministeriale; inspectori secundari de specialități, re 

prezentând toate ramurile învățământului secundar teoretic şi apli- 

cat, sunt ataşaţi ministerului şi exercită atribuţiunile în toată ţara; 

inspectori secundari, generali, exercitând atribuţiuni pedagogice şi
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administrative în toată ţară, dar au în deosebită supraveghere o 

regiune dir ţară. Inspectorii primari sunt: inspectori, primari de 

circumscripție, depinzând de directoratele ministeriale, exercită acti- 

vitatea în regiunea din directoratul respectiv. fixată de minister priu 

decizie. Inspectorii generali primari sunt în administraţia centrală 

a ministerului şi exercită activitatea în tot cuprinsul ţării. 

Controlul învăţământului primar rural şi urban se face prin 

revizori şi subrevizori. In fiecare judeţ există un revizor. Pentru 

judeţele cu întindere mui mare, excepţional se pot înfiinţa 2 revi- 

zorate, 

$ 14. Institutele de învăţământ. Categorii. 

Problema răspândirei cunoştinţelor. necesare în viaţa cetăţenilor 

unui stat se săvârşeşte în institutele de învăţământ, prin personalul 

didactic. Pregătirea cetăţenilor în vederea necesităţilor vieţii lor 

viitoare, ca membrii uţili. ai societăţii organizate în stat, începe în 

vârsta cea, mai fragedă. Institutele întocmite în vederea acestui scop . 

sunt organizate, după deosebitele epoce de vârstă, prin care trece 

omul şi după scopul pregătirei în vederea, chemărei viitoare de viaţă. 

In baza acestora se grupează şi institutele de învăţământ, reglemen.- 

tate în deosebitele norme de drepi ale statului. 

Se disting 3 categorii mari: institute de” învăţământ primar 

sau elementar, de învăţământ secundar sau mediu şi de învăţământ 

superior, iar în vederea viitoarei chemări de viaţă mai pregătesc 

şi institutele de învăţământ profesional. Ingrijirea în cei dintâi, 
ani ai vieţii, când "copilul nu este desvoltat pentru o pregătire cu 

cunoştinţe şcolare, se dă pentru cei nevoiţi în grădini de copii mici. 

Institutele de învăţământ se mai disting în: a) 'publice, care 

sunt organizate în conformitate cu legile statului, bucurându-se de 

dreptul de a da certificate valabile după lege, o categorie sunt inisti- 

tutele cu drept de publicitate; b) particulare sau private, cari nu 

întrunesc condiţiile prevăzute „pentru institutele publice. 

i Fiindcă în înfăptuirea problemei răspândirei cunoştinţelor con- . 

luerează nu numai statul, ci şi ceilalţi factori ai vieţii sociale orga- 

nizate în siat, cari cooperează în creiarea bunurilor spirittuale, iar 

statul, nefiind în stare să realizeze singur problema, creierei acestor 

bunuri, primeşte colaborarea. tuturor factorilor în stare de a con. 

luera: După susținătorul institutelor de învăţământ se disting: insti- 

tute susţinute. de stat, județe, comune, confesiuni, societăți şi par- 

ticulari..



— 120 — 

Principiile mari de organizaţie a institutelor de învăţământ 

sunt rezultatul evoluţiei generale a societăţii omeneşti. In linii ge- 

nerale ele sunt aceleaşi în legiuirile tuturor statelor. 

In vederea necesităţilor şi scopurilor speciale ale fiecărui stat, 

fiecare şi-a creat instituţiunile de învăţământ, prin legiuirile pro 

prii, - 

Problema acestei părţi a studiului nostru este de a cunoaşte în 

linii mari legiuirile în vigoare în materie de învățământ. | 

Ş 15. Invăţământul primar al statului. 

Invăţământul prima: al statului a fost legiferat prin L. 26 

Tulie 199240), reglementând: şcoalele de copii mici, şcoalele primare, 

şeoalele şi cursurile de adulţi, cele pentru copiii debili şi anormali 

educabili, în partea din urmă: învăţământul normal-primar. 

Invăţământul primar se predă în scoalele statului (școale pu: 

blice) şi în. şeoalele particulare şi în familie. Şcoale primare publice 

sunt cele înființate de stat, comune și judeţe. 

Legiuitorul fixează ca principii generale a acestui învăţământ 

următoarele:. a) îndrumarea şi supravegherea generală a învăţă- 

mântului primar este problema statului, dată în căderea ministe- 

rului instrucţiunei. E] dă autorizatie pentru înfiinţarea acestor 

şcoale, întocmeşte regulamentele şi programele; b) învăţământul - 

primar este unitar în tot cuprinsul ţării; c) este obligatoriu şi gra: 

tuit; d) în şeoalele statului se predă în limba română, iar în comu 

nele cu populaţie de altă limbă şeoalele primare se. vor înfiinţa cer 

limba. de predare a populaţiei respective (art. 2—7)2). 

Intreţinerea învăţământului primar este în sarcina, comunelor. 

Statul contribue cu plata personalului didactic. Toate celelalte chel: 

*) R. de aplicare a legii e 10 Martie 1926 (519 articole). Programa ana- 

-litică a învățământului primar D. 22 Iunie 1925. Alte isvoare de drept: 

L. 5 Iunie '1929 pentru admiterea unui examen de definitivaţ; L. 10 Aug. 

1929 pentru încadrarea membrilor corpului didactic din teritoriile unite. 

2) Legea reglementează: obligativitatea învățământului, aşezămintele 

(şcoale de copii mici, căminuri de copii, şcoalele primare, cursurile de 

adulţi, pentru copii debili), personalul didactic, numire, transferări, pen- 

sionare, drepturi şi datorii, disciplina (pedepse, comisii de judecată, pro- 

cedura), mijloacele de periecţionare a membrilor, salarii, întreţinerea. şeoa,- 

letor, construcţia, localurilor şcolare, instituţiuni din jurul şcoalei (biblio- 

„_teci. canţine şi cămine, case de economie; excursiuni şcolare, serviciul me- 

dical), în partea din urmă se ocupă cu învățământul normal-primar 

(art. 199—215). *
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tmeli sunt în sarcina comunelor, cari le efectuiază prin comitetele 

şcolare (art. 161). Conwmnele sunt obligate să şi construiască, să-şi 

completeze sau să-și transforme?) locaiurile şcolare - (art. 171). 

Școala de copii mici e primul aşezământ de educaţie. Ea are 

de scop a complecta educaţia din familie, a favoriza desvoltarea 

normală a trupului şi simţurilor copiilor şi a-i pregăti astfel pentru 

a urma cu mai "mult folos învăţământul primar. Scoalele de copii 

sunţ miste. In ele se primesc copii dela 4—1 ani, dela 4—5 ani fre- 

cuentarea este facultativă, dela 5—7 ani este obligatorie în locali- 

tăţile în care există asemenea şcoale. 

Şcoalele de copii mici se vor înființa ori unde se va simţi ne 

voia. Înfiinţarea lor este în sarcina statului. 

* In cartierele de lucrători şi la sate unde nu există şocale de 

copii mici, se pot înființa cămine de copii, în cari vor fi întruniţi 

şi supravegheați copii dela 2—7 ani pe timpul cât părinţii lor sunt 

ocupați cu lucrul în fabrice şi ateliere sau afară la munca câmpului. 

Numărul copiilor cari urmează regulat la o şcoală de copii mici nu 

poate trece de 80 (art. 44—52). 

__“Seoalele primare formează al doilea aşezământ de educaţiune şi 

instrucţiune, în care se dă copiilor cultura elementară indispensa- 

bilă oricărui cetăţean şi cunoştinţe cu caracter practic utilitar, vâ- 

viind după necesităţile vieţii locale, felul de ocupatie al locuitorilor 

şi înelinările elevilor; Şcoala primară cuprinde 7 clase, de câte un 

an fiecare. In primele 4 clase se dau elementele de cultură generală, 

indispensabile elevilor, cari voesce să urmeze în 'şcoalele de un grad 

mai înalt. In celelalte 3 clase se continuă,-se întăreşte şi se com: 

plectează cunoştinţele din cele dintâi 4 clase, dându-se în acelaşi 

“timp o deosebită atenţie învăţământului praetie atilitar (art. 55—64). 

In fiecare comună urbană şi rurală se vor înfiinţa atâtea şcoale 

câta sunt, necesare spre a da instrucţiune copiilor în vârsta de şcoală, 

(între 7—16 âni), socotindu-se câte 60 şcolari de sală de clasă şi de 

învăţător pentru primele 4 clase şi 40 şcolari pentru celelelalte 

clase. ” | i 

Scoalele şi cursurile de adulți au de scop să dea tinerilor şi 

adulţilor neştiutori de carte, ca şi celor cari mau ţerminat şcoala 

- primară cunoştinţele elementare cele mai necesare în viaţă. Cursu. 

vile pentru adulţi vor dura în comunele rurale cel puţin 4 luni 

- anual; de preferinţă în lunile de iarnă, cu cel puţin 12 ore de lec- 

3) Art. 171- fixează pentru transformare un termen de 5 ani dela pro- 

__mulgarea legei. A 
* :



— 1129 — 

țiuni pe săptămână. In restul anului elevii vor fi aduşi la cursuri 

2 ore pe săptămână. In comunele urbane cursurile vor dura cel pu: 

ţin 6 luni anual. Ministerul de răsboiu va organiza cursuri de adulţi 

în. cazărmi având în vedere posibilităţile “armatei şi pregătirile ei 

profesionale (art. 79—88). 

Scoale şi clase speciale pentru copiii debili şi anormali educabili. 

se vor înființa pentru copiii întârziaţi la minte, cari au trebuinţă 

de metode şi procedee speciale, pentru copiii: slabi, bolnăvicioşi sau 

predispuşi la tuberculoză, pentru a putea să beneficieze cât mai 

mult de aer curat; pentru copiii cu apucături rele spre a li se da 

îndrumarea morală specială şi pentru copiii orbi şi surdo-muţi. 

Aceste şeoale speciale se vor înfiinţa şi întreținea de ministerul 

instrucţiunii în colaborare cu cel al sănătăţii. 

Instituţiuni în jurul şcoalei sunt: bibliotecile şcolare, populare 

şi pedagogice, cantinele şi căminele şcolare şi casele de economie 

şcolară. 

$ 16. Invăţământul secundar. | 

Invăţământul secundar a fost legiferat prin L. 15 Mai 1928 

pentru învăţământul secundar!). Legiuitorul fixează şi pentru acea. 

sta ramură de învățământ, că îndrumarea şi supravegherea gene- 

rală a lui este problema statului, dată în căderea ministerului in- 

strueţiunii2). El întocmeşte regulamentele de aplicare, programele 

analițice, aprobă cele ale învăţământului particular, aprobă manua- 

lele didactice (art. 5—6).: 
Invăţământul secundar se predă în şcoalele statului (şcoale pu- 

blice), în cele particulare autorizate de stat şi în familie (art. 2). 
  

*) Alte istoare de drept sunt: BR. 18 Febr. 199 al personalului didactic 

al şcoalelor secundare (251 articole), R. 14 Iul. 1929 de funcţionare a şcoa- 

lelor secundare (333 articole), D. 3 Mai 1929 asupra programei analitice 

în înv. sec., L. 27 Aug. 1929 asupra raporturilor dintre şcoalele secundare 

confesionale române din Braşov etc şi ministerul instrucţiunei. 

L. 15 Mai 1928 art. 139 abrogă vechea lege a înv. sec. şi sup.:art. 1—54. 

Se aplică însă la corpul didactic din înv. superior art. 40, 41, 45, 47, 49, 51 

şi 53 până se va aduce legea înv. superior, Art. 98 şi 99 relative la gradaţii 

se aplică şi la membrii înv. superior. ( 

2) Legea, reglementează: înfiinţarea şcoalelor secundare, limba, de pre- 

dare, anul şcolar, înscrieri. promoţiuni, diplome, condiţiunile de numire, 

modul de recrutare a personalului, compunerea catedrelor, definitivări, 

numiri, trapsferări, trecere la pensie, drepturi, datorii, disciplină, salariile, 

mijloacele de perfecţionare a membrilor, administraţia interioară a școa- 

lelor, procurarea mijloacelor materiale de învățământ, instituţiuni anexate.



EL se împarte în 2 cicluri cari se succed: inferior, cu durată de 3 

ani, şi superior cu 4 ani. Când funcţionează numai cu ciclul infe- 

rior se numeşte gimnaziu, când are numai cel superior, sau ambele 

unite se numeşte liceu (art. 3). , 

Învăţământul secundar face parte din al doilea grad de învă. 

țământ, având. scopul de a da elementele esenţiale ale unei culturi 

generale, pregătind în acelaşi timp pentru a putea urma invăţămâr- 

tul superior (art. 1). 

Învăţământul secundar e acelaşi pentru băieţi şii fete, adap- 

tându-se în mod corăspunzător programele. Funcţionează însă nu- 

maj şcoale pentru băieţi și şcoale numai pentru fete. Ministerul însă. 

poate autoriza funcţionarea. de gimnazii mixte, unde se va simţi 

nevoia, dar numai cu avizul conform al consiliului permanent. 

Clasele gimnaziale se numerotează I-III, iar clasele liceale 

IV—V II. Numărul maxim de clase, cu care poate funcţiona o şcoală 

secundară în viitor, se fixează la 6 la ciclul inferior şi la 8 pentru 

ciclul superior (art. 3), 
La înfiinţarea unei şcoale secundare, ca şi la transfokmarea 

aceleia, ministerul trebue să aibă în prealabil avizul conform al con 
siliului permanent. i | a] 

Limba de predare în şcoalele secundare de stat este limba ro- 
mână. Alte limbi pot figura în programe numai ca obiecte de studiu. 
In şcoalele cu populaţia minoritară, importantă poate figuna în pro- 
&ramă ca obiect de studiu facultativ şi limba minoritară respectivă 
(axt. 10). căi 

Înscrierea elevilor în prima clasă. se face pe baza adeverinţei 
de terminare a primelor patru clase primare. Inscrierea, în clasa IV 
a liceului se face numai pe baza trecerei unui examen de admitere, 
al cărui scop este de a alege, în limita locurilor “disponibile, dintre 

„absolvenţii gimnaziului pe cei mai apți pentru a urma cu succes 
„studiile liceale3). Promovarea dintm”o clasă întwalta a gimnaziului 
se face pe baza notărilor anuale şi a unui examen de sfârşit de an. 
Asemenea se face şi „promovarea dințr'o clasă într'alta a liceului. 
Elevii reuşiţi la examenul de clasa, II primese certificat de absol- 
vire a gimnaziului, iar cei promovați în clasa ultimă a liceului pri» 
  

3) Materiile examenului sunt: limba română. istoria. Românilor. geo- Srafia României, mafematicile. Acest examen se ţine numai la liceele sta. tului pentru toţi elevii, cari vor să se înscrie în cl. IV-a a liceului. La „Şecoalele particulare cu drept de publicitate examenul se poate ţinea numai pentru proprii elevi sau pentru elevii dela, alte şcoale cu drept de publici- tate cu aceeaş limbă de predare.
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masa certificat de studii liceale. Acesta le conferă drepturile prevă- 

zute de legea de recrutare, de legea pentru admiterea în funcțiuni 

publice, nu însă pentru admiterea, în universitate şi alte instituţiuni 

de învăţământ superior. 

Absolvenţii liceelor de stat sau particulare cari dorese să con- 

tinue studiile în învăţămânţul superior trebue să depună un examen 

de bacalaureat. Scopul lui este: de a verifica cunoştinţele dobândite 

la materiile cele mai importante, a dovedi influinţa studiilor făcute 

asupra formării cugețării lor şi a selecţiona, dintre absolvenţii liceu: 

lui pe cei cari fac dovada, că suni în stare să urmeze cu folos stu- 

diile de specializare universitară (at. 15—21). Examenele de baca 

laureat se trec în faţa unor comisiuni speciale instituite de minister. 

Candidaţii reuşiţi primesc diplomă de bacalaureat, liberată de mi- 

nister prin intermediul serviciilor de inspecţie locală. 

Materiile de studiu din învăţămânţul secundar se predau de 

către profesori şi maeştri. Profesorii predau materiile de învăţământ - 

teoretic, iar maeştrii învăţământul artelor şi al dexterităţilor. Pro- 

fesorii şi maeştrii sunt provizori sau definitivi. Provizorii sunt 

cei numiţi în. baza examenului de capacitate, ei pot deveni definitivi 
după 3 ani de funcţionare. Pentru a fi numiţ profesor de învăţă- 

mânt secundar se cere, în afară de condiţiile generale de admisibili- 
tate şi în afară de diploma de doctor sau licenţiat al unei facultăţi 

„de litere sau ştiinţe, să fie absolvent al unui seminar pedagogic şi 
„să fi trecut examen de capacitate pentru cel puţin 1 materie prin- 

cipală şi 2 materii secundare. 
| 

Materiile de studiu ce se predau în licee şi gimnazii se grupează 
în catedre. Compunerea catedrelor se întocmește prin programele 
de studii, cari fixează orele şi clasele ce compun o catedră. Catedrele 

sunt compuse pe cât posibil din ore la o singură scoală şi deo 
singură materie (art. 51). 

Intreţinerea şcoalelor secundare de stat, în ce priveşte perso- 
nalul didactic, de serviciu, administrativ şi medical, este în sarpina 
statului. Pe lângă fiecare şcoală secundară funcţionează un comitet 
şcolar, prin care se execută lucrările relative la construcţie, repara. 
ţie, înzestrarea şi întreţinerea localurilor şi întreaga gospodărie ma. 
terială a şcoalei. Comitetele şcolare percep dela, elevi taxe şcolare, 
cari se fixează în fiecare an de minister în raport. cu trebuinţele şi dau. 
posibilităţile locale. 

lnstituţiuni anexate şcoalelor secundare sunt: biblioteci scolare, 
laboratorii, ateliere, muzee, internate şi cântine.
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Liceele militare sunt considerate ca şeoale secundare de stat, 

intrucât an oceeaşi organizaţie şi urmează aceleaşi programe ka 

liceele dependinte de ministerul instrucţiunii, bucurându-se de ace- 

leaşi drepturi. Ele sunt îusă conduse şi administrate de ministerul 

armatei (art. 141). 

Ş 17. Invăţământul particular. 

Imvăţământul particular a fost; legiferat prin L. 22 Dec, 19251). 

Legea prevede, că învăţământul şi educaţia elevilor se poate face 

în atară de şcoalele statului şi în şeoalele particulare sau în fa- 

milie. Legea înțelege prin şcoale particulare cele ale con- 

fesiunilor, ale comunităţilor şi ale particularilor. Ele stau sub con- 

irolul şi supravegherea ministerului de instrucţiune. Şcoală parti- 

culară se numeşte orice şcoală înfiinţată, condusă şi întreţinută din 

inițiativă particulară, cu scopul de a; da instrucţie şi educaţie la cel 

puţin 10 copii în miijlocie pe clasă. In învăţământul primar nu- 

mărul copiilow poate fi şi de minimum. 20 pe şcoală. Şcoalele parti- 

culare .se pot înfiinţa numai de cetăţeni români, fie individual, fie 

constituiți în societăţi eulturale sau comunităţi xeligioase, TeCUunOs- 

cute ca persoane juridice?). 

” Scoale particulare pot fi de următoarele categorii: a) şcoalt 

de. copii mici (grădinile de copii); b) şeoale primare; e) şcoale de 

grad secundar cu învăţământ teoretic sau practie. Nu se pot înfiinţa 

de către particulari şcoale normale şi şcoale siperioare cu caracter 

universitar. 

Şcoalele de copii mici şi cele primare funcţionează numai cu 

programa statului, celelalte pot avea şi programe proprii. 

O şeoală particulară, se poate înfiinţa şi deschide numai în baza 

unei autorizări de funcţionare date de minister. Deasemenea şi pex- 

sonalul (director, profesori, institutori şi învăţători) poate func: 

ționa numai în baza autorizaţiunii date de minister. Această autori- 
zaţiune este individuală, ea, se dă cu avizul conform al consiliului 

"permanent. Personalul trebue să aibă calitatea de cetăţean român, 

cum şi titluri identice cu membrii corpului didactic dela. şcoalele 
cu acelaşi grad ale statului, să cunoască limba română. 

1) Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii învăţământu:ui 
particular este din 15 Martie 1926 (519 articole). - - 

2) Nu 'se pot înfiinţa astfel de Scoale de către societăţile culturale, ordi- 
nele călugărești şi de congregaţiile școlare dependinte de organizaţii din 
alte state: 

+
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Legea conţine dispoziţiuni privitor la condiţiunile ce trebue să 

îndeplinească localurile de şcoale particulare, la. administrarea şi 

funcţionarea şcoalelor, la limba de predare (art. 34), dispoziţii spe- 

ciale privitor la şeoale particulare cu programa statului, la dreptul 

de publicitate, la internate particulare, la aziluri evreeşti şi musul- 

mane, la controlul învăţământului şi la învăţământul în familie, 

Scoalele particulare nu au dreptul să elibereze nici un fel de 

diplomă, ele dau numai adeverinţă, cari constată studiile făcute în 

şeoală. , 

Nu se poate întrebuința nici o carte tipărită, nici: o hartă si 

pici un tablou, care nu sunt aprobate de minister. Intrebuinţarea 

manuscriselor este interzisă. 

Limba de predare în şcoalele particulare, frecuentate de elevi, 

a-căror limbă maternă este alta decât a statului, se stabileşte de 

cătra susţinătorii şeoalei. Nu se vor primi decât elevi, a căror limbă, 

matemă este aceeaşi cu limba de predare a şcoalei. In şcoalele par: 

tienlare evreeşti limba de predare este limba română sau limba 

evreească. Scoalele particulare conduse de ordine călugărești şi con 

gregaţii școlare recunoscute au ca limbă de predare limba română. 

Şcoalele secundare cu programe proprii, deosebite de ale sta- 

tului, nu trebue să cuprindă nimie contrar ordinei publice, bunelor 

moravuri, legilor, instituţiunilor. şi intereselor ţării. 

.. Dueptul de publicitate se acordă de minister acelor şcoale parti- 

culare cu programa statului, care îndeplinesc condiţiunile de func 

ționare prevăzute în lege. Funcționarea acestei categorii de şcoale, 

cum şi examenele pentru obţinerea diplomelor se face după regula- 
mentele școalelor similare ale statului. , ! 

Elevii pregătiţi în familii sunt admişi să treacă examene pen. 
tru cursul primar şi secundar după programele şeoalelor, publice. 
Cei reuşiţi sunt promovați şi obţin aceleaşi drepturi ca şi elevii din 
şeoalele primare şi secundare ale statului. 

$ 18. Invăţământul pentru specializare. Categorii. 

Invăţământul primar dă cele mai elementare cunoștințe, ne 

cesare pentru oricare membru al statului, fie şi în cele mai de jos 

clase sociale. Necesitatea acestui învăţământ a făcut, ca statul să-l 

impună ca o obligațiune generală a oricărui ceţăţean, impunând 

obligaţia nu numai micilor cetățeni, în vârsta corăspunzătoare 

acestui învățământ, ci şi părinţilor şi,celorlalţi îngrijitori ai acelora.
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Invăţământul secundar, ca un grad mai înalt ai o:ganizaţiuuei 

pentru răspândirea cunoştinţelor, dă cunoştinţele trebuitoare atât 

pentru câştigarea unei culturi generale, cât şi cunoștințele funda- 

mentale pentru desvoltarea; în vederea unei cariere în viaţa cetă- 

țeanului, cu ajutorul căreia să-şi achiziţioneze bunurile necesare 

pentru traiul material. Acesta este învăţământul de specializare 

sau de carieră, care formează o altă categorie în organizația învă- 

ţământului. 
| - 

După specialitatea, pentru care se pregăteşte cetăţeanul, în or- 

ganizaţia învăţământului s'au înfiinţat diferite categorii de imsti- 

tute de învăţământ. In organizaţia statului, pentru elementul de 

funcţionari, se cere pregătirea specială ținând. seamă de tuneţiu- 

nile statului, fie funcțiuni generale de conducere, fie funcțiuni spe- 

ciale pentru diferite ramuri de servicii publice, fie de muncă inte- 

lectuală, fie de muncă manuală, fie de aită natură. În atară de ne- 

cesităţile de serviciu în funcțiunile statului, sunt specialităţi pentru 

producerea bunurilor intelectuale.. In vederea tuturor “acestor ne- 

cesităţi sunt institutele de învățământ special: “şeoalele normale 

pentru pregătirea personalului didactic inferior, universitățile, cu 

facultăţile de litere şi filosofie şi de ştiinţe pentru pregătirea per- 

sonalului didactic superior, eu facultatea de teologie pentru pregi- 

tirea. personalului cleric în vederea, mecesiţăţilor serviciului biseri- 

cese, cu facultatea de. drept pentru pregătirea elementului cu cu- 

noştinţe juridice necesar în funeţiunile publice, cu facultatea. de 

medicină, de învăţământ farmaceutic, veterinar, pentru pregătirea 

Dersonalului necesar în funcțiunile de serviciu sanitar ale statului, 

cum şi în vindecarea boalelor. Alte institute de învăţământ supe- 

rioare sunt şcoalele politehnice, cu deosebitele lor secţiuni, pentru 

pregătirea, elementului necesar în serviciile tehnice ale statului, 

cum. şi în: conducerea tehhică a procesului de producţiune a bunu- 

rilor, ca ingineri, arhitecţi, ete. Iarăşi alte categorii de institute 

speciale sunt în serviciul artelor, pentru presătirea elementului 

activ în producţiunea bunurilor .de artă, ca şcoale de arte frunmcuse 

(pictură, sculptură, ete.) şi conservatorii de muzică şi artă dra- 

matică. * | E | 

' Institutele de specializare însă au în vedere nu numai necesi-: 

tăţile organizațiunii de stat, cu deosebitele sale organe şi servicii, 

ci au în vedere şi necesităţile de producţiune a bunurilor. În ve- 

dereu acestor necesităţi s'au organizat institute de înveţămânit pen- 

tru pregăţirea, elementului conducător şi de muncă în produeţiunea 

primă, ca, şeoale “de agricultură, silvicultură, minerit ete. mai de-
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parte pentru: necesităţile industriei, comerţului, comunicaţiunii, ea 

şeoale de meserii, de comerţ, şcoale superioare de comerţ, şcoală 

tehnică medie, şcoli. pentru conductori de lucrări publice. In fine ” 

sunt școale speciale pentru organizaţia, de apărare a țării, şcoalele 

militare. 

Aceste categorii de învăţământ sunt în grade inferioare, pentru 

a da pregătirea în vederea unei profesiuni, în care e preponderant 

elementul de muncă manuală sau tehnică, și în grade superioare 

pentru a da. cuniștinţele înalte de conducere (şcoli superioare dv 

comerţ, Academia de înalte studii, industriale. şi, comerciale). 

Toate aceste categorii se găsesc şi în organizaţia învăţămân- 

tului din statul nostru. 

“$ 19.. Şcoalele normale pentru pregătirea personalului 

didactic iuferior. - 

Seoalele normale (L. 26 Iulie 1924) asupra învăţământului pri- 

mat şi normal primar) au menirea de a pregăti personalul didaetie 

al şcoalelor primare. j 

Seoalele normale sunt aşezăminte de stat, a căror menire este 

de a forma corpul didactice al şeoalelor de copii mici şi al şeoalelor 

primare. Ele au aceeaşi organizare în toată ţara. Pentru pregătirea 

personalului didactie sunt școale normale de învățători şi învăţă- 

toare, iar pentru pregătirea corpului didadtie pentru școalele de 

copii mici sunt şcoale normale speciale. 

Durata cursurilor şeoalelor normale este de 7 ani, primii 3 ani 

"au menirea .de'a da elevilor-o cultură generală corespunzătoare ace- 

leia- din gimnaziu cu acelaşi program, iar în ultimii 4 ani pe lângă 
'“ompletarea, culturii generale se :dă, o deosebită atenţie pregătirii 

profesionale (art. 199-—200)5). 

1) Instrucția militară conform L. 25 Martie 1909 se predă în fiecare 
din şcoalele normale de învăţători. Numărul necesar de ore se fixează în. 
programă. Personalul pentru această, instrucţie este numit de ministerul 
de răsboiu. = 

La vârsta de 20. ani elevii şeoalejor. normale sunt înscrişi Obligator 
în controalele “armatei. La terminarea, cursurilor şcoalei normale elevii 
sunt supuşi şi unui examen militar, în. baza căruia obţin un grad militar, 
In caz de mobilizare, concentrare sau manevre ei sunt chemaţi în contin- 
gentul care aparţin. Absolvenţii școalelor normale sunt scutiţi de servi- 
ciul permanent în oştire, dacă servesc la stat ca institutori timp de cel 
puţin 6 ani. 

.
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Pe lângă fiecare şcoală normală funcţionează câte o şcoală de 

aplicație care face parte ințegrantă din şcoala normală Fiecare 

şcoală normală dispune de o întindere de teren îndestulătoare pen- 

tru experienţele şi lucrările prartice de agricultură, pomicultură şi 

silvicultură. Pe lângă şcoalele de băeţi şi de fete funcţionează atelie- 

re pentru aplicaţiunile practice (art .202—204). 

Scoalele normale au internate, în ele se primesc prin concurs 

numai copii ai cetăţenilor români. Concursul se ține în fiecare an. 

Elevii sunt bursieri, semibursieri şi solvenţi. Toţi elevii şcoalelor 

normale la admiterea lor în şcoală vor lua angajamentul în Seris 

prin reprezentanţii lor legali să servească cel puţin 10 ani în învă- 

țământul statului şi cu autorizarea ministerului şi în învăţămân- 

tul particular. Absolvenţii normaliști. cari nu vor satisface această 

obligaţiune vor fi constrânşi să restitue statului cheltuelile făcute 

cu întreţimerea lor (art. 295—207). 

$ 20. Universitățile. 

Invăţământul superior (L. 24 Martie 1912 pentru modificarea 

unor articole din legea asupra învăţământului secundar şi superior) 

_se dă în universităţi şi institutele anexate la universităţi. 

Statul român are 4 universităţi: la Bucureşti cu 6 facultăţi: 

teologie ortodoxă, drept, litere-filosofie, ştiinţe, medicină, farmacie 

şi medicină veterinară; la laşi cu 5 facultăţi: drept, litere-filosofie, 

ştiinţe, medicină şi farmacie şi la Chişinău de teologie; la Cluj cu 

4 facultăţi: drept, litere-filosofie, ştiinţe, medicină şi farmacie; la 

Cernăuţi 4 facultăţi teologie ortodoxă, drept, litere-filosofie, ştiinţe. 

Universitățile sunt întreţinute de stat. - i 

Ele se bucură de autonomie, sunt supuse controlului ministe- 

rului instrucţiunii. In cadrul autonomiei universităţile îşi stabilesc 

singure regulamentele de studii şi organizaţie internă, rezolvă ches- 

tiunile de studii, disciplină şi administrative prin organele proprii 

(corsiliile facultăţilor, senatul universitar) şi prin funcţionari pro- 

__prii aleşi de aceste organe (rector, decanii). 

Fiecare universitate este persoană juridică. 
Regulamentele fiecărei faculțăţi se elaborează de către o comi- 

  

S 

1) Celelalte norme de drept relative la Universităţi sunt: R. peniru 
nurhirea docenţilor,  agregaţilor și prof. univ., 10 Febr. 1899. R. de ordinea 
si disciplina stud. univ. 13 Mai 1993.
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siune compusă din profesorii acelei facuităţi, se apsobă prin decret 

vegal. . ' 

Corpul profesoral al universităţii se compune din: profesori 

titulari, profesori agregaţi, conferențiari şi docenți. 

Afacerile interioare ale fiecărui facultăţi sunt conduse de către 

un decan ales de consiliul facultății dintre profesorii titulari în acti- 

vitate, și confirmat prin decret. Universitţatea este condusă de către 

rector, eu concuisul senatului universitar, care se compune, afară 

de rector, din decanii facultăţilor şi din câte un membru ales de 

consiliul facultăţii dintre profesorii ei titulari. Alegerea lor e con- 

fimnată de ministru. Consiliul de facultiate se compune din toţi pro 

fesorii titulari şi agregaţi. 

Studenţi universitari se pot. înserie numai bacalaureaţii, licee- 

lor. Ca audienţi pot fi admise de consiliul profesoral şi persoane cari 

nu posedă diploma de absolvire, însă au vârsta de 17 ani. Studiile 

universitare se fac prin un număr de cursuri, conferinţe, lucrări 

practice în seminarii, în institute, laboratorii și dlinice. 

„Fiecare universitate liberează diplome de licenţă şi diplome de 

doctorat, în baza examenelor trecute înaimtea facultăţilor. Diplomele 

obţinute în virtutea examenelor conferă posesorilor lor toate drep- 

turile prevăzute prin legi şi regulamente. 

Pe lângă fiecare universitate DL. 30 Aug. 1919 prevede înfiin- 

țarea câte unei societăţi cu denumirea „Căminul studenților“, cu 

scopul de a înlesni traiul studenţimei universitare şi de a-i com- 

plecta educaţiunea, culturală, artistică, morală, cetățenească, naţio- 

nală si a desvolta educaţia fizică. 

Pentru înfăptuirea scopului Căminul va susţinea, internate și 

căminuri studenţeşti, cari vor asigura locuinţă şi hrană în cele mai 
bune condițiuni, cu o plată minimă, sau chiar fără plată pentru 
studenţii săraci şi meritoşi. 

Piin L. 31 Oett. 1920 s'au înfiinţat la Paris şi Roma două şcoli 
românești ae studii, superioare. Caracterul lor e de internat academic, 
cu disciplină strictă individuală şi socială, ațât morală cât şi ştiin- 
țif' că. Şcolide depind direct de ministerul instrucţiunii. 

Menirea lor e: de a da posibilitatea, de studii speciale de per- 
feriionare şi cercetare tiner lor învăţaţi şi artişti români, în dome- 
niul limbilor, literaturilor, istoriei şi artelor plastice, clasice şi neo- 
latine (R. 13 Aug. 1921). Şcolile cuprind secţ: unile pentru: 1. studii 
de istorie şi filologie a popoarelor romanice; 2. a cercețărilor de 
arhive şi biblioteci; 3. a continuării studiilor universitare pentru 

V. ONISOR: Drept administrativ. 

7 
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specialităţi cari nu se predau încă la noi; 4. a cultivării artelor 

(L. art. II). 

In aceste şcoli se primesc, după recomandarea facultăţilor de 

litere a celor 4 universităţi, studenţi cari vor fi terminat cu 0 su- 

perivară distincţie studiile lor din ţară (ast. 1V). Durata întreţi- 

nervii lor nu va putea trece peste 2 ani. 

Fiecare şcoală e condusă de un director român, numit de mini- 

ster, după recomandarea Academiei Române. 

Ş 21. Invăţământul pentru pregătirea personalului didactic 

superior. Facultatea de litere şi filosofie, şi de ştiinţe. 

- Pregătirea profesorilor se dă în două facultăţi ale universităţii, 

în cea de litere şi filosofie şi în cea de ştiinţe. Fiecare universitate 

are aceste facultăţi. 

Organizaţia interioară a fiecărei facultăţi în baza legii învăţă- 

mântului superior este stabilită prin regulament, elaborat de pre- 

fesorii famultăţii şi aprobat prin decreti). Deşi aceeaşi în linii ge 

nerale, organizaţia diferă în amănunte dela facultate la facultate. 

In facultatea de litere cursurile sunt de 3—4 ani pentru licenţă 

şi 4—5 ani pentru doctorat. Programul de împărţirea materiilor se 

face la sfârsitul fiecărui an şcolar în consiliul facultăţii. Facul- 

tatea din Bucureşti ajcordă diploma de licenţă generală şi 4 licente 

de specialitate, diploma, de doctor este generală. La facultatea din 

Bucureşti s'a înfiinţat prin L. 16 Aug. 1924 secţia pedagogică uni- 

versitară. La facultatea din Cluj se dau aceleaşi diplome?) Pentru 

dobândirea gradelor academice se trec examene parţiale pe materii 

şi examene pentru diplomă. Examenele parţiale pe materii au 

de scop. să arate, întru cât studentul a câştigat, treptat cu mer- 

sul studiilor, cunoştinţele necesare pentru pregătirea la examenul 

de diplomă. Examenul de licenţă are de scop să dovedească, întru 

<âț candidatul şi-a însuşit în mod temeinie conuştinţe speciale 

asupra, unui grup de materii, aşa, ca să fie în stare, pe de-o parte, să 

urmărească progresele ştiinţelor, iar pe de altă parte a se folosi 

  

1) Isvoarele de drept (cuprinzând ultirnele regulamente): R. 5 Dec. 1926 

fac. ae litere Bucureşti, R. 9 Dec. 1908 fac. de litere Iași, R. 21 Apr, 1921 

fac. de litere Cluj, R. 6 Oct. 1923 fac. litere Cernăuţi, R. 18 S&pt. 1923 fac. 

stiințe Bucureşti, R. 10 Dec. 1997 fac. ştiinţe Ciuj, BR 5 Iul. 1928 ştiinţe 

“emăuţi, R. 15 Sept. 1923 adaus pentru secţiile aplicate dela fac, şt. Iaşi. 

2) La Bucureşti geografia se predă în fac. de litere, făcând un grup cu 

istoria, la Cluj geografia se predă în fac. de ştiinţe. ”
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de cunoştinţele sale speciale în vederea carierei de profesor. Exa- 

menul de doctorat are de scop să dovedească, întru cât candidatul i 

aprofundat o specialitate, aşa ca să poată lucra cu succes la desvol. 

tarea mai departe a ştiinţei, în care sa specializat. 
Facultăţile de ştiinţe sunt împărţite în secţiuni.) Durata în- 

vățământului este 3 ani pentru licenţă, 5 ani cel puţin pentru doc- 

torat. Pentru obţinerea diplomei se tree examene de fine de an, de 

diplomă şi se fac lucrări practțice,. 

$ 22. Invăţământul teologic. Facultatea de teologie. Seminariile 

Invăţământul teologia este organizat ca învăţământ confesio- 

nal. În universităţile din Bucureşti, Cernăuţi şi Chişinău sunt fa- 

cultăţi teologice ale bisericei ortodoxe române. 

Organizarea facultăţii este prevăzută în regulament, aprobat 

prin decret.) In facultatea teologică se predă teologia exegetică, 

istorică, sistematică şi practică. Cursurile sunt de 4 ani. Se dau 

diplome de licenţă şi de doctorat. Examenele sunt anuale, genexale, 
de licenţă și de doctorat. Examenul general se trece la finea anului 

al II-lea şi al IV-lea. Studentul, care a trecut examenul general al 

II-lea este candidat de licenţiat, Licenţa se trece în baza unei teze 

în scris, elaborate asupra unui subiect ales de candidat din studiile 

predate în facultate, şi în baza unui examen oral asupra conţinuiu- 

lui tezei, cu desvoltarea a 4 poziţiuni asupra unor chestiuni contro- 

versate. Doctoratul se obţine după licenţă, urmându-se încă cursuri 

de un an, cu lucrări speciale și în baza unei teze de doctorat în. 

estensiune de 7 coale de tipar, care se susține într'un examen oral. 

Invăţământul teologie se dă şi în seminarii, cari intră în cate- 

goria învăţământului secundar. 

Biserica ortodoxă din Ardeal dă pregătire pentru preoţii săi 

în institutele teologice cu cursuri de 4 ani, având la bază diploma 

'de bacalaureat. Biserica română unită asemenea are institute teolo. 

gice la reşedinţa episcopiilor cu cursuri de 4 ani, având ea condiţie 

de admisibilitate diploma de bacalaureat. Institutele teologice ale 

3) La fac. din Cluj sunt următoarele secţiuni: a) matematici, b) ştiinţe 
fizice, c) chimice, d) naturale, e) secţia geografică. 

*) Isvoarele de drepti: R. 29 Oct. 1915 al fac. de teologie Bucureşti, mo- 
dificat prin D. 11 Febr. 1926, R. 15 Oct. 1991 al fac. de teologie din Car- 
năuţi. Dispoziţiile din regulamentele celor 2? facultăţi de teologie sunt 
aproape identice. 

47



bisericilor române din Ardeal au. luat în timpul din urmă rangul 

de academii. Celelalte confesiuni, catolică, reformată; luterană, uni- 

tariană au deasemenea institute teologice pentru pregătirea prec- 

ților, cu cursuri de 4 ani, având la bază diploma, „de băcalaureat. 

Seminariile sunt şeoale speciale pentru instruețiunea şi educa- 

ţia. clerului ortodox (DL. asupra clerului mirean şi seminariilor 26 

Pebr. 1906, R. 3 Sept. 19112). Seminariile sunt instituţiuni de stat, 

sub autoritatea ministerului instrucţiunii. Seminarul cuprinde 

curs complect de 8 ani. Seminariştii se primese dintre. absolvenţii 

şcoalelor primare în urma unui concurs. Seminariştii sunt interni, 

sau bursieri sau solvenţi. Programul este asemănător programului 

celorlalte şcoale secundare, ţinându-se seamă şi de necesităţile spe- 

ciale ale pregătirei cler:cale. , Ă 

Programul analitic este stabilit prin R. 10 Apr. 1908. Pe lângă 

fiecare seminar este şi 0 şcoală de aplicaţie condusă de profesorul 

de pedagogie, în care elevii. clasei a VIII. fac practică. 

Seminariştii promovați idin clasa a VIII. sunt, supuşi exame- 

nului de absolvire, în baza căruia obţin. diplomă. Bi sunt obligaţi să 

intre în cler, sau a învăţători în corpul didactic. Ei mai pot aonti- 

nua, studiile la universitate pentru dobândirea gradul. de doctor sau 

licenţiat. în teologie. Diploma de absolvent nu deschide altă funcţie 

publică. Seminariștii, cu diploma. de absolvire, caxi nu întră în cler, 

- fie după absolvirea seminarului, fie după luarea titlului universitar, 

sunţ datori să restitue statului suma cheltuită cu întreţinerea lor. 

In afară de educaţiunea şi instrucţiunea clerului ortodox statul 

român îngrijește şi de cea a clerului, mohamedan (R. pentru orga 

nizarea seminarului musulman în Dobrogea 17 Aug. 19045). Înstruc- 

ţiunea. personalului religios al geamiilor, precum şi a institutorilor 

şi învăţătorilor de limba turcă şi religiunea mohamedană se dă nu- 

mai în seminarul musulman, din. Dobrogea. 

Seminarul musulman încă cuprinde un curs de 3 ani. Limba 

de propunere e turcă şi arabă pentru materiile speciale, română 

pentr cele generale. După promovarea din clasa VIII. seminariştii 

sunt snpuşi unui examen de absolvire. Seminarul ca instituţie de stat 

stă sub controlul direct al ministerului instrucţiunii şi a inspecto- 

ratului învăţământului secundar; muftiul judeţului respectiv are 

| i) Norme precedente au îost: R. asupra. seminariilor 23 Mai 1904 şi R. 

interior al seminariilor din 23. Mai 1904. 

3) Moâif. D. 6 lun. 1929. “ | Ă 
= ”
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numai însărcinarea de a priveghea partea religioasă a învăţămân- 

tului, semnalând neregularităţile constatate. 

In funcţii sau demnități religioase musulmane pot îi numiţi 

numai absolvenţi sai seminarului. Este oprit, ca orice îndatoriri re- 

ligioase să se practice de călre cetăţeni străini. 

$ 23. Invăţământul juridic. Facultatea de drept. 

Pregătirea: elementelor cu cultură. juridică, necesare pentru 

funcțiunile publice în organizaţia de stat, cum şi îm serviciul Justi- 

ției ca auxiliari ai organizaţiei. judecătoreşti, se dă în facultăţile 

de diept ale universităţilor. Toate universităţile româneşti au facul- 

tăţi de drept. - 
Organizaţia facultăţilor de drept e dată prin regulamentele 

compuse de consiliul: profesorilor şi aprobate prin decret!). Deşi în 
liniamente generale organizaţia . este aceeaşi, diferă însă în amă- 
nunte dela facultate la facultate. Cursurile sunt de 3 ani pentru 
diploma de licenţă şi de 5 ani pentru diploma de doctorat. 

la facultatea din Bucureşti, Iaşi şi Cermăuţi titlul de licenţă se 
obține după trecerea examenelor de fine de an din mațeriile predate 
în anul I—III, denumite şi examene "de licenţă. Pentru diploma de 
doctorat se audiază cursuri încă de 2 ani, aprofundând o speciali- 
tate şi trecând examene speciale de. doctorat, cu teză de doctorat 
tipărită. La facultatea din Cluj cursurile sunt de 4 ani, se trec 3 

“examene fundamentale la finea anilor I—III; în baza frecuenţei a 
4 ani şi a examenelor fundamentale trecute la timp se obţine certi- 
ficatul de absolvire. Acesta însă nu dă decât titlul de a se prezenta 
la-licenţă sau doctorat. Licenţa se dă, în afară de cele 3 examene fun. 
damentale, în baza unui examen oral de licenţă din'5 materii prin: 
cipale. Doctoratul este din ştiinţele juridice, constând din '3 examene 
rigorcase din câte 4—5 materii fiecare, sau din ştiinţele de stat cu 
2 examene rigoroase, şi la fiecare elaborarea unei disertaţiuni de 
inaugurare. 

Pentru studii juridice funoionează Academid de drept din 

  

1) Isvoare de drept: R. 17 Oct. 1913 al! fac. 
D. 8 Tu, 1926, R. 13 Pebr. 1924 al fac. din | 
1926, R. 20 Iun. 1998 a] tac. din Cluj, 
nodificat. D. 4 Aug, 1927. 

din Bucureşti, înoditicat! Prin 
aşi, modificat prin D. 24 Iul. 

R.. 17 Aug. 1921 al fac. din Cernăuţi,
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Oradeu mai nou în baza R. 23 Dee. 1929. Are cursuri de 3 ani, dă, 

numai diplome de licenţă?). 

'$ 24. Invățământul medicinei. Facultatea de medicină. 

Invăţământul farmaceutic. 

Pregătirea elementului necesar în serviciul sanitar şi în acti- 

vitatea pentru combaterea boalelor se dă pentru medici în facul- 

tatea, de medicină, pentru farmarcişti în institutul farmaceutic anexat 

facultăţii de medicină la universităţile din Bucureşti, laşi şi Cluj. 

Pacultăţile: de medicină sunt organizate prin regulamentele!) 

elaborate de consiliul profesorilor şi aprobate prin. decret, ca şi la 

„celelalte facultăţi. Organizaţia celor 3 facultăţi în amănunţe prezintă 

oarecari deosebiri. 

Durata studiilor medicale este de 6 ani. In programul cursurilor 

se cuprind studiile învăţământului medica], lucrările lor clinice şi 

de laborator, precum şi orice cunoştinţe, pe cari facultatea le crede 

utile pentru buna preparare a medicilor. | 

Diploma de doctor în medicină se obţine la Bucureşti şi Iaşi 

în baza frecuenţei, lucrărilor practice, a examenelor de finea a 5 

ani, după trecerea unui examen de doctorat asupra clinicilor şi pa- 

tologiilor şi din susţinerea tezei, tratând un subiect din domeniul 

medicinei şi al chirurgiei. La facultatea din Cluj titlul de doctor în 

medicină şi chirurgie se obţine după trecerea a 5 examene de doc: 

torat. Diploma, se liberează numai după un an de practică şi după 

susținerea, tezei de doctor. Teza se susține asupra unui subiect ales 

din ramurile medicinei, de regulă din activitatea candidatului din 

2) Școala superioară de ştiinţe de stat din Bucureşti funcţionează ca 

şcoală liberă de ştiinţe politice și administrative în baza R. 31 Martie 

1926. A fost înființată în anul 1872. 

-” Institutul de. ştiinţe administrative al României, recunoscut ca stabi- 

liment de utilitate publică prin L.. 28 Martie 1928, a fost însărcinat să or- 

ganizeze un birou științific pentru stuâii şi documentaţiuni administrative, 

în care vor putea fi trimişi pentru a studia rerrezentanţi ai diverselor ser- 

vicii, pentru a forma :asemenea birouri la toate serviciile publice. 

*) Isvoare de drept: R. 22 lul. 1927 al fac. din Bucureşti. R. 17 Nov. 

1920, R. 50 Iul. 1925 al fac. din Cluj modificat prin D. 22 Aug. 1929, R. 10 

Aug. 194 pentru înv. farmaceutic. la univ. din Bucureşti modificat prin D. 

24 Yan. 1925. R. 24 Martie 1926 pentru înv. farmaceutice Cluj, R. 26 Oct. 

1926 pentru înv. farmaceutic Iaşi. ,
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timpul anului de practică. Teza, se depune în manuscript, se tipă- 
reşte numai dacă juriul o găseşte demnă. 

hivățământul farmaceutic face parte din facultăţile de medi- 
cină. Se împarte în: studiul de practică în farmacie şi în studiul 
universitar. propriu zis. Practica se face într'o farmacie, în timp de 
un an, în eare studentul este obligat a face şi studiile generale de | 
ştiinţe naturale. Durata studiilor farmaceutice în studiul univergi: 
tar este de 3 ani. Se dau diplome de licenţă şi doctorat. 

-$ 25. Invăţământul veterinar. Facultatea de medicină veterinară. 

Pregătirea elementelor necesare în serviciul sanitar veterinar 
şi în activitatea pentru combaterea epizotiilor se dă în faculţatea de 
medicină veterinară dela universitatea din Bucureşti. 

Facultatea veterinară este organizată prin lege!) şi regulamen- 
tul de aplicare al legii. Forma aciuală i sa dat prin L. 23 Iulie 
1921, transformându-se şcoala superioară de medicină veterinară în 
facultate anexată universităţii din Bucureşti. . 

Durata studiilor este de 5 ani, “Pensonalul facultăţii de medicină 
veterinară se compune din profesori titulari, conferenţiari, șefi de 
lucrări şi asistenţi, asimilați corpului didactic al celorlalte facultăţi. 
Conferă diploma de doctor în, medicina, veterinară, după normele 
celcrlalte facultăţi. Pentru obţinerea, ei candidatul trebuie să treacă 
examene din studiile, ce se predau în facultate în cei 5 ani şi să susțină o teză, care va fi lucrare originală, 

Pentru învăţămânţ facultatea are inți 
speţe de animale domestice, în cari se primesc pentru a, fi tratate animale ale particularilor. Facultatea mai are ea, instituie anexe: institutul pentru prepar area sero-vaceinelor contra diferitelor boale microbiene ale animalelor, institutul 200tehnic, pentru instr 
studenţilor veterinari și pentru studiul chestiunilor de îmbunătă- lirea și întrebuinţarea raţională a animalelor domestice, farmacie pentru a servi la. instrucția studenţilor în. prepararea, medicamen- telor şi atelier de potcovărie cu o școală de maeştri poteovari. 

rmerii pentru diversele 

ucţia. 

n OI II 

1) L. pentru organizarea şcolii Superioare de m Iun. 1909, R. 4 Sept. 190 
edicină veterinară 4 9, R. 30 Ian. 1929 a] fac. de din Bucureşti. medicină veterinară
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$ 26. Școalele politehnice. Secţiuni de științe aplicate pe lângă 
facultățile de ştiinţe. 

Scoala politehnică din Bucureşti sa. înființat cu DL. 15 lunie 

1920 prin complectarea şi transformarea fostei şcoale naţionale de 

poduri şi 'şosele. Cuprinde deocamdată următoarele 4 secţiuni de 

specializare: a) secțiunea de construcțiuni. icăi de comunicaţie, clă- 

diri, hidraulică, lucrări de edilitate ete., precum şi lucrări agricole 

şi silvice până la înfiinţarea unei secţiuni speciale pentru asemenea. 

lucrări); b) secțiunea de “iecanică şi electricitate cu cventuale sub- 

secţiuni pentru avinție şi telegrajie-telefonie: =) secțiunea de mine 

şi metalurgie; d) secțiunea industrială, destinată să formeze ingi- 
nervii pentru celelalte industrii. Cursul e de 4 ani. Şcoala e admi- 

nistrată de director, ajutat de comitetul direcțiunei, de subdirector 

ŞI personalul administrativ. 

Personalul didactice se compune din: profesori, conferențiari, 

asistenţi. 

Elevii se admit în anul 1 pe baza unui examen din eunoştin- 
tele indispensabile urmăririi cu folos a învăţământului. Programul 
e limitat la cunoştinţele predate în licee. Elevii absolvenţi piimese 

o diplomă, conferindu-li-se titlul de inginer, cu menţiunea speciali- 

tăţii urmate şi dându-li-se dreptul de liberă. practică a ingineriei. 

Seoala politehnică din Timişoara sa înființat pe ziua de 15 
Nov. 1920 prin jurnalul cons. de min. din 22 Oct. 1920, aprobat prin 
decretul regal din 22 Nov. 1920. Funcţionează după legea relativă 
la înființarea şi organizarea şcolilor politehnice din România (D!.. 
15 lunie 1920). 4 

Secțiunile de ştiinţe aplicate pe lângă facultăţile de ştiinţe sunt 

organizate în baza art. 58 din L. învăţământului superior prin R. 29 

Iunie 1916 relaţiv la secţiunile: elcetro-tehuică, chimie industrială și 
agricolă. Aceste secţiuni se găsesc la universităţile din Bucureşti 

şi laşi. Se predau în fiecare secțiune cursuri generale şi iursuri 
de specializare, şi se fac lucrări practice de laborator, atelier, în- 
cercări de maşini, proiecte, analize, expertize, preparate indus- 

triale, ete.' | 
Absolvenţii acestor secţiuni obțin diploma de l'eenţiat în ştiinţe 

aplicate cu specialităţile de ingineren'e electrotehnică, inginerie- 
„ chimie industrială, inginer'e agricolă. Se poate obține şi numai cer- 

tif'cat de absolvire parţială sau de absolvire totală a, cursurilor şi 
şi lucrărilor unei secţiuni. Darata învăţămâ ntului „e de cel putin 
3 ani. , Ă
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$ 27. Şcoala de arhitectură. 

Şcoala superioară de arhitectură (R. şcoalei naţionale de arhi- 

tectură 17 Sept. 1898, R. şcoalei sup. de arh. din Bucureşti 27 Sept. 
1912) are menirea să pregătească arhitecţii necesari serviciilor pu- 

blice şi pe cei e se vor ocupa cu profesiunea liberă de arhitecţi, 

dându-le. toate cunoştinţele teoretice şi practice necesare, atât din 

punctul de vedere tehnic, cât şi din cel artistic, pentru practicarea 

acestei profesiuni. Este o singură școală superioară de arhiteetură 

în Bucureşti. - 

Şcoala are secţiunea pregăti toare de ?2 ani şi secţiunea de arhi- 

lectură de 3 ani. 

| În secţia pregătitoare se primesc absolvenţi ai liceului cu di- 

ploma, de bacalaureat, având vârsta între 18—93 ani, în baza unui 

concurs. Primii trei elevi ieşiţi la concurs sunt bursieri ai statului. 

In secţia de arhitectură pot trece numai absolvenţii secţiei pre- 

sătitoare. Pentru obţinerea diplomei de arhitect elevii absolvenţi ai 

anului III de arhitectură trebuie să execute în mod satisfăcător 

un proiect complect de execuţie (cuprinzând planuri, faţade, sec- 

țiuni, „perspective, măsurătoare, devize şi caiet de sarcini). Progra- 

mul se hotăreşte de consiliul şeoalei, după propunerea profesorului 

sef al atelierului de arhitectură. Timpul acordat pentru acest pro- 

icet este de 2 luni. 

Scoala este condusă de un director numit dintre profesorii şeoa- 

lei prin decret regal. Corpul profesoral este supus indatoririlor din 

“legea învăţământului superior. 

Pe lângă şcoala de 'arhitectură funcţionează şi secţia de con- 

ductori-desenatori, (BR. 27 Sept. 1912) menită se pregătească condue- 

tori de lucrări şi desenatori apţ;. a fi întrebuinţaţi în birourile de 

arhitectură şi pe şantiere. Filevii se primese dintre absolvenţii de 

gimnaziu în urma unui concurs. Cursurile durează 3 ant. Pentru 

obţinerea diplomei de conductor desenator elevii absolvenţi ai anu- 

lui III, trebue să execute în mod satisfăcător un proiect detailat, 
în termen de 1% luni. - 

$ 28. Școalele de arte frumoase. 

Scoalele de ârte frumoase (3... pentru organizarea şcoalelor de 

arte frumoase 25 Apr. 1908, R. pentru administrarea intericară a
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şcoalelor de arte frumoase 3 Oct. 1909') au menirea de a forma: 

pictori, sculptori. artişti. decoratori, precum şi maeştri de desemn şi 

" caligrafie, pentru şeoalele statului. Invăţământul este de 7 ani şi 

se împarte în 2 cursuri, cel comun şi cel special, 

Cursul comun?) cuprinde 4 clase sau ani şcolari. Vârsta minimă 

pentru înscriere este 15 ani. Pentru înscriere se cere absolvirea. în- 

văţământului secundar inferior şi un examen de admitere asupra 

desemnului, cu moţiuni de istoria generală. Şcolarii cari. absolvă 

cu sneces cursul conun dohândese an certificat. . 

Cursul special cuprinde secţiile de pictură; sculptură şi artă 

decorativă. Durata studiilor este de cel puţin 3 ani. Invăţământul 

artistie se dă în ateliere; făcând studii corăspunzătoare specialită- 

ţii respective. In afară de aceea studenţii sunt obligaţi a urma în 

comun un curs de esteţică. Absolvenţii secţiilor speciale dobândesc 

diplomă. Candidaţilor de maeştri de desemn şi ecaligrafie pentru 

cursul secundar li se cere la examenul de capacitate, să fi absolvit 

cursul comun şi să fi frecventat 2 ani una din secţiile speciale ale 

şcoalei, şi în plus să fi urmat un an cursul de pedagogie al desem- 

nului şi caligrafiei, A 

$ 29. Conservatoriile de muzică şi artă dramatică. 

Conservatoriile (R. conservatoriilor de muzică şi artă drama- 

tică 6 Oct. 1907) sunt şcoale' speciale având scopul de a face edu. 

caţia pedagogică în muzică şi în arta dramatică. 

Materiile, cari formează obiectul învăţământului sn conserva- 

torii se izapart în 4 secţii: a) secţia teoriei muzicale, h) secţia cân- 

tului şi a operei, c) secţia, instrumentelor, d) secţia declamaţiei 
dramatice.) | 

1) Orariul şi programa analitică a şcoalelor de arte frumoase b. 3 

"Oct. 1909. 

2) Materiile de învăţământ în cursul comun sunt: Geometria plană şi 

în spaţiu, perspectiva, istoria artelor, principii de arte decorative, anato- 

mia umană şi comparată, limba franceză, desemn, modelaj, colorit. 

1) Secţia, teoriei muzicale cuprinde cursurile. de: principiile muzicei, 

solfegiul şi dictatul muzical (2 ani), armonia (2 ani), contrapunctul, fuga, 

compoziţia muzicală şi instrumentală, simionică şi dramatică. institu: 

mentaţia (3 ani). Secţia cântului împărţită “în cânt coral, cântul solo de 

concerte şi cântul de scenă (ansamblul de operă lirică şi dramatică). cân- 

tul coral şi solo 5 ani (3 ani cursul inferior şi 2 ani cursul superior), cân- 

tul de scenă, 'operă lirică şi dramatică 2 ani. Secţia însir umentală 6 ani 

(3 ani cursul inferior şi 3 ani cursul superior), muzica de cameră și or- 

hestră 3 ani. Secţia declamaţiei şi artei dramatice 3 ani e ani cursul in- 

ferior. 1 an cursul superior). 
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Condiţiile de pregătire pentru înseriere la conservator variază 

după specialitate. Inscrierea se face în afară de condiţiile generale, 

în baza unui examen de admitere. Elevii tree examene la finea, fie- 

cărui an şcolar, ei nu sunt admişi în anul viitor decât dacă au 

trecut bine examenul de sfârşit de an. La trecerea în cursurile su- 

perioare sunt supuşi unui examen strict. După terminarea între- 

gului curs al oricărei secţii elevii sunt supuşi unui examen general, 

în baza căruia se dă diploma, cu menţiunea secţiei şi a cursurilor 

principale şi auxiliare pentru care este eliberată. 

Prin L. 97 Mai 1930 s'a recunoscut şi organizat academia de 

“muzica religioasă de pe lângă Sf. Patriarhie ortodoxă din Bucu: 

reşti. Această academie are scopul de a cultiva toate ramurile mu- 

zicii religioase din punet de vedere artistic şi știinţii:e pregătind 

elementele muzicale necesare cultului şi învăţământului (art. 3). 

Cursurile sunt de 4 ani. Pentru înscriere în academie se cere certi- 

ficutul de absolvire al liceului, a seminarului teologia (art. 19). 

$ 30. Invăţământul profesional. Categorii. 

Învăţământul profesional (|. asupra înv. profesional 29 Aug. 

1901):) are de obiect studiul teoretic şi practice al celor 3 ramuri de 

producere a bunurilor materiale: al agriculturei cu industriile anexe 

şi derivate, al meseriilor şi al comerțului. 

Învăţământul profesional stă sub autoritatea ministerelor res- 

pective. Seoalele de învăţământ profesional se pot înfiinţa de către 

stat, judeţ, comune, particulari. Invăţământul profesional în şcoa- 

lele pubiice este gratuit. Sunt şcoli profesionale de băeţi şi de fete. 
N 

*) Celelalie norme de drept sunt: R. legii înv. prof. pentru înv. agricol 

29 Apr. 1903, R. pentru numirea profesorilor la şcoalele de comerţ 29 

Nov. 1907, R. pentru şcoalele elementare de comerţ 20 Aug. 1904 şi 14 Aug, 

1999, R. pentru cursurile comerciale de sară şi Duminecă 20 Aug., 1904, 

"R.. pentru şcoalele superioare de comerţ 20 Mai 1904. R. şcoalelor superi- 

oare de arte şi meserii 91 Mai 1906, R. pentru școalele de meserii 16 Mar- 

tie 1904, R. pentru numirea institutorilor la școalele inferioare de meserii 

20 lun. 1904, R. şcoalelor de menaj 30 Ian. 1908, L. pentru învăţ. menajer 

12 Mai 1913, R. pentru şcoalele elementare de gospodărie rurală 7 Pebr. 

1910, R. pentru cursul de lucru manual 25 Mai 1904, R. pentru taxele străi- 

nilor în școalele profesionale 1 Iul. 1904, R. pentru cursul de lucru manual 

25 Mai 1904,
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$ 31. Invăţământul agricol. 

Invăţământul agricol a fost legiferat mai recent prin L. 2 Aug. 

1929 pentru organizarea învăţământul agricol şi casnic de gradul |. 

şi IL. şi de popularizare. Legiuitorul fixează, că învăţământul agri- 

col de ioate gradele şi specialităţile se îndrumează de ministerul 

agriculturei. Legea împarte acest învăţământ în 2 categorii: învă- 

țământ şcolar propriu zis şi popularizarea cunoştinţelor. 

Lavăţământul şcolar propriu zis se predă în: a) şcoale agricole 

de gradul I. şi IL., separate pentru băieţi şi pentru fete; b) şcoale 

de economie casnică de fete: de gradul |. şi Il. 

Popularizarea cunoştinţelor agricole se face prin: a)-şcoale agri- 

cole de iarnă pentru băieţi, şcoale de economie casnică de sezon pen- 

tou fete; b) şcoale de ucenici agricoli; e) cursuri periodice fixe sau. 

ambulante; d) conferinţe şi convorbiri, demonstraţii pe teren, ex- 

cursii agricole, expoziţii, publicaţiuni periodice, broşuri, planşe, că- 

nematograf, radio şi orice alte mijloace pottrivite acestui scop. 

Popularizarea cunoştinţelor agricole se organizează şi în armată în 

înţelegere cu ministerul armatei. Intre învățământul primar supe 

rior şi acţiunea de popularizare a cunoştinţelor agricole, urmărită 

de ministerul agriculturii, se poate oganiza o colaborare, în înţele 

gere cu ministerul instrucţiunei (azt. 2). 

Scopul învățământului agricol de gradul 1. special şi general 

este de a forma buni gospodari în exploataţiile proprii sau în ser- 

viciile particularilor şi personal de execuţie în instituţiunile de spe 

cialitate şi în acţiunea de popularizare a ştiinţelor agricole. Şcoalele 

pot fi specializate după diferite ramuri ale agriculturei: apicultură, 

sericicultură, horticultură, viticultură, industrii agricole, piseicul- 

tură, creşterea, vitelor şi lăptăria, silvicultura, motocultura ete. 

Invăţământul în aceste şcoale cuprinde materii de cultură ge 

nerală şi specială. Materiile de specialitate variază după felul şcoalei. 

Durata învăţământului se stabileşte prin statutul fiecărei şeoale 

dela. 3—1 ani inclusiv stagiul de practică, care este de cel puţin | 

an repartizat pe tot timpul duratei cursurilor. Elevii admişi în: 

aceste şcoale au vârsta de cel puţin 15 ani, ei trebue să fi absolvit 

4 clase primare. Ei sunt supuşi unui examen medica] şi concurs de 

admitere. , 

Scopul învățământului agricol special şi general de gradul II. 

este, de a forma specialiştii necesari pentru exploataţiile şi institu: 

țiile agricole, viticole, horticole ete. particulare sau de stat, cum şi
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personalul auxiliar pentru învăţământul şcolar şi cel de populari- 

zare şi maeştrii pentru învățământul normal de băeţi şi pentru cel 

prima; superior cu caracter agricol. In acest învățământ se pedau 

materii de cultură generală, şi specială. 

Durata învăţământului este de 4 ani inclusiv stagiul de prac- 

țică. Ca elevi sunt admişi tineri în vâsstă de 16 ani împliniţi, cari 

au absolvit şcoala de gradul I. sau g:mnaziul sau o şcoală echiva- 

lentă. Se ţine examen de admitere pe baza cunoştinţelor generale din 

xininaziu. Se cere candidaţilor şi un an de practică agricolă. Absol- 

venţii cu diplomă ai şcoalelor de gradul II. pot fi admişi la un exa- 

men special de bacalaureat agricol, care dă. dreptul la înscrierea 

în învățământul superior agricol. 

Scoalele de economie casnică de gradul 1. pentru fete au de scop" 

de a pregăti bune gospodine. Se primesa în şcoală absolvente a 4 

clase primare. Durata învăţământului este de 2—3 ani cu un an în 

plus, facultativ de specializare. 

Scoalele de economie casnică de gradul II. pentru fete au scopul 

de a pregăti: bune gospodine, maestre şi personal auxiliar pentru 

învăţământul de gradul I. de fete şi pentru cel de popularizare, cun 

şi maestre pentru învăţământul normal de fete, şi învăţământul pri- 

mar superior cu caracter de gospodărie. Durata învățământului tec- 

retic şi practic este de 4 ani. Se admit în şcoalele de gradul TI. ti- 

nere vomâne de cel puţin 15 ani, cari au absolvit şeoalele de gradul 

I. sau gimnaziul sau o şcoală echivalentă. 

Ștoulele de ucenici agricoli funcţionează pe lângă diferite insti- 

tuţii agricole ale statului: şcoale, ferme, pepiniere. Ele pot funcţiona 

şi pe lângă exploataţiile particulare, cu autorizaţia ministerului. Du. 

rata acestor şcoale este de 2—3 ani. In ele se admit absolvenţi a 4 

clase. primare. , 

Şcoalele agricole de iarnă pentru băeți, precum şi şcoalele de 

economie casnică de sezon pentru fete au scopul de a dai cunoştinţe 

de agricultură necesare fiilor de săteni şi cunoştinţe de gospodărie 

fiicelor de săteni spre a deveni buni gospodari şi bune gospodine. 

Durata învăţământului este 1—2 semestre. In aceste şcoale se pri- 

mese elevi şi eleve fără deosebire de vârstă. Aboslvenţii acestor 

şcoale obţin un certificat. | 

Invăţământul ambulant având scopul răspândirei cunoştinţelor 

agricole se face de către profesori ambulanți de agricultură, cari 

“funcționează cel puţin câte unul de fiecare judeţ. Ei ţin pentru 

adulţi, bărbaţi şi femei, convorbiri, conferinţe, eventual şi cursuri 

periodice fixe sau ambulante. Ei fac visite şi demonstraţii la domi-
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«iliu şi pe teren. Fi răspândesc cunoştinţele prin publicaţii, broşuri; 

expoziţii etc. 

Îndrumarea şi controlul învăţământului agricol, cum şi a şcoa.- 

lelor de stat se face de către ministerul agriculturii prin direcţia în- 

vățământului agricol, cu ajutorul organelor de inspecţie, a unui con- 

siliu general al învăţământului agricol, a comisiei permanente şi a 

consiliului de disciplină. 

$ 32. Academiile de înalte studii agronomice. 

“Prin L. 2 Aug. 1929 pentru înfiinţarea academiilor de înalte stud;: 

agronomice, şcoala superioară de agricultură dela Herestrău şi aca- 

demia de agricultură din Cluj au fost transformate în academii de 

înalțe studii agronomice. Legea le declară instituţii de grad supe: 

rior şi le învesteşte cu autonomia prevăzută în legea învățământului 

superior. Academiile de înalte studii agronomice stau sub controlul 

ministerului agriculturii. Ele sunt persoane juridice, capabile de a 

dobândi şi poseda patrimonii. 

Invăţământul predat în academii cuprinde învăţământul agro- 

nomie general, a cărui durată este de 4 ani, dintre care unul de 

practică şi pe baza cărora, se acordă diploma de ingiher agronom şi 

învăţământul de specializare cu durata de 1 an, având scopul de a 

da inginerilor agronomi posibilitatea, de specializare într'una sau 

mai multe din specialităţile agricole. Academiile pot acorda ingine- 

vilor agronomi titlul de doctor în ştiinţele agronomice conform nor- 

melo» universitare. 

| Corpul didactice al academiilor se compune din: profesori titu- 

lari, agregaţi, conferenţiari. Profesorii sunt ajutaţi -în funcțiunea 

lor de personalul ştiinţifie auxiliar compus din şefii de lucrări și 

asistenţi. Recrutarea personalului didactice și al celui ştiinţifice auxi- 

liar se va face după normele legii învăţământului superior. Condi- 

țiile de admisibilitate, drepturile şi datoriile, cum şi măsurile dis- 

ciplinare sunt cele din legea învăţământului superior. 

Ca studenţi se pot înserie bacalaureaţii cu diplomă în baza legii 

învățământului secundar sau în baza legii învăţământului 'agricol 

de gradul II. 
Academiile sunt conduse de către un rector numit prin decret 

regal pe 3 ani şi de către consiliile profesorale compuse din profe- 

sori titulari şi agregaţi. Pentru rezolvirea chestiunilor cu caracter 

urgent, şi în limitele stabilite consiliul deleagă în fiecare an o co- 

* 
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misiune compusă din 3 profesori, eari împreună cu rectorul şi pro- 

rectorul iau hotărire în numele consiliului. Consiliul mai desem 

nează din sânul său pe o perioadă de 3 ani o delegație permanentă 

din 3 profesori pentru a asista pe rector în administrarea, bunurilor 

academiei. | | 

Diplomele acordate de şcoala de agricultură Herestrău şi de 

academia de agricultură din Cluj sunt recunoscute echivalente diplo- 

melor de inginer agronom acordate de academiile de înalte studii 

agrcnomice. - 

$ 33. Invăţământul silvic. 

Invăţământul silvic a fost legiferat prin L. 23 Sept. 1923 pentru 

organizarea învăţământului silvic, pusă în aplicare pe zima de 1 

Oct. 1923. Acest invăţământ are 3 grade: inferior, care se predă în 

şcolile de brigadieri şi pădurari; mediu, care se predă în şcolile me- 

dii silvice cu indiviaualitate proprie, şi în şcolile de conductori sil- 

vici de pe lângă şcolile politehnice şi învăţământul superior, care se 

predă în secţia silvică a şcolilor politehnice. Invăţământul silvic în- 

ferior şi mediu, afară de cel predat în şcolile de conductori de pe 

lângă şcolile politehnice, este sub conducerea ministerului agricul- 

turii | 

Invățământul siivic inferior are de scop formarea personalului 

brigadierilor silviei şi pădurarilor necesari statului şi altor proprie- 

tari de păduri, cari au nevoe de asemenea personal. Durata lui este 

de cel puţin 2 ani, după care elevii trec un examen de capacitate. 

Invățământul silvic mediu axe de obiect studiul teoretic şi prac- 

tic al silviculturii, în scopul de a forma personalul ajutator al. în- 

ginerilor silvici din administraţiile publice şi întreprinderile par- 

ticulare. Durata este de 4 ani, dintre cari 3 pentru studii teoretice 

şi 1 an de stagiu pentru lucrări practice. 

Pentru îuvățământul silvic superior sa înfiinţat pe ziua de | 

Oct. 1928 deocamdată la şcoala politehnică din Bucureşti din fosta 
şcoală În erioară de silvicultură o secţie pentru învăţământul silvie 

superior. Durata studiilor teoretice şi practice este de 4 ani. Invă- 

țământul silvice supesior are scopul de a da cunoştinţe superioare în 

domeniul ştiinţelo» silvice, pregătind personalul de ingineri silvici 

necesar, Cendiţiile de admisibilitate pentru studenţi sunt cele pre- 

văzute pentru şcoala politehnică. După terminarea examenelor de 

sfârşit de an în primii 3 ani studenţii sunt datori să facă un stagiu 

de practică de câte 2 luni în fiecare an, în anul ultim cursurile în-
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cetează la 31 Martie, iar studenţii trec în stagiul de practică până 

la 30 Noemvrie, când încep examenele de absolvire. 

$ 34. Invăţământul meseriilor. 

Penţru băieți învăţământul meseriilor se dă în: şcoalele ele. 

mentare, şcoalele inferioare şi şcoalele superioare de meserii; pentru 

fete în şcoulcle elementare şi în şcoalele inferioare. de meserii, 

a) Scoalele elementare de meserii au de scop: de a forma mese- 

riaşi pentru industriile de tot felul şi în special pentru industria 

mică, care se poate exercita în casă sau în ateliere mici, cu un uti- 

lagiu cât mai simplu şi mai ieftin. 

Scoalele de acest fel nu pot fi mixte, ci sau pentru băieţi, sau 

pentru fete. In fiecare şcoală se poate preda una sau mai multe 

meserii. Durata învăţământului este de 2 ani pentru fiecare mese- 

rie. Invăţământul este exclusiv practie, se face în atelierul şcoalei 

_de către maiestri speciali, întrebuinţându-se şcolarii ca lucrător . 

Cunoştinţe teoretice se dau în 6 ore. la săptămână. . 

Sarcina de a înfiinţa şcoale elementare de meserii o an comu- 

nele rurale şi urbane. 

Se admit în şeoală absolvenţii cursului primar. 

) Scoalele inferioare de meserii au de scop învăţarea a diverse 

meserii, cu scopul exercitării lor în mod industrial. In fiecare şcoală 

se predă cel puţin o meserie. 

Cursul şeoalei e împărţit în 3 secţii: preparatoare, medie şi su- 

perioară. Secţia preparatoare cuprinde 2 ani, cea medie 3 ani, cea 

superioară 2 ani. Fiecare an formează câte o clasă. O şcoală poate cu- 

prinde şi numai secţiile preparatoare şi medie, în care caz se nu- 

meşte şcoală de gradul Î, sau toate 3 secţiile, numindu-se şcoală de 

gradul II. | 

In şcoala interioară de meserii se primesc absolvenţi ai şcoalei 

primare, cu Il ani împlinţi. Absolvenți ai şeoalei elementare de me- 

serii se primesc la meseria învățată în anul I al secţiei medii. 

Scoale inferioare legea prevede a se înfiinţa în principalele: co- 

mune urbane. Localul e datoare a-l procura comuna. Intreţinerea 

 scoalei în Jumătate vine în sarcina comunei, în jumătate în sarcina 

statului. 

c) $coalele superioare de meserii sunt pentru învăţarea mese-
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viilor, eari reclamă: cunoştinţe teoretice mai înaintate. Durata în- 

vățământului e de G-ani. In primii 4 ani el e teoretic şi practie, în 

ultimii 2 ani se dă învăţământ practic în ateliere de aplicaţie, Ş00- 

larii executând ca lucrători, cu ziua sau cu bucata, lucrări din - 

specialitatea lor. - 

In şcoală se primese absolvenţi ai unei şcoale de meserii de 

gradul I la aceeaşi meserie, absolvenţi ai cursului secundar infe- 

vior complet, sau dacă nu sunt candidati cu pregătirea din catego- 

viile de mai nainte şi absolvenţi a cel putin 2 clase secundare. In 

primii 4 ani şeolarii sunt interni şi externi, în ultimii 2 ani nu- . 

mai externi. Internii sunt parte bursieri, parte solvenţi. 

Şcoalele superioare de meser'i “le înfiinţează statul, dar pot în- 

fiinţa şi judeţele, cu sau fără o contribuţie din partea statului Ju- 

deţele, cari nu susţin astfel de şeoale, întreţin 2 bursieri. 

Cursuri pentru ucenici şi adulți se înființează pe lângă, şcoalele 

de meserii şi cele comerciale, în comunele urbane, pentru complecta- 

rea instrucţiunii ucenicilor din ateliere, prăvălii şi fabrial. 

Aceste cursuri se ţin seara şi în zilele de Dumineci şi sărbători. 

Invăţământul, e teoretic!). 

' 

| $ 35. Invăţământul comercial. 

Pentru băieţi învățământul comercial se dă în: școalele elemen. 

tere de comerciu, în şeoalele superioare de comerciu, în cursurile 

1) Şcoalele penru ucenicii de meserii sunt în Ardeal în comunele, în 

cari numărul ucenicilor de meserii este de 50 şi nu există, scoală specială 

pentru ei. In baza legii pentru industrie XVII din 1884, comuna este obli- 

gată să se îngrijească de un curs deosebit. Acest curs: este de 2 feluri: a) 

scoale generale pentru ucenicii de meserii, cari corăspund mecesităţilor 

Luturor meseriilor “veprezentate în comună; b) școale speciale pentru in- 

dustrii, cari se înființează numai pentru un ram de meserie sau pentru 

mai multe ramuri înrudite, cu privire la necesităţile speciale ale acestora. 

Cursul acestor şcoale este de 3 ani, durata studiilor anual este de: î0 

luni. Numărul orelor este în 2 zile de lucru pe săptămână 4 ore pentr 

însușirea ' cunoştinţelor generale, iar Dumineca 3 ore pentru instrucţia 

în desemn. Invăţământul se ţine de regulă, în orele de seară, dar nu cu 

toate clasele în aceeaşi zi, ci în deosebite zile ale săptămânii, ca ucenicii 

să nu fie subtraşi deodată toţi dela munca ain ateliere. 

Obligaţia de a trimite pe ucenici la şcoală cade în sarcina meseria- 

şului-patron. 

Scoala stă sub supraveghiarea unui comitet şcolar ales de comuna 

suslinătoare pe -3 ani. Acest comitet are toate atribuţiile de organizare, 

conducere şi supraveghiere. 

ONIŞOR : Drept administrativ. , ” 48
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comerciale de searii şi de, Duminecă; pentru fete în şeoalele elemen- 

tare de comerciu. - 

a) Scoalele elementare de comerciu au de scop de a iniţia pe 

şcolar, după cât este posibil, în operaţiunile unui mie comerciant. 

Durata cursurilor este de 3 ani. Se primesc ca şcolari absolvenţii 

şcoalelor primare. Învăţământul este teoretic, se poate anexa pe 

lângă şcoală şi un birou comercial pentru practică. 

b) Scoolele superioare de comerciu au cursuri de 4 ani. Se pri- 

mese absolvenţi ai cursului secundar inferior. Invăţământul e teo- 

retie, Absolvenţii sunt obligaţi a face un stagiu de practică de 6 

luni la bănei, sau la institutele de credit publice sau private, sau 

întrun muzeu comercial. Certificat de absolvire al şcoalei se libe- 

vează numai. elevilor, cari au făcut cu asiduitate acest stagiu de 

practică. - , 

- Sâreina de a procura local pentru școalele de comerciu au ca- 

merele de comerciu şi comunele respective. Ele contribuie spre a 

procura mobilierul, încălzitul şi luminatul şeoalelor comerciale ele- 

mentare şi superioare. Celelalte cheltuiele privesc pe autoritatea, 

care a înfiinţat şcoala. Statul s'a obligat la suportarea cheltuielelor 

numai pentru şcoalele, care Sau găsit în bugetul său la punerea în 

aplicare a legii (1 Sept. 1901). 
c) Cursurile comerciale de sară şi de Duminecă au scopul de a 

înlesni absolvenţilor şeoalelor elementare complectarea cunoştinţelor 

lor comerciale, precum şi cunoştinţe de limbi străine. Durata acestor 

cursuri este de 3 ani, cu un minim de 6 ore curs săptămânal. Ele 

se fac de către profesorii şeoalelor elementare sau superioare de 

comerţ. 

Scoala pentru ucenici, de comercianţi. Scoală pentru ucenicii de 

corcerianţi este obligată să înfiinţeze (R. 4 Maiu 1897) comuna, în 

care numărul ucenicilor de negustorie este 50. Şcoala se organizează 

şi funcţionează după aceleaşi principii ca şi şcoala pentru ucenicii 

de meserii. Unde numărul. ucenicilor de negustorie este sub 5, ei 

vor urma şcoala generală a ucenicilor. Şcoala poate îi organizată 

cu curs de 3 sau 4 anil). 

1) Cursurile comerciale pentru fete în Ardeai (R. 20,033/1900 min. instr.) 

au menirea de a da îetelor cunoştinţele principale pentru serviciul de 

birou în comerciu, cum şi însușirea practicei necesare: pentru serviciul 

d-= contabilitate, casierie corespondenţă şi în alte funcţii, de cari au 'ne- 

voe chiar şi ca membre ale familiei, fie pentru suplinirea părintelui, sau a 

bărbatului în comducerea unei afaceri. Aceste cursuri ţin 10 luni. Se or- 
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$ 36. Academii de înalte studii comerciale şi industriale. 

Academia de înalte studii comerciale şi industriale din Bucu- 

reşti, înfiinţată prin L. 13 Apr. 1913, este o instituţiune de cultură 

superioară, teoretică şi practică. Ra funcţionează sub autoritatea 

ministerului industriei şi comerţului. 

Corpul profesoral se compune din profesori, agregaţi şi aonfe- 

renţiari (DL. 19 Aug. 1921). Inserierea în academie se face în baza 

diplomei de absolvire a unei şcoale comerciale superioare din ţară, 

sau a diplomei de bacalaureat a liceului. 

Cursurile şi conferințele ce se predau se distribuie în. 3 sec- 

ţiuni: secţiunea I. comerţ, bancă, asigurări, a II. industrială, a III. 

administraţia economică, consulară. Durata cursurilor este de 3 ani. 

Anul L. este comun tuturor secţiunilor. Anul II. şi III. conţin câte 

o serie de cursuri comune şi alte serii de cursuri împărţite pe sec- 

ţiuni (R. pentru organizarea şi administrarea academiei 23 Nov. 

1927). . 

La finea fiecărui an academie studenţii sunt datori să treacă 

examen ăsupra materiilor ce li sau predat în cursul anului. In 

timpul vacanţelor mari între anul ]. şi al II., precum şi între al 

TI şi III. de studiu fiecare student este obligat a face paretică co- 

mercială sau industrială într'o instituţiune privată sau de stat, 

aleasă cu aprobarea rectorului. Studentul, care a trecut examenele 

celor 3 ani de studiu, este proclamat licențiat. În textul: diplomei se 

noi6ază secţiunea, pe care a urmat-o studentul. Se acordă şi titlul 

de doctor al Academiei după studii aprofundate în timp de un an 

după luărea licenţei, după susţinerea unei lucrări 'orginale şi trece- 

rea unui examen aprofundat (R. pentru obţinerea doctoratului 2 

Iunie 1923). | 
Prin L. 9 Iunie 1930 pentru organizarea academiei de înalte 

studii comerciale şi industriale din Cluj, această instituţiune a fost 

trecută cu 1 Iunie 1930 la ministerul de industrie şi comerţ, urmând 

a se organiza. şi administra după legea academiei similare din 

Bucureşti. « 

S 

ganivează de regulă în legătură cu o şcoală superioară de comerţ, ori cu o 

şeaulă civilă sau superioară de fete. 
Cursuri complimentare pentru. fetele funcţionare în comerţ sewvesc la, 

întregirea cunoştinţelor şi dexterităţii în biroul comercial a absolventelor 

cursului de 10' luni. Aceste curs este de 8 luni, cu 17 ore la săptămână. 

48%
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C. Alte instituţiuni pentru cultură și răspândirea 

cunoștințelor, 

$ 37. Academia Română. Casa şcoalelor şi a culturii poporului. 

Fundaţia Principele Carol. 

Academia Română (L. pentru Academia Română 30 Martie 

1879) este declarată institut, naţional, având de scop: cultura limbei 

şi istoriei naţionale, a literelor, a ştiinţelor şi artelor frumoase, Are 

reşedinţa în Bucureşti. 

Academia Română este persoană juridică, independentă în lu- 

crările sale de orice natură, se organizează, singură, făcându-şi regu- 

lamentele. | 

Statul îi dă o dotaţie anuală de 30.000 lei!), modificată prin L. 

8 Aug. 1924 la 1 milion lei, care se înscrie în bugetul statului. Cu 

guvernul comunică Academia prin ministerul instrucţiunii. 

Biblioteca centrală a statului a fost cedată la 1 Apr. 1901 Aca- 

demiei Române (L. “pentru cedarea bibliotecei statului bibliotecei 

Academiei Române 17 Apr. 1901), căreia i sa impus obligaţia de 

a ţine la dispoziţia publicului cărţile şi colecţiunile sale. Serviciul 

de biblioteca. de stat a fost trecut, Academiei Române, desfiinţând 

statul serviciul său de bibliotecă. Pentru acest serviciu statul îi dă 

o subevenţie fixă de 25.000 lei. 

Casa culturii poporului s'a înfiinţat prin L. 3 Nov. 1921 ca în- 

stitut naţional pentru educaţia şi cultura maselor populare. A fost 

legiferată mai recent prin L. 1 lulie 1930 pentru organizarea şi func- 

ţionarea ministerului instrucţiuni. Ea e unită cu Casa şcoalelor, 

având denumirea: Casa şcoalelor şi a culturii poporului. Ka, este 

persoană juridică, putând poseda bunuri mobile şi imobile. Orice 

legat sau donaţiune făcută în folosul vrunei şeoale sau ivstituţiuni 

culturale dependinte direct de ministerul instrucţiunii se acceptă 

de Casa şeoalelor. Această dispoziţie nu priveşte universităţile. 

Casa are azi direcţii speciale: direcţia comitetelor şcolare și a 

__1) Cât de ireală e moneda noastră se vede şi din cifra acestei dota- 

țiuni. Suma de 30.000 Lei vechi axavut 0 valoare mai mare decât 1 mi- 

lion Lei actuali. Mai adaogem . și dotaţia pentru serviciul bibliotecei de 

25,000 Lei, vedem că azi! Academia Română | nu are nici jumătate cât a. 

avut altă dată, 
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depozitului de materiale didactice, divecţia fondurilor şi a contro- 

lului fondaţiunilor şi a asociaţiunilor, serviciul culturii poporului. 

Ca servicii exterioare sunt 6 secţii ale Casei şeoalelor şi culturii 

poporului la reşedinţa celor 6 directorate ministeriale locale (afară 

de "Ducuresti), având fiecare 2 birouri: al controlului şi al comite- 

telor școlare şi al culturii poporului. Ia 

Pundaţia culturală Principele Carol sa înfiinţat la, iniţiativă 

Prineipelui moştenitor al României, luată prin scrisoarea publicată 

în $ Iunie 1921, în dorinţa de a contzibui la opera de vedeşteptare 

și propăşire culturală a poporului. Menirea, fundaţiei este: 1. ajuta- 

vea şi încurajarea instituţiunilor pentru răspândirea culturii în 

popor: 2. sprijinirea bibliotecelor populare; 3. ajutarea tinerimei la 

studii. A fost organizată prin L. 23 Oct. 1923. Organizarea a fost 

modificată prin L. 21 Apr. 1927 şi 27 Apr. 1928. 

$ 38. Comisiunea monumentelor istorice. 

Monumentele istorice (L. pentru “conservarea şi restaurarea 

monumentelor istorice 28 Apr. 1913') se conservă şi se restaurează 

sub îngrijirea Comisiunei monumentelor istorice. 

Comisiunea. supraveghiază toate săpăturile şi descoperirile de 

monumente şi obiecte vechi, inventariază odoarele vechi dela mă- 

năstiri şi biserici din ţară, culege material pentru un „Corpus în- 

scriptionum slavo-romanicarum“, îngr.jeşte şi conduce muzeele de. 

artă plastică şi: artă religioasă, deşteaptă şi răspândește în publice 

simţul şi priceperea pentru valoarea istoricăi şi artistică a vechi- 

lor monumente. | 

Comisiunea se compune din 9 membri onorifici, numiţi pe 5 

ani prin decret regal, dintre persoaneie cele mai competente în 

ştiinţele istorice. Comisiunea poate numi un număr de membri co- 

respondenţi onorifici. Nici o ruină sau monument, trecute în inven- 

1) Normele de,drept anterioare sunt: 1. pentru descoperirea monumen- 

telor şi obiectelor antice 24 Nov. 1892, L. pentru conservarea, şi restaura- 

rea monumentelor istorice 24 Nov.:1892, R. pentru aplirarea lor, 28 'Jan. 

1893, L. pentru instituirea unei comisii istorice a României 20 Febr. 1910, 

D. pentru publicarea revistei Comisiunei monum. ist. 18 Nov. 1907. Art. 15 

L. 28 Apr. 1913 prevede: „Legea pentru conservarea și restaurarea monu- 

mentelor publice din. 1893 (corect 1892) cu regulamentul ei, cum şi alte dis- 

poziţii contrare acestei legi, rămân abrogate.“ -
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"tarul Comisiunei, nu pot fi săpate, dărâmate, restaurate sau repa- 

rate fără prealabila autorizare şi numai sub supraveghiarea comi- 

siunei. , 

“ Comisiunea are serviciile necesare pentru realizarea probleme- 

lor trecute în atribuţiile ei. Ea publică un buletin, în dare se cu- 

prinde o parte oficială cu rapoartele anuale, procese-verbale etc. 

şi una neoficială cu studii, lucrări, material de natură istorică etc. 

privitoare la monumentele istorice. 

Organizarea arhivelor statului a fost legiferată prin L. 15 lu- 

lie 1925. 

$ 39. Fundaţiunea universitară Regele Carol |, Fundaţiunea 
Regele Ferdinani |. Bibliotecite populare şi alte instituțiuni. 

Pundaţiunea universitară Carol 1. este înfiinţată de Regele Ca- 

rol 1 (R. instituţiei de stat Fundaţiunea univ. Carol I. 1 Apr. 1914) 

în amintirea serbării de 25 ani de domnie, mărită în 1908 cu ocazia 

jubileului de 40 ani de domnie cu 1 milion lei dăruiţi de fondator, 

iar la moartea sa în 1914 încă cu 1 milion lei lăsaţi prin testament. 

Fundaţiunea univ. Carol. 1 este recunoscută ca instituţie de 

stat (L. 9 Iulie 1891). Are de scop: înfiinţarea şi întreţinerea unei 

biblioteci cu sălile ei de lectură, spre folosinţa studenţimei univer- 

sitare, şi a unui amfiteatru pentru conferinţe, cursuri și şedinţe 

ocazionale, mai departe acordarea de burse studenţilor universitari 

şi ajutorarea studenţilor universitari, cari întreprind lucrări spe- 

ciale sub conducerea unui profesor universitar. 

'Direcţiunea şi administraţia o are un director, numit prin de- 

„cret regal. Rectorul universităţii, din Bucureşti are privigherea 

“onorifică, el prezintă Regelui la 9 Mai a fiecărui an darea de seamă 

“a directorului. 

Pundaţiunea Regele Ferdinand sa înfiinţat prin L. 16 Febr. 

1996 «u prilejul împlinirei vârstei de 60 ani, ca semn de dragoste 

şi recunoştinţă faţă de înfăptuitorul unităţii naţionale a Românilor, 

ea, aşezământ în scop cultural, civil şi militar, fiind persoană juri- 

dică de drept public, care se va administra potrivit unui statut 

orânduit de Rege (art. I). Fundaţiunea s'a dotat de națiunea ro- 

mână cu un patrimoniu iniţial de 200 mliioane lei în numerar, din 

al cărui venit % va, servi în părţi egale la încurajarea şi educaţiu- 

nea culturală a tineretului, precum şi în vederea cercetărilor ştiin.- 

țifice consacrate cunoaşterei României, iar ceealaltă % pentru aju-
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torarea culturală a familiilor militarilor (art. ID). Statutele au fost: 

fixate de Regele Ferdinand şi publicate la 24 Febr. 1927, instituin- 

du-se organele de administrare ale fundaţiunei. Prin L. 16 Iulie 1929 

fundaţiunile Regele Carol I şi Regele Ferdinand 1 au fost seutite 

de orice impozite şi timbre, iar celei din urmă i sa acordăt dreptul 

de a primi câte 1 exemplar din publicaţiunile ce se tipăresc în ţară 

potrivit L. 27 Nov. 1992, 

Bibliotecile populare (R. pentru funcţionarea bibliotecilor popu- 

lare 5 Sept. 1598) se înființează pe lângă şcoalele primare urbane 

şi vurale. Ele stau la dispoziţia publicului, tuneţionează sub îngri- 

Jirea direktorului sau dirigintelui şeoalei 

Biblioteca se formează din cărţi procurate de stat, judeţ sau 

comună, din donaţiuni particulare, din fonduri. proprii ale biblio- 

tecei sau prin orice mijloace. Cărţile se împrumută spre citire sau 

în localul şcoalei, sau acasă. Bibliotecile populare sunt supuse in- 

specţiunei şi controlului autorităţilor şuolare.. L. 1 Aug. 1929 legite. 

rează înfiinţarea de cercuri culturale pentru luminarea familiilor 

săteşti, 

Iapoziţiune anuală de pictură, sculptură şi arhitectură organi- 

zerză ministerul instrueţiunei publice (R. pentru expoziţia operelor 

avtiştilor în viaţă 16 Martie 1894) în Bucureşti dela 1 Mai până la 

1 lunie. La această expoziţie pot trimite operele lor artişti din ţară 

si din străinătate. - 

Juriul de primire a operelor. care hotărește şi recompensele ce 

trebuie acordate celor: nai de valoare, se compune din consiliul de 

belearte al şeoalei de arte frumoase (directorul, 3 profesori, 3 artişti 

străini de şcoală, profesorul de archeologie). | 

Fundoţiunea culturală „Nicolae lorga“ (L. 15 Aug. 1923) con- 

stând din biblioteca cu toate operile pe cari le-a adunat şi le vă 

mai aduna fondatorul în cursul vieţii, împreună cu casele sale din 

Bucureşti. Fundaţiunea este făcută ministerului instrucţiunii, sub a 

cărui supraveghere stă administraţiunea. Are scopul de a promova 

stidiile 'şi cercetările istorice. . 

Muzeul „Aman“ conţine operele de pictură şi coleeţiunile fostu- 

lui artist Teodor Aman, cumpărate de stat împreună cu imobilul 

artistului din str. C. A. Rosetti 8 Bucureşti (R. pentru funcţionarea 

muzeului Aman 25 Sept. 1909). ”
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Muzeul „Toma Stelian“ (L. 21 Maatie 1926) înfiinţat prin legat 
de fostul profesor universitar T. Stelian, cu operele de artă generală 

colecţionate, şi eu casa din şoseaua Kiseleff din Bucureşti (B. pentru 

organizarea muzeului 10 Apr. 1926). , 

Iastitulul geologie al României sa înfiinţat eu 1 Apr. 1906 

(L. 22 Febr. 1906), având ca scop studiarea solului și subsolului Ro- 

mâniei, stă sub administrarea ministerului industriei şi comerţu- 

lu. Institutul geologic, în afară de problema sa specială de a ri- 

dica harta geologică şi agrogeologică a ţării, dă avizul după cerere, 

atât autorităţilor publice, cât şi particularilor, în toate chestiunile 

referitoare la solul şi subsolul ţării. Are personal administrativ şi 

Şliinţifie, acesta compus din geologi, chimişti şi ingineri, nu- 

miţi prin decreţ regal.) - i i 

$ 40. Teatrele. Teatrul naţional. Opera Română. 

Controlul spectacolelor. 

Exploatarea teatrelor în România (L. pentru organizarea şi. ad. 

min'strarea teatrelox şi controlul spectacolelor în România, 21 Mar- 

tie 1926) este liberă. Intreprinzătorii sunt supuşi în ce priveşte or- 

dinea, siguranţa şi salubritatea publică legilor şi regulamentelor 

în vigoare, cum şi dispoziţiilor legii teatrelor.) Aceasta însă vegle- 

menitează în amănunte numai teatrele subvenţionate de stat. Cu 

organizarea şi administrarea „Operelor Române“ se ocupă L. 14 

Aug. 1921, 1. 11 Mrtie 1924 şi L. 10 Iul. 1930. : 

Toate teatrele naţionale şi operele române au de scop cultivarea 

limbii şi muzicii româneşti, precum şi edudarea publicului prin 

-manifestaţiuni de artă superioară. Ele. constituiese servicii publice 

(axt. 1). : 

“Veatrele naţionale, cari au o vechime de cel puţin 50 ani vor 

fi administrate sub forma de regie autonomă (art. 2). Celelalte teatre 

naţionale, cum şi operele române pot fi administrate, fie sub forma 

de ccncesiuni (art. 3). 

1) Alte instituţiuni pentru, răspândirea culturii şi a cunoştinţelor sunt: 

Biblioteca Universităţii Iaşi, bilioteca populară I. Bibicescu, T, Severin, 

biblivteca „Urechia“ din Galaţi, biblioteca Universităţii Cernăuţi, biblic- 

teca, Universităţii Cluj, biblioteca centrală „Chişinău, Muzeul de istorie 

naturală Bucureşti. - 

ii 1) Vechile legi a ieatrelor au fost L, din 6 Acr. 1877, cu R, 29 Iunie 

5. 1877, cu modificări din 10 Aug 1906. L. 2? Martie 1910, -
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Regiile autonome ale teatrelor naţionale şi operelor române sunt 

persoane juridice de drept public, cu gestiune autonomă şi patrimo- 

niu separat. Ele stau sub controlul ministerului muneei prin direcţia 

educaţiei poporului (art. 6). i | | 

Regiile autonome ale teatrelor naţionale şi operelor române au 

ca organe de administraţie şi conducere: consiliu de administrațiune 

şi direcțiune, iar pentru controlul financiar o comisiune permanentă 

de 3. Regiile sunt organizate după principiile din L. 16 Martie 1929, 

cu oarecari derogări. Legea reglementează şi instituţiunile pentru 

'ensionarea personalului teatrelor?). 

In afară de teatrele naţionale mai există: teatre regionale, în- 

fiinţate şi susţinute de mai multe comune sau judeţe spre deservirea, 

unei regiuni, teatre “comunale. înfiinţate şi susținute de comune şi 

teatre şi trupe particulare (L. 21 Martie 1926, art. 7). 

Şcoalele de specialitate artistică (muzică, dans, filme ete.) pot 

fi desehise numai eu autorizarea, ministerului (art. 9). 

Filmele de cinematograf?), înscenate în ţară sau importate, 

sunt supuse unui control preulabil în ce priveşte ordinea, siguranța 

publică şi bunele moravuri. Acelaşi control se aplică şi revistelor - 

teatrale, precum și oricărui spectacol care pune în scenă actuali- 

tatea (art. 4). Ă 
In oraşele eu teatre naţionale directorii acestora, iar în celelalte 

comune primarii comunelor au dreptul de a interzice un spectacol, 
dacă îl găsesc imoral. Procesul-verbal cuprinzând constatările şi 
motivarea măsurii luate se comunică conducătorului trupei prin 
autoritatea administrativă sau organele poliţiei judiciare. Cei ne 
mulţiuunţi pot face opoziţie la tribunal în termen de 3 zile. Sentința 
tribunalul poate fi atacată cu recurs la casaţie în termen de :3 zile. 
Opoziția nu suspendă executarea, (art. 5). | 

Organele ministerului cu delegaţie specială au dreptul de in: 
trare la toate spectacolele publice. Directorul teatrului naţional, pri- 
marul, veprezentantul poliţiei etc., precum. şi organele de control 
pentru taxele pe spectacole ale ministerului. finanţelor au dreptul 
de intrare la speoatacole. | 

  

2; L. 10 Iul. 1930 în art. 127 abrogă 'dispoziţiunile din legiie anterioare, 
în afară de cele referitoare la controlul spectacolelor şi la teatrele parti. 
“culare. | 

| 2, -R. 30 Martie 1927 privitor la autorizarea, înfiinţarea. construcţia, 
instalatia, şi funcţionarea cinematografelor, modif. prin D. 14 Ian. 1920 Dec. 39 Martie 1929, - |



$ 41. Presa. Regimul presei. Normele legii de presă. 

Printre mijloacele pentru răspândirea, cunoștințelor şi a cul- 

turii presa, incontestabil, ocupă un loe de frunte. Şcoala 'dă cunoş- 

tinţe cetăţenilor, câtă vreme sunt în vârsta de pregătire a carierei 

lor pentru viaţă. Presa, înțelegând prin ea presa periodică, care 

apare zilnic, săptămânal, lunar, etc., săvârşeşte munca de răspândire 

a cunoştinţelor în permanenţă. Ea nu se adresează numai la anu- 

mite generaţii, cari sunt în vârsta de şcoală, ci ea răspândește cu- 

noștinţele pentru totalitatea, cetăţenilor. Activitatea ei este continuă 

şi generală. De aceea importanţa, presei este atât de mare, încât ea 

reprezintă o adevărată putere în tărâmul vieţii sufleteşti. 

Apreciind din punctul de vedere al felului şi calităţii cunoştin- 

țelor prepagate prin presă, pentru ordinea din stat nu este indife- 

rânt ce fe] de cunoştinţe şi ce fel de păreri despre lucruri, despre 

oameni, despre viaţa publică şi particulară se răspândesc. De aceea 

statul supraveghiază activitatea presei, o reglementează, iar întru 

cât lucrarea ei ar deveni periculoasă pentru ordinea existentă în 

stat, ia măsuri de prevenire sau de represiune. Această reglemen- 

tare a presei e cunoscută sub denumirea de regimul presei. 

Presa e reglementată prin IL. asupra presei din 13 Apr. 1862 

(modificată de mai multe ori, mai pe urmă la 1904). 

Legea apără dreptul autorului -recunoscându-i ca proprietate 

dreptul exclusiv de a reproduce şi vinde operele sale. Proprietatea 

literară şi artistică a fost legiferată prin L. 28 Iunie 1923. Această 

lege fixează principiul, că dreptul de proprietate literară şi artistică, 

adică proprietatea creaţiunilor intelectuale, este respectat şi garan- 

tat în România, fără a se îndeplini nici o formalitate, sau înregis- 
trare. - 

Oricare atelier de arte grafice este obligat să dea un număr de 
exemplare pentru anume biblioteci publice determinate prin lege:). 

Industria de reproducţiune prin presă a operelor literare-artis. 

  

1) Legea, 27 Nov. 1922 reglementând din nou această chestiune prevede 
obligaţiunea de a trimite vâte 2 exemplare: bibliotecei Academiei Ro- 
mâne, bibliotecii universităţilor din Iaşi, Cluj, Cernăuţi bibliotecii Ate- 
reului Român, bibliotecii din Chișinău, câte un exemplar bibliotecii fun- 
daţiunii univ. Carol I şi Asociaţiunii pentru literatura şi cultura poporu- 

lui român din Sibiu. Aceste biblioteci sunt obligate să primească şi să. 
păstreze exemplarele în depozitele lor. L. 16 Febr. 1926 estinde obligaţiunea 
şi pentru Fundaţiunea Regele Ferdinand. 
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tice este liberă, asemenea şi comerțul de cărţi. Nu se cere decât 

anunţurea deschiderii acestora la autoritatea administrativă. Ate- 

lierel» grafice clandestine sunt interzise. 

Tipograful (litograful) este dator a tipări pe orice lucrare, care 

iese de sub teascurile sale, numele și domiciliul său. El e dator a 

tinea un registru numerotat, sigilat şi parafat, în care înscrie pe 

rând şi zilnic titlul lucrărilor ce tipăreşte cu datele necesare, fiind 

obligat a-l înfăţişa la orice cerere din partea autorităţii. 

Oricine e liber să-şi exprime ideile prin presă. Censura este şi 
rămâne pentru totdeauna desfiinţată (L. 13 Apr. 1862, art. 26), prin- 

cipiu declarat, și în Constituţia din 1866 şi din 1923, art. 15 şi 26 prin 

care, s'au desfiinţat şi dispoziţiile relative la cauţiune?). 

Răspunderea pentru conţinutul celor tipărite o are redactorul, 

garantul, autorul sau editorul, dacă, va fi cunoscut şi. înscris în 

capul sau la sfârşitul operei, în caz de urmărire pentru delict de 

presă. Dacă lucrarea e anonimă, tipograful (litograful) ori e dator 

a înştiinţa pe autor, sau va fi singur răspunzător (art. 18). 

Orice foaie periodică e datoare a primi în coloanele sale înştiin- - 
tările oficiale, ce i se vor trimite de către guvern, având a le pu- 
blica în cel dintâi număr cu plata inserţiunei. Impărtăşirile oficiale 
destinate a rectifica o eroare, ori a combate o afirmare neadevărată, 
e datoare a-le tipări fără plată. 

Fiecare persoană, care va fi citată întrun Jurnal, sau prin 
numa sau indirect, are drept ca Să ceară reproducerea răspunsului 
ce va socoti de cuviinţă să facă, dar răspunsul să nu ocupe mai mult 
loc decât îndoit celui ocupat prin articolul, care a provocat răspunsul. 
Răspunsul trebuie să se publice în al doilea număr, care va ieşi dela 
depurerea lui la biroul jurnalului. Sau din contră pentru fiecare zi 
de întârziere redactorul va plăti câte 120 lei în folosul persoanei 
citate şi la împotrivire redactorul va fi executat de administraţiune 
la reproducerea răspunsului (art. 37). 

3) Cărţile românești de dogmă, cult, comentariile asupra  scrieriior 
sacre şi alte asemenea scrieri pot fi publicate pentru întâia oară numai 
cu învoirea, şetului religiunei respective
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Legea stabileşte o serie de delicte de presă şi penalităţi (art. 

44—53)5). 

+ 

3; In Ardeal regimul presei este reglementat prin L. XIV din 1914. 

modificată prin Decretul No. 1X al Consiliului dirigent. După această 

leze tipograful trebue să tipărească pe orice producte grafice: locul tipă- 

rirei, numele tipografului, al edițorului, la foi periodice încă şi numele 

redactorului. . Această dispoziţie nu se extinde la „tipăriturile mărunte. 

anunţuri, cărţi de vizită, prețuri curente etc.; la tipăriturile pentru ate: 

geri, dacă conţinutui lor se restrânge numaâi la datele necesare peniru 

alegeri, E dator să se poarte același registru, în care trece toate tipări- 

turile. Inainte de răspândire e dator să prezinte un exemplar parchetului 

competent după. locul. tipografiei. Productele de presă pot fi răspândite 

jiber în limitele legii. Nu e liberă răspândirea productelor de presă, asu- 

pra cărora s'a adus o sancţiune penală, sau care sau confiscat prin ho- 

tărire judecătorească, sau a productelor care nu indică numele şi locuinţa 

tipografului. La foi periodice acest interdict se referă. numai la numărul 

respectiv. Răspândirea. productelor de, presă, editate în afară de hotarele. 

țării, poate fi. interzisă de guvern „din interes public. 

Consiliul dirigent scoțând din vigoare art, 12—44 al legii, a decretat, 

că în viitor pentru răspândirea pe stradă a productelor de presă nu este 

de lisă permisiunea autorităţilor. E interzisă însă răspândirea pe stradă 

a acelor producte de presă, cari vatămă sau periclitează siguranţa, li- 

nistea sau morala publică, cari sunt potrivite a aţâta la ură contra unei 

naţiuni, confesiuni sau clase, sau cari vor trata afacerile interne ale vieții 

familiare. Aceste produse pot îi excluse dela transportul postal sau cu 

calea ferată . (art. 3). | - 

Prin Decretul No. IX al Consiliului dirigent s'a desfiinţat, şi. cauţiunea 

prevăzută pentru publicaţiunile periodice. _ | 

Obligaţiunea de a publica rectificări e reglementată precis şi cu pro- 

- cedura în câz de refuz de a fi chemată foaia în judecată. Răspunderea de 

presă şi procedura sunt stabilite cu norme amânunţite şi cu penalități. 
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CARTEA IV. 

Administraţia justiţiei. 

„$ 1. Problemele administraţiei justiţiei. 

Statul între problemele sale are și cea de a menținea ordinea 

de drept între cetăţeni săi, iar ordinea turburată, — fie prin încăl- 

carea dreptului particularilor, fie prin infracţiuni la legile de men 

tinere a ordine! publice, -— de a-o restabili. In scopul acesta statul 

are organizaţia justiţiei, sau puterea judecătorească. 

Având în vedere marea importanţă, care o are or ganizaţia Jus- 

tiției şi funcţionarea ei în ordinea de stat — justitia est regnorum 

fundamentuin. —- cum şi marea autoritate, de care ea trebuie să se 

bucure, pentru a-şi împlini menirea, constituţiunile moderne orga- 

.nizează puterea judecătorească ca una dintre cele 3 puteri, cuprinse 

în suveranitate; în deplină independenţă faţă de puterea executivă, 

în ee priveşte funcțiunea ei. Această or ganizaţie ca putere deosebită 

este admisă şi în Constituţia, română. În baza art. 31 din Constituţia, 

din -1866 şi a art. 33 al Constituţiei din 1923 întocmai ea, puterea 

- legislativă şi cea executivă, puterea judecătorească emană dela na- 

țiune. Ea e de asemenea rang ca şi celelalte puteri. "Totuşi este ne- 

voe, ca puterea judecătorească să fie în raport cu puterea legislativă 

şi executivă, să fie dirigeată în funcţionarea sa de celelalte puteri. 

Putereu judecătoreasgă are organele sale, prin care își exercită fune- 

țiunea de a împărţi dreptatea, dar aceste organe sunt, conduse şi 

ţinute în stare de funcţionare din partea puterii executive. 

Studiul organelor puterii judecătoreşti face parte din materia 

dreptului administrativ şi formează ramul de administrația justi- 

ției. Ea cuprinde organizaţiile judecătoreşti şi a celorlalte aşeză- 

minte puse în serviciul dreptăţii. Administraţia justiţiei îmbrăţi- 

şează: justiţia civilă, penală şi rezolvirea tuturor chestiuniloor juri-
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dice în afară de proces, dar prin intervenţia organelor justiţiare. 

Repulele, după rari organele judecătoreşti exercită funcțiunea lor, 

sunt cuprinse în procedurile procesuale; civilă, penală, (penală de 

drept comun şi militară), de execuţie silită, de faliment, cum şi în 

procedurile extraprocesuale (graţioase): de deschiderea şi predarea 

succesiunilor, de carte funduară (în Ardeal şi Bucovina). Studiui 

atestor proceduri iese din cadrul dreptului administrativ, formând 

ştiinţe deosebite. 

In administraţia justiţiei rămâne numai attivitatea, de creiare 

a organelor justiţiei, îngrijirea şi asigurarea condițiunilor de func- 

lionare a, acestora. Creiarea, organelor este lucrarea puterii legisla- 

tive, după ce în constituţiune sunt date numai cadrele generale ale 

organizaţiei, iar organe de jurisdicţiune se pot creia numai prin legi 

(art. 101 Constituţia din 1923). Ingrijirea şi asigurarea condiţiunilor 

de funcţionare a organelor creiate este problema puterii executive. 

N | $ 2. Organele justiţiei. 

Coustituţia din: 1923 prevede în art. 40, că puterea judecătorească 

se exercită de organele ei, în art. 102, că pentru întreg statul român - 

este o singură Curte de: casaţie. Mai prevede constituţia, că comi- 

siuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub nici un fel de 

numire şi sub nici un fel de cuvânt (art. 101), şi că juriul este sta- 

tornicit în toate materiile criminale, şi pentru delictele politice şi 

de presă (art. 105). 

Având la 'bază aceste principii fundamentale, s'a creiat organi- 

zaţia judecătorească. Ea este reglementată în legile speciale, modi- 

ficate de mai multe ori. Prin unirea ţărilor surori sau înglobat în 

organizaţia justiţiei ţării-mame şi organizaţiile justițare din Basa- 

vrabia, Bucovina şi Ardeal, unificarea organizaţiei judecătoreşti s'a 

făcut prin L..26 !unie 1924 şi L. 14 Apr. 1925. Unificarea codurilor 

de procedură este o problemă mai dificilă, ea reclamă un studiu 

aprofundat, pentru a se putea creia coduri de procedură, care să fie 

superioare celor vechi şi cari să corăspundă necesităţilor vieţii so- 

ciale şi juridice a populaţiunei din toate ţările unite. 

Ca în orice partie a terenului administrativ, şi în administraţia 

justiţiei distingem: organe centrale şi organe teritoriale. Fiind or- 

ganizată justiţia ca o putere deosebită în stat, în studiul organi- 

zaţiei ei vom face distincţia între organe justiţiare ale puterii exe- 

 



cutive (organe de conducere, priveghiare, control) şi organe ale pu- 

terii judecătoreşti. - 

In funcţionarea puterii judecătoreşti se distinge faza de jude- 

care a unei cauze de litigiu, şi fiind pronunţată judecata cauza trece 

în faza de executare. În faza primă funeţionează exclusiv organe 

ale puterii judecătoreşti, hotăririle şi sentinţele pronunţându-se, 

după ari. 40 din Constituţie, în virtutea legii, iar executarea acelora 

se face în numele Regelui, şeful puterii executive. 

Urganele puterii centrale în administraţia justiţiei sunt: minis- 

terul de justiție, având organe: inspectorii judecătoreşti, Consiliul 
superior al magistraturii, în teritoriu: ministerul public cu parche 
tele pe lângă tribunale şi curţi; pentru executarea, sentinţelor civile: 
corpul portăreilor; pentru executarea senţințelor penale: serviciul 
închisorilor sub direcțiunea centrală a închisorilor ca organ central. 

Organele puterii judecătoreşti sunt: instanţa I: judecătoriile, 
tribunulele, Curțile cu jurați; instanța II: Curțile de apel; instanţa 
MI: Curlea de casație şi justiție. Organe auxiliare ale justiţiei sunt: 
advocații şi notarii publici!). 

Armata îşi are organizaţia de justiţie specială, în ultimă în- 
stanţă subordonată tot Curţii de casaţie.. 

$ 3. Organizaţia judecătorească. 

Legile în vigoare relative la organizaţia judecătorească sunt: 
L. 96 Lunie 1924 şi L. 14 Apr. 1925 pentru unificarea dispoziţiunilor 
de organizare judecătorească, prin care modificându-se sau extins 
pe intreg teritoriul ţării dispoziţiunile din [. 24 Martie 1909 pentru 
organizarea tribunalelor şi curților de apel, L. 30 Dec. 1907 penţru 
organizarea, judecătoriilor. de ocol  modificaţă, prin l. 1 Iulie 191 
şi 4 Aug. 1921, cum şi prin alte legi posterioare!), L. 20 Dec. 1925 
pentru Curtea de casaţie şi Justiţie, cu regulamentele lor de punere 
în aplicare2). 7 

  

1. Organe auxiliare ale justiţiei mai sunt şi: 
din Bucureşti, serviciul medico-legal din laşi, 
București, 

1) Cele mai importante: L. 28 Nov. 1995, [.. 19 Dec. 1925, L. 17 Marti. 196 1. 16 Marit, 1929, L. 14 Iul. 1929, [, 4 Ian. 1930, L. 16 Iun. 1930, Li 12 iun. 1930. 

înstitutul medico-legal 
serviciul de identificare din 

2) R. 29 Dec. 1925 pentru org. serviciului interior al tribunalelor, al
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Organele justiţiei sunt:, judecătoriile, tribunalele, Curțile de 

apel şi Curtea de zasaţie, Curțile cu juraţi participând şi judecători 

laici. Pentru infracțiunile militare sunt judecătoriile militare. 

x Î. Judecătoriile urbane, rurale, sau mixte sunt judecătorii de 

instanţa I, eu jurisdicţiune teritorială asupra unui ocol judecătoresc 

(mai multe în fiecure judeţ). Judecăţile se aduc de un singur jude 

cător. Ocolul în oraş este compus din întreg oraşul sau din părţi 

de oraş, la care după trebuinţă se adaug şi comune rurale, în alară 

de oraşe este compus din comune rurale. Cireumseripţia unei jude- 

cătorii în general cuprinde un număr diferit de comune. Personalul 

este compus din: 1 judecător, unul sau mai mulţi ajutori de judecă- 

tori, 1—2 grefieri, numărul de impiegaţi prevăzut în bugetul ministe- 

rului justiţiei. Judecarea cauzelor se face la reședință. Ajutorul de 

judecător cu dreptul de a judeca îndeplinește toate funcțiunile ju- 

decătorului în caz de lipsă sau împiedecare a acestuia. - 

Judeţele au fost datoare să construiască localuri pentru jude. 

cătorii şi să procure locuinţe pentru personalul judecătoresc. În sar: 

cina lor este şi întreţinerea şi încălzitul localurilor, în comunele ur- 

bane în sarcina acestora, împreună cu mobiliarul. 

II. Tribunalele sunt instanţe mixte, judecând parte în instanţa 

I, parte ca instanţă de apel. Cireumseripţia tribunalului de regulă. 

“e identică cu cea a judeţului. După mărimea judeţului txibunalul 

ave una sau mai multe secţiuni. Numărul secţiunilor, cum şi înfiin- 

area de noui secțiuni se hotăreşte prin lege. Personalul tribunalului 

de fiecare secţiune, este: 1 preşedinte, cel puţin 2 judecători de șe- 

dinţă, 1—2 supleanţi, unul sauAmai mulţi grefieri, ajutori de gre- 

fieri, impiegaţi stabiliţi prin buget. In afară de magistraţii arătaţi 

fiecare tribunal are numărul suficient de judecători pentru îndepli- 

nirea delegaţiunilor de judecător de. instrucţie, judecător sindic şi 

judecător pentru tutele. | 

La, tribunalele: cu mai multe secţiuni, unul din preşedinţi are 

titlul şi atribuţiunile de prim-preşedinte. Impărțirea membrilor tri- 

greftelor și al cancelariei parchetelor, R. 16 Martie 1926 pentru org. serv. 
interior al Curţilor de apel, al grefelor lor şi al cancelariei parchetelor, 

R. 30 Mai 1995 pentru examenele de magistrați şi alegerea locurilor mm 

baza examenului, R. 3 Ian. 1925 privitor la 'depunerea jurământului de 

către membrii ordinului judecătoresc și funcționarii grefelor, R. 20 Mai 

'1925 pentru funcţionarea curților cu juraţi, R. 20 Dec. 1995 pentru servi- 

ciul portăreilor şi pentru taxele actelor de procedură şi .executare, R. î 

Apr. 1926 privitor la funcţionarea cadiatelor şi la normele de urmat în 

materiile, date: în competinţa lor, R. 18 Oct. 1925 „pentru traducătorii şi 

interpreții, de pe lângă: instanţele judecătoreşti.
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bunalului în secţiuni se face la 1 Sept. prin tragere la sorţi, astfel 

ca acelaşi judecător să nu funcţioneze 2 ani în aceeaşi secţiune. 

III. Curțile cu juraţi. Se formează o Curte cu juraţi pentru fie- 

care tribunal. Se compune din preşedinte, 2 judecători dela tribu- 

nalul judeţului şi din 12 juraţi. Preşedintele e un consilier dela 

Curtea de apel, delegat. 

Curtea cu juraţi judecă în sesiunile ordinare stabilite în regu: 

lament,. 

IV. Curțile de apel sunt instanţe de apel, cum arată şi denumi- 

rea. Fiecare Curte se compune din una sau mai multe secţiuni. Per- 

sonalul fiecărei secţiuni se. compune din: 1 preşedinte şi 5 consilieri. 

Unul din preşedinţi are titlul şi atribuţiunile de primpreşedinte, el 

prezidează secţiunea I a Curţii. Formarea secţiunilor se face în 

fiecare an la 1 Sept. - 

Şedinţele Curţii se ţin cu minimum 3 şi cu maximum 5 con- 

silieri. Orice deciziune se dă cu cel puţin 3 voturi. 

V. Curtea de casaţie şi justiție este instanţa cea. mai înaltă, una 

- pentru întreg statul român. Toate tribunalele şi Curțile de apel sunt 

supuse jurisdicţiunei Curţii de casaţie. Instanţele militare de ase- 

menea ji sunt supuse. E 

Curtea de casaţie se compune din: 1 primpreşedinte, 3 preşe. 

dinţi de secţie şi 55 consilieri. E împărţită în 3 secţiuni. Secţiunea 

1 are 22, secţiunea II şi III câte 15 consilieri (L. 3 Ian. 1930). Pri- 

iul-preşedinte prezidează Curtea întreagă în secţiuni-unite, precum 

şi secţiunile cari au să judece divergențe şi pcate prezida şi fiecare 

secţiune în parte. Preşedinţii de secţiune şi consilierii sunt perma 

nenţi la secţiunile, din care fac parte. In caz de vacanţă la o sec. 

țiune, se poate da preferinţă consilierilor dela celelalte secţiuni, cari 

cer locurile. vacante. 

„Secţiunea, I. judecă recursurile în materie civilă, afară de cele 

deierite celorlalte secţiuni. Secţiunea II. judecă recursurile în ma: 

terie criminală, corecțională şi de contravenţiuni penale, cum şi 

recursurile înşirate în lege de materie civilă, (L. 20 Dee, 1925, art. 31, 

b)—i), şi recursurile în contra deciziunilor tribunalelor militare. 

Secţiunea III, judecă recursurile în materie comerciulă,. în materie 

administrativă şi conflictele de“ atribuțiuni. 

Im eauze de drept privat Curtea, funcţionează ca Curte de casa- * 

ție. In cauze politice şi în cazurile excepţionale prevăzute în lege, 

în cauzele de acuze în contra. miniştrilor şi a celorlalţi demnitari 

Y. ONIŞOR: Drept administrativ. 49 -
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înalţi prevăzuţi în legi judecă ca înaltă Curte de justiţie. Ea are 

jurisdieţiunea exclusivă asupra membrilor ei în pricini penale. 

Ş 4. Organele auxiliare ale ministerului de justiţie. 

In administrarea justiţiei ministerul de justiţie este ajutat de: 

a) organe centrale: înspectorii judecătoreşti şi consiliul superior al 

magistraturii; b) organe teritoriale: ministerul public, constând din 

procurori pe lângă tribunale. Curțile de apel şi Curtea de casaţie. 

I.. Inspectorii, judecătoreşti vor funcţiona pe lângă ministerul 

justiţiei: a) cel mult 2 pentru Curțile de apel, delegaţi de minister 

Qintre consilierii Curţii de casaţie; b) în cireumseripţia fiecărei 

Curți de apel cu 2 sau mai multe secţii până la cel mult doi in- 

spectori judecătoreşti pentru tribunalele, judecătoriile şi serviciile 

auxiliare din circumscripție, delegaţi dintre consilierii Curţii res 

pective; c) 1 inspector în circumscripțiile Curţilor cu o singură sec- 

țiune. Inspectorii îşi păstrează domiciliul şi iau parte la lucrările 

Curţii căreia aparţin, când preşedintele ei află necesar. Delegaţia 

este temporară şi revocabilă. Consilierul căreia, i s'a retras delega: 

ţiunea ia locul consilierului care a fost delegat. 

Inspectorii judecătoreşti an să inspecteze cât mai adeseori in: 

“ stanţele pentru cari sunt numiţi, şi serviciile auxiliare dependente 

de ele. Ei au să observe lucrările lor, modul cum magistraţii şi func 

ționarii judecătorești aplică legile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pro- 

fesionale. In exerciţiul atribuţiunilor ei au să arăte greutăţile ce sar 

întâmpina în aplicarea legilor, în mersul instituţiunilor justiţiei, să 

_ propună măsurile de îndreptare şi să raporteze abaterile dela da 

torie ce ar constata în lucrarea personalului. , 

Ti. Consiliul superior al magistraturii funcţionează pe lângă 

ministerul de justiţie pentru toate instanţele judecătoreşti de orice 

grad. Atrikuţiunile lui sunt: de a-şi da părerea asupra confirmărei, 

numivii şi înaintării magistraţilor inamovibili; a da avizul în toate 

cazurile, în cari e consultat de ministru și a îndeplini orice altă 

însărcinare dată prin legi. Se compune din: primpreşedintele şi pre- 

şedinţii Curţii de casaţie, primpreşedinţi Curţilor de apel cu 2 sau 

mai multe secţiuni şi preşedinţii celor cu o secţiune, inspectorii 

Curţilor de apel, ministrul justiţiei, sau un delegat al său. La numi- 

“vile şi înaintărilor în tribunale şi judecătorii consiliul se complee- 

tează în locul inspectorilor pentru Curțile de apel cu inspectorii Ju- 

decătoreşti ai icircumseripţiei unde sa produs vacanţa.
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Consiliul este convocat de ministru de câte ori e nevoe. Şedin- 

țele se țin numai cu 12 membri, hatărîri valabile se adua eu 10 vo- 

iuri. În caz de împiedecare sau lipsă a vrunuia dintre membrii, el 

va fi înlocuit de magistratul următor în rang. Consiliul e prezidat 

d ministru. Funcțiunea de secretar e îndeplinită de directorul per- 

sonalului din ministerul justiţiei. 

Jil. Ministerul public, al cărui cap suprem este ministrul justi- 

ției, se compune: la tribunale din un procuror şi atâţi procurori 

vâte secţii are tribunalul, la Curțile de apel din un procuror general 

şi atâţi procurori câte secţii are Curtea, la Curţea de casaţie din un 

procuror general şi 5 procurori .de secţii. Procurorii formează parehe- 

tul instanţei respective. Pe lângă parchetele tribunalelor se numesc 

şi substituiţi, secretari de parchet, şi impiegaţi în numărul prevăzut 

în buget. 

Procurorul general al Curţii de casaţie are dreptul de control 

şi priveghiare asupra tuturor parchetelor Curţilor de apel. Procuro- 

vul general a] Curţii de apel este capul tuturor procurorilor şi celor- 

lalţi ofiţeri de poliţie judiciară din cireumseripţia curţii, el are drep. 

tul de control şi priveghiare asupra lor. 

“Ministerul publice de pe lângă instanţe are în atribuţiunile sale 

de a indeplini sarcinile de parte principală în cauzele penale, având 

însărcinarea de a descoperi şi urmări toate delictele şi rimele de 

competinţa tribunalelor sau a curţii cu juraţi, a sluji de organ al 

legii şi al guvernului, în cazurile în cari legea îi dă această calitate. 

Ministerul publis pune coneluziuni, ca parte alăturată, înaintea, in: 

stanţelor, iie în şedinţă publică, f'e în camera de chibzuire, ori de câte 

ori sunt interesaţi în cauză nevârstnici, interziși sau “cei puşi sub 

consiliu judiciar. (Vezi procedura civilă art. 80—85, procedura pe- 

mnală art. 2lr-45). 

Inaintea Curţii de casaţie procurorul general e ținut să asiste 

şi să pună coneluziuni în toate cauzele la. şedinţele secţiunilor unite. 

Procurorii au dreptul de a vorbi în toate cauzele, ce se desbat înain- 

tea. Curţii, de a-şi da părerea despre aplicaţiunea: legii şi de a pune 

- coneluziuni. In afacerile penale ei sunt datori a pune coneluziuni, iar 

în afacerile civile sau comerciale numai în cazuri de diverginţă, 

precum. şi în acele prevăzute de procedura civilă şi de legi speciale. 

Ministerul public atacă înaintea Curţii de casaţie, pentru rea 

inţexpretare a legii, hotărîrile desăvârşite şi actele celorlalte in- 

stanţe judecătoreşti, în pricini civile. Această afacere se face în în. 

teresul legii, fără considerare dacă atacă părţile sau nu, şi numai 

— 49*
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după expirarea termenului de recurs. Deciziunea adusă în astfel de 

cazuri nu are nici un efect pentru părți. _ 

$ 5. Serviciul de execuţie al hotărtrilor judecătoreşti. 

Pentru aducerea la îndeplinire a hotăririlor şi sentinţelor jude- 

cătoreşti definitive şi pentru îndeplinirea unor acte de procedură, 

pe lângă instanţe sunt instituiţi agenţi judecătoreşti numiţi por- 

tărei. Portăreii sunt alipiţi în mod organic pe lângă tribunale. Nu- 

mărul lo» este regulat după mărimea tribunalului. Numărul portă- 

veilor se poate spori sau micşora, după trebuinţele serviciului, prik 

decret, în urma unui raport motivat al ministrului de justiţie. Por- 

tăreii de pe lângă un tribunal funcţionează sub conducerea capului 

portăreilor. Ministrul poate îixa ca reşedinţă a unora şi localităţi 

cu judecătorie de ocol. In oraşele reşedinţe de Curţi un număr de 

portărei se repartizează dela tribunal la Curtea de apel, în Bucureşti 

şi la Curtea de casaţie. Portăreii compun corpul portăreilor, făcând 

parte din ordinul judecătoresc. 

Atribuţiunilor portăreilor sunt: de a aduce la îndeplinire toate 

titlurile executorii ale tuturor instanţelor judecătoreşti, a îndeplini 

proteste pentru cambii, a face somaţiuni, notificări şi alte acte de 

procedură judiciară şi extrajudiciară. Portăreii lucrează fie după 

cererea părţilor, fie după însăfeinarea dată. de justiţie. Portăreii 

delegaţi pe lângă secţiunile tribunalelor şi pe lângă Curti, înmâ- 

nează citaţiile şi toate actele de procedură ordonate de instanţă. 

Personalul cancelariei portăreilor de pe lângă tribunal constă din: 

1 secretar, 2 sau mai mulţi agenţi însărcinaţi cu îndeplinirea pro- 

cedurilor şi din copişti. . 

Portăreii şi personalul lor sunt; retribuiţi cu lefuri fixe. Pentru 

acoperirea retribuţiunilor ei încasează dela părţi, pentru diferitele 

lucrări îndeplinite, taxe fixate de regulamentul legii. Taxele îneca- 

sate la fiecare tribunal se varsă către stat la administraţia finan- 

ciară. 

Pentru aducerea la îndeplinire a sentinţelor penale cu pedepse 

privative de libertate sunt penitenciarele şi institutele de preven- 

_Hiune, Organizarea acestora a fost legiferată. mai recent prin!) L. 

1) L. pentru org. închisorilor din 1 Febr. 1874 a fost abrogată. Legea 

actuală s'a pus în aplicare cu î Ian. 1930, în măsura, mijloacelor bugetare. 
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30 Iulie 1929. Legea prevede, că penitenciarele şi institutele de pre- 
venţiune sunt puse sub conducerea şi supravegherea. direcțiunei ge. 
nerule a penitenciarelor şi institutelor de prevențiune, care consti- 
tuie un serviciu publie autonom (art. 2). | 

$ 6. Justiţia militară. 

Justiţia armatei este organizată, în 'wvederea scopurilor spe- 
ciale ale instituţiunei, în câtva deosebit de justiţia generală a țării. 
Justiţia militară se întinde numai asupra persoanelor, cari fac 
parte din organizaţia armatei, sau cari sunt în serviciul ei. Jus- 
tiția militară nu se întinde asupra tutaror raporturilor de drept 
ale membrilor armatei, ci ea serveşte numai la reprimarea. infracţiu- 
nilor penale miltare. Ea este justiţie penală, având menirea de a 
asigura în prima linie buna funcţionare a armate: prin menţine- 
rea, ordinei publice şi, în caz de încălcare a ei, prin repr'marea 
erabnică, promptă şi riguroasă a infracţiunilor turburătoare func. 
ționării ei. In vederea acestor scopuri justița militară este orga- 
nizată ca instituţiune întregitoare a armatei, nefăcând parte din 
marea, putere judecătorească a statului. Totuşi, funcțiunea ei este 
justiţiară, ca organizaţie ea face parte din organizaţia justiţiei. 

Justiţia militară este reglementată prin Codul de justiţie mi- 
litară din 24 Mai 1881 (modificaţ de mai multe ori) şi Codul de jus- 
tiție specială pentru corpul marinei din 6 Ian. 1884.) Studiul ca- 
durilor justiţiei militare intră în cadrele dreptului 'penul, aici ne 
ocupăm numai cu organizarea justiţiei militare în linii generale. 

Justiţia militară are o organizaţie pentru timp de pace şi altă 
organizaţie pentru armată în răsboiu. 

Instanţele armatei în timp de pace sunt 2: instanţa I. consiliul 
de răstoiu, instanţa LI. consiliul de reviziune. Ele sunt permanente. 

Consiliul de răsboiu se află la reşedinţa fiecărui corp de armată 
sau divizie. Dacă trebuinţa cere, se pot înliinţa prin decret. regal 
şi alte consilii de răsboiu. Pentru anume infracţiuni mai neînsem- 

1) Primul cod de justiţie militară a fost cel din 6 Iulie 1859 decretat 
de Cuza-Vodă, al doilea din 1873, a cărui dispoziţii sunt împrumutate din 
codul similar francez, e cel actual modificat în organizație mai, radical 
prin legea din 28 Dec. 1916, când sa adaug titlul IL:adiţional titlul 1 adi- 
țional fiind adăugat prin legea 27 Martie 1894. S'a mai moaiticat prin DL. 
1: Dec 1918 privitor.la distribuirea justiţiei penale militare în timpul mo- 
bilizării, iar acesta prin DL. 16 Sept. 1919.:
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nate (nesupunere la chemare şi prima dezertare) se află o instanţă 

cu denumirea consiliu de disciplină la reşedinţa fiecărui regiment. 

Consiliul de răsboiu se compune din 5 membrii: 1 preşedinte 

şi 4 judecători, pe lângă ei se află un comisar regal, un raportor, 

un grefier, cari pot avea şi substituiţi. Funcțiunea, de judecător 

o împlinese membrii consiliului. Comisarul regal reprezintă mi- 

nisterul public, raportorul face instrucţiunea procesului, grefierii 

fac scripturile, redactează sentinţele şi conservă actele. - 

Membrii consiliului se numese dintre ofiţerii din activitate d: n 

circumscripție, ei nu au pregătire specială de judecători ca în jus- 

tiția nemilitară. Compunerea consiliului, ca grad al preşedintelui 

şi judecătorilor, .se îndreaptă după gradul militar al acuzatului. 

La gradele cele mai inferioare de acuzaţi până la cel de căpitan, 

preşedintele e colonel sau locot.-colonel, judecătorii 2 maior. şi 2 

căpitani. Deia acuzatul în grad de maior în sus, e mai înalt atât 

gradul preşedintelui, cât şi al judecătorilor. Numirea preşed ntelui 

şi judecătorilor se face de generalul comandant, de ministerul de 

răsboiu când se judecă un colonel sau sgenerai. 

Comisarii regali şi raportorii se numese dintre ofițeri superior” 

sau căpitani în activitate. 

Consiliul de disciplină se compune din ajutorul comandantului 

de regiment ca preşedinte şi 2 căpitani Qin regiment ca membii. 

Pe lângă consiliu esie un comisar special, reprezentând ministerul 

public, şi un grefier, luaţi din regiment. Hotăriîrile consiliului de 

disciplină sunt definitive. Ele pot fi ataeate_prin recurs la consi- 

lul de revizie numai. pentru prescripţie san incompetentă. 

- Consiliul de reviziune axe reşedinţa în Bucureşti, e compus tot 

din ofiţerii în activitate, numiţi de ministrul de răsbo:u. Are pre- 

preşedinte un general sau colonel, 4 judecători, 2 coloneli sau loc. 

col., şi 2 maiori, Ministerul public e reprezentat de un comisar re- 

gal. Grefierul îngrijeşte redactarea actelor. 

Fiindcă în 'anume cazuri prevăzute în codul justiţiei militare 

instanţele militare în caz de complicitate judecă şi asupra unor per- 

soane civile nejustiţiahile înaintea tribunalelor militare, în t:mp 

de pace este admis acestor persoane în contra hotărîrilor consiliilor 

- de răsboiu şi. de revizie recurs înaintea Curţii de casație, dar numai 

pentru cauză de necompetinţă. ” . 

în timp de mobilizare şi de răsboiu justiţia militară se dă în 

instanţa 1. la infracţiuni mai mici de merele pretor şi pretori, la.
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infracţiuni mai mari de curţile marțiale, în instanța II. de curțile 

superivare de justiție militară. 

Marele pretor funcţionează pe lângă marele cartier general al 

comandamentului armatei, pe lângă. celelalte cartiere generale ale 

unităţilor mari până la forţa unei brisăzi funcţionează; unul sau 

mai niulţi pretori. Ei îndeplinese toate artibuţiunile de poliţie 

administrativă; şi judiciară, iar ea instanţă judecătorească judecă 
infracțiunile la ordinele militare şi cele prevăzute în coduri, pedep- 
site până la 2 ani închisoare. Procedura e sumară, sentinţa e defi- 
nitivă şi executorie, fără a putea fi atacată pe vr'o cale. 

Curiea marțială funcţionează la cartierul fiecărui corp de 

armată şi al diviziilor independente, dela armata de operaţiuni, de 
asemenea şi la reşedinţa fiecărui corp de armată a părţii sedentare. 

Compunerea curților marţiale se face cam după aceleaşi principii 

ca şi a consiliilor de răsboiu. Curtea marţială judecă după normele 

cuprinse în codul justiţiei militare, modificate prin titlul II adiţional. 

Curți superioare de justiție militară funcţionează 2: una la ma- 

rele cartier general al armatei, alta la Bucureşti (mutată la Iaşi 
în timpul campaniei din 1916—18). Compunerea e cam aceeaşi ca şi 
a consiliului de revizie. Ele judecă asupra recursurilor făcute în con. 

tra hotărir-lor curților marţiale. Sunt datoare a se pronunța în 

termen de cel mult 5 zile, dela data primirei recursului. 4 

Dreptul de recurs poate fi ridicat temporar prin decret regal, 
în urma avizului conform al consiliului. de miniştri, dat pe baza 

vaportului ministrului de răsboiu. | 

Curțile marţiale încetează de a funcţiona din ziua fixată prin 

decret regal pentru trecerea armatei de pe picior de răsboiu pe cel 

de pace. Afacerile pendinte, precum şi cele urmărite ulterior, trec 

la instanţele militare prevăzute pentru timpul de pace) 

$ 7. Notari publici. 

Un loc important ocupă în administraţia justiţiei instituțiunea. 

. 

notarului public, cunoscută în legiuirile din Ardeal şi din Buco-. 

vina, Notarii publici (LL. XXXV. din 1874, LI. din 1880 şi VII din 

1886; sunt funeţionari publici, însărcinaţi cu anume lucrări nece- 

-sare în funcţionarea justiţiei, cari le fac, cu o autoritate deosebită, 

*, v. Instrucţiuni privitoare la demobilizarea curților marţiale şi a 

curţii superioare de justiţie militară 25 Martie 1921.
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în inţeresul particularilor. Sunt numiţi de către ministerul de justi- 

ție, sunt datori să presteze jurământ, au sigiliu propriu. Codul pe- 

nal din punct de vedere al răspunderii încă le dă calitatea de func- 

ționari publici. Pentru lucrările săvârşite ei percep dela părţi 

taxele tarifare prevăzute în lege. Da 

Numărul notarilor publici şi veşedinţele lor se fixează, cu as- 

cultarea părerii baroului notarilor publici, de către ministerul de 

justiţie. Posturile se ocupă prin publicare de concurs. Baroul îna- 

intează cererile sosite cu părere şi raport motivat ministerului de 

justiţie, care face numirea pe viaţă. Notarii publici, pot fi lpsiţi 

de postul lor numai prin sentinţă disciplinară sau penală. Inainte 

de a-şi ocupa postul ei trebuie să depună o cauţiune şi să prestea 

jurământ în ședința publică a tribunalului. | 

“ Competinţa notarului public se extinde pe teritoriul tribunalu- 

lui, în a cărui circumscripție se află reşedinţa lui. Dacă sunt mai 

mulţi notari publici în teritoriul unui tribunal, părţile pot merge 

la, oricare, nu sunt obligate a merge la notarul publice competent 

după domieiliu, sau după ohiectul afacerii. Notarul trebuie să lo- 

cuiască la reşedinţă, el n'are voe să săvârşească lucrări oficiale 

în afară de circumseripția sa. [El nu se poate depărta dela reşe- 

dință, în afară de procedură oficială pentru un timp mai lung de 

3 zile, fără de a raporta preşedintelui baroului. Peste 8 zile trebue 

să ceară permis de plecare. Baroul poate acorda. concediu până la 

G săptămâni, peste acest timp numai ministerul de justiţie. 

Atyibuţiunile notarilor publici sunt: a) Dresarea de acte auten tice.. 

In conformitate cu legile spesiale, pentru unele afaceri juridice este 

' admisă numai probaţiunea prin acte auţentice. Pentru altele actul 

antentic dresat de notar public este forma singur valabilă. b) 

Liberarea de certificate asupra faptelor şi situaţiilor prevăzute în 

lege, ca legalizare de copii, de extrase din registre comerciale, de 

twaduceri, de semnături de nunte, certificarea timpului în care s'a 

prezentat un act, certificarea aflării cuiva în viaţă, legalizarea 

hotăririlor aduse în şed'nţa unui comitet, consiliu de administraţie, 

pentru dovedirea de fapte, încunost inţări, proteste de poliţe etc. 

e) Păstrarea în depozit de acte şi valori, d) Implinirea de în- 

sărcinări judecătoreşti, ca delegat al instanţelor, procedând 

după îndrumările şi sub controlul acelora, la execuţii, licitaţii, în- 

ventarieri, la faliment, ete. Un mare cere de activitate are notarul 

public în procedura succesorală (L. XVI. din 1894), preparând toate 

chestiunile, ca, judecătoria de ocol să poată aduce o încheiere. 

In lucrarea sa notarul publice e ajutat afară de personalul de
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birou, de candidați şi substituiţi de notar public. In anume cazuri 

baroul îi pune substitut din oficiu. In lipsă de substitut, lucrările 

notarului publie sunt făcute de judecătorul de ocol. Notarul public 

ave dreptul de a dresa actele numai în limba statului, în altă lmbă 

numai dacă a obţinut o autorizaţe deosebită. 

$ 8. Barourile notarilor publici. 

Notarii publici sunt grupaţi, pentru menţinerea bunei ordini 

și a d'sciplinei profesionale în funcțiunea lor, în barouri (camere). 

Parourile sunt organizaţia autonomă a corpului notarilor publici. 

Yiecare notar public este obligat să aparţină la un barou. Numă- 

rul şi sediul baroului este determinat de ministerul de justiţie, ţi- 
nându-se seamă, că la un barou să aparţină cel puţin 15 notari, 

reşedinţa să îie identică cu a unui tribunal şi ca notarii dim cir- 

cumseripţia unui tribunal să aparţină la acelaş barou. | 

Organizaţia baroului constă din conducere (comitet) cu 1 pre- 

şedinte, 4 membri, şi 2 supleanţi, cari sunt aleşi de întrunirea no 

tarlor publici din circumscripție (adunarea generală) prin seruti- 

niu secret. Alegerea e valabilă pentru un an. Asupra constituirii 

se raportează ministerului de justiţie. - 

Atribuțiunile baroului sunt: controlul activităţii membrilor săi 

(notari publici, substituiţi şi candidaţi), ţinerea în evidenţă a si-: 

tuaţiei posturilor şi membrilor” cari le ocupă, cum şi a stagiului 

făcut de candidaţi, examinarea cel puţin odată la an a birourilor 

notarilor publici, măsuri pentru substituire în caz de absenţă şi va- 

canţă, intermediarea înţelegerii Ja caz de d'verginţe cu personalul 

şi cu părţile, delegarea a 2 membri în judecățoria de. disciplină, 

reprezentarea intereselor profesionale. 

Adunarea generală se ţine anual. Membrii domiciliaţi în afară 

de reşedinţă pot trimite votul în scris. La paritate de voturi decide 

soartea. Baroul își creiază însuși regulamentul interior şi care e 

obligat a-l înainta ministrului de justiţie spre aprobare prealabilă, 

Baroul corespondează de-adreptul cu ministrul justiţie sub a 

cărui priveghiare stă. Ministrul este în drept a examina ori când 

activitatea baroulu:, fie în persoană, fie prin delegat. El poate care 

rapoarte, informaţii şi poate” lua măsuri pentru reprimarea abuzu- 

rilor sau neregular tăţilor. . 

Hotăririle baroului, dacă în virtutea legii nu sunt definitive, 

pot îi atadate cu recurs la Curtea de casaţie. 

fi
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Baroul poate fixa taxe pentru înregistrarea membrilor săi (no- 

tari şi candidaţi). Pentru acoperirea bugetului poate fixa cotizatii 

anuale. La caz de neplătire poate ordona, execuţia, silită în contra 

celor întârziaţi. Execuţia se îndeplineşte prin judecătoria de ocol. 

Ş 9. Advocaţii. 

Cel ma: important organ auxiliar în împărţirea justiţiei îl for- 

mează advocaţii. Ei sunt specialişti pregătiţi şi admişi la exerciţiul 

profesiunei lor sub controlul statului, având menirea de a ajuta pe 

cei nevoiţi de a ajunge la valorificarea dreptului, ce li se cuvine 

în baza ordinei de drept din stat. | - 

Advocaţii prin cunoştinţele “şi studiile lor speciale pregătesc 

chestiunile duse spre rezolvire în faţa instanţelor justiţiei, ca aceste 

cu atât mai uşor să poată da hotărîri corăspunzătoare ordinei de 

drept. De altă parte ei-sunt şi un organ de control în inteșesul 

justiţiabililor, pentruca instanţele să aplice regulele de drept în 

mod împarţial şi corăspunzător dreptăţii. In această calitate a lor 

de funcţionari publici auxiliari, în împărţirea justiţiei, advocaţii 

se bucură de autoritatea necesară întru a-şi putea împini slujba 

lor, de altă parte ei sunt îngrădiţi cu o mulţime de ohligaţiuni 

pentru apărarea autorităţii lor de funcţionari în slujirea dreptăţii. 

Advoeaţii sunt supuşi incompatibilităţii de a nu putea urma 

o astfel de profesiune, nici în numele său, nici întal altora, mij- 

locit sau nemijlocit, care nu este compatibilă cu chemarea şi cu 

vaza, situaţiei sale. Legile de procedură acordă advocatului o astfel 

de situaţie, ca atât judecătoriile, cât şi partea care îi cere ajutorul, | 

să poată avea deplină îneredere în. dânsul. 

În statul modern advoecatului i se cere, chiar în vederea grelei 

sale funcţii. cea mai înaltă pregătire juridică, nu numai. teoretică, 

ci şi de un stagiu îndelungat, pentru-a i se da ocaziune de a eu- 

noaşte bine aplicarea dreptului în variile raporturi ale vieţii. Insti- 

tuţiunea este reglementată deosebit în diversele state, unele au 

ținut de a da un nivel mai înalt pregătirei elementelor, cari intră 

în cariera advoeaţilor, în altele acest nivel e mai puţin înalt. 

-Isvorul de drept în această materie este L. 21 Febr. 1923 pentru 

organizarea şi unificarea corpului de 'advocaţi (modificată prin L. 

29 Dee. 1925, L. 28 Apr. 1927, [.. 31 Martie 1928). 

Advocaţii pentru a-și putea exercita profesiunea, sunt consti- 

luiţi în corp, organizaţi pe baza principiului teritorial în barouri
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(eamerej, investite cu o autonomie, mai largă sau mai strâmtă, 
cu dreptul de disciplină şi control asupra exercitării funcţiei mem- 
brilor. 

Condițiunile de admisibilitate în corpul advocaţilor în buza LL. 

21 Febr. 1923 sunt: cetăţenia română, fără deosebire de sex, etatea 

de 24 ani împliniţi, titlul de doctor saw licenţiat al vr'une facul- 

„tăţi de drept din ţară, stagiu şi treceraa examenului, de admitere 

în corp. | | 

Drepturile şi atribuţiunile adowocaților sunt: de a reprezenta pe 

altul la autorităţi sau a pleda la orice instanţă de judecată: civilă, 

militară, administrativă, financ'ară, arbitrală, disciplinară şi de 
orice natură; de a redacta actele ce se prezntă spre autentilicare 

în localităţile unde nu sunt notari publici, putând îi şi martori 

pentru identitatea părţilor, 'această atestare find suticientă pentru 

orice act şi fără a mai nevoe de alt martor, chiar şi pentru testa- 

mente (art. 35--88). a o 

Advocatul pentru onorariul cuvenit are drept de privilegiu 

asupra sumei sau averii mobile conservate sau intrate în patr'mo- 

niul clientului pr:n serviciile prestate de advocat, dacă creanța sa 

este constatată prin act scris (art. 42), 

$ 10. Barourile advocaţilor. 

Corpul adwocaţilor este organizat în barouri. Baroul este con- 

stituit de advocaţii dintr'un district. Corpul advoeaților dn. tie- 

care district este persoană juridică. , 

Organele baroului sunt: adunarea generală, consiliul baroului 

și decanul. Adunarea generală se compune din toţi advocaţii înscrişi 

în tablou, cari nu sunt incompatibili s sau nedemni. Ea alege consi- 

liul şi decanul baroului. Consiliul se compune în Bucureşti d'm 16 

membri, în oraşele reședințe de Curți de apel din 192, şi în celelalte 

districte din 5 membri. Decanul şi consiliul se aleg pe 3 ani. Decan 

sau membrii în consiliu pot fi aleşi numai advceaţii; cu o vechime 

de cel puţin 10 ani. | 

Adunarea generală se convoacă pentru alegere prin înşt inţa- 

rea personală a tuturor membrilor, ca 15 zile înainte. Adunarea 

electivă se prezidează de fostul decan, dacă nu mai candidează, în 

caz contrar de cel mai în vârstă membru al consiliului necandidat 

- şi în lipsă de cel mai în vârstă advocat prezent la constituirea birou-
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lui. Votul e obligatoriu. Lipsa nejustiiicaţă se amendează, iar în 
caz de recidivă poate avea ca urmare excluderea temporară a ad- 
vocatului. 

Adunarea generală afară de alegeri, ţine şedinţă ordinară în fie. 

care an în luna, Martie spre a 'desbate bugetul, şedinţă extraordinară 

în luna dinaintea ecpirării termenului, pentru care e ales consiliul, 

spre a-i da descărcare de gestiune, precum şi ori de câte vri o cer 

“interesele corpului, sau la cererea în scris a ' din numărul advo- 

caţilor înser'şi şi compatibili. | . 

Consiliul alege din membrii săi un prodezan şi un casier, şi 
numeşte funcţionarii. Demnitatea de decan sau membru în consi- 

liu şi orice delegaţie dată unui advocat sunt gratuite. Funcţionarii 

sunt remuneraţi. _ 

Paza onoarei şi a demnităţii corpului advoeaţilor e încredin- 

ţată consiliului. Consiliul în afară de administrarea chestunilor 

corpului, exercită şi disciplina ca instanţă disciplinară. 

Organul general al tuturor barourilor este „Uniunea advoca- 

Hilor din România“, cu. sediul în Bucureşti. Uniunea, are ca organe: 

consiliul general, comisiunea permanentă, preşedintele şi congresul 

general. 

Consilul general se compune din delegaţii barourilor (fiecare 

barou deleagă pe decan, sau un alt delegat, barourile din losalită- 

țile reședințe de Ourţi de apel 3, baroul Ilfov 7 delegaţi). Consiliui 

general se alege pe 3 ani. Consiliul alege o comisiune permanentă 

compusă din 1 preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi Il membrii, din cari 

7 locuind în Bucureşti. Preşedintele şi membrii consiliului general 

trebuie să aibă cel puţin 15 ani de exerciţiu al profesiunii. Uniunea 

este persoană juridică. 

Congresul general se ţine în fiecare an, în una din vacanţele 

judiciare. E convocat de preşedinte. Se ţine în localitatea, desem- 

nată de congres pentru anul viitor. 

Pe lângă uniunea advocaţilor s'a înfiinţat şi o Casă de ajutor 

cu menirea de a acorda advocaților, văduvelor şi copiilor minori 

lipsiţi ai advocaţilor ajutoare unice sau periodice. 

Pemtru judecarea acţiunilor desciplinare +ntentate în contra 

advocaţilor şi stagiarilor consiliul baroului se constituie în 

instanță disciplinară. Spre a judeca, - consiliul de disciplină tre- 

buie să fie compus pentru baroul din Bucureşti din cel puţin %, 

-pentru cele din oraşele cu Curte de apel din 5, pentru celelalte ba- 
rouri din complectul consiliului. Hotărîrile se pronunţă cu majori- 

fate absolută. In contra lor se poate da apel, asupra căruia judecă
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ca instanţa, Il consiliul biroului dela reşedinţa Curţii de apel ca 

consiliu de apel, în complect de 7 membri. Decizia se pronunţă 

cu cel puţin 5 voturi. Cel condamnat în instanţa de apel poate face 

recurs, asupra căruia judecă în ultima instanţă Consiliul general 

al Uniunei corpului de advocaţi ca consiliu superior de disciplină. 

Comsiliul baroului e autorizat a percepe taxe fixe şi periodice 

dela membrii săi. 

„Pe lângă. barourile din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi şi Oradea 

se constituie comisiunile pentru examenul de admitere în COrp. 

Aceste se compun din 5 membri: un delegat al facultăţii de drept, 

2 consilieri ai Curţii de apel locale şi 2 advocaţi delegaţi de barou. 

Preşedinte este cel mai în vârstă dintre membrii, dacă nu se alege 

de comisiune. - | 

 



CARTEA V. 

Administraţia externă. 

Şi. Generalităţi. 

Statul, ca, organizaţia socială cea mai înaltă a unei naţiuni, 

face parte Cin societatea naţiunilor, conlocuitoare pe globul pă- 

mântese. Pentru reprezentarea fiinţei şi a intereselor sale, în so- 

cietatea celoralalte naţiuni organizate în state, statul are nevoie 

de organe deosebite. Aceste sunt organele admin'straţiei externe, 

Organele administraţiei externe săvârşese funcțiuni, cari pri- - 

vesc statul, reprezentând personalitatea sa şi fiinţa lui în societatea, 

celoralalte state. Din atingerea statelor între ele se nase raporturi 

juridice, asemănătoare celor născute din circulaţia dintre membrii 

populaţiunii aceluiaşi stat. Fiecare stat are suveranitatea sa, asu- 

pra statelor nu există o autoritate superioară, care să poată interveni 
în caz de conflicte între două sau mai multe state. In aceste ra- 

porturi dintre state, cu interese, cu conflicte, statele sunt repre- 

zentate prin organele lor de administraţie externă. Partea cea mai 

însemnată a activităţii acestor organe este de a reprezenta statul 

în raporturile sale exterioare cu alte state. 

Organele reprezentative ale statului formează diplomația sa. - 

File reprezintă personalitatea, vaza şi demnitatea statului faţă de 

celelalte state. Activitatea administrativă a acestor organe se nu- 

mește şi administrația diplomatică. 

In afară de această lucrare de reprezentare a intereselor ga- 

nerale ale statului, din cireulaţiunea populaţ.unei proprii pe teri- 

toriul unui stat străin şi a populațianei altor state în teritoriul 

statului nostru, se ivese raporturi de drepti şi între cetăţenii sta- 

telor. Statul modern îngrijeşte de cetăţenii săi şi le dă overotirea 

necesară şi când ei se întreţin, în urmărirea unei activităţi parti-
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culare, pe teritoriul altui stat. Din această funcţiune a statului re- 

zultă lucrarea organelor sale şi interesul cetăţenilor, urmărindu-i 

pe teritoriul altor state. In funcțiunea de acest fel organele statului 

nu se mai ocupă cu interesele generale ale statului, ci cu interesele 

particularilor. 

O astfel de activitate a organelor administrative este ampliii- 

carea activităţii ocrotitoare a intereselor cetăţeneşti în afară de 

hotaxele patriei, întinzând organizaţia administrativă imterioară 

şi în afară, unde ea urmăreşte pe cetățean cu mâna sa ocrotitoare, 

menţinând ordinea, dar urmărind pe cetățean şi cu obligaţiunile 

sale faţă de patrie, ca contribuabil, ca soldat ete,, urmărimdu-l şi 

pentru încălcările ord:nei de drept. Intoemai cum organele admi- 

nistrative nu desvoltă în. interiorul ţării, o activitate de un: fel pe” 

acest teren, tot atât de variată este activitatea. adminjstrativă şi 

urmărind pe ceăţean în afară de teritoriul statului. Se vor găsi în 

această activitate probleme de administraţie interioară, de justitie, 

de administraţie militară, financiară, economică, comercială etc. 

În urmărirea cetăţeanului propriu pe teritoriul altui stat orga- 

nele administrative vor aplica normele de drept din patrie. Apli- 

carea normelor de drept ale statului. propriu pe teritoriul unui 

stat străin se face în baza principiului de exteritorialitate. Această 

nstituţiune este întemeiată pe concesiunea reciprocă, ce îşi, fad 

“tatele, de a privi teritoriul, unde sunt aşezate organele sale din 

statul străin, ca un teritoriu scos de sub suveranitatea respectivu- 

lui stat. Exteritorialitatea -se acordă prin o declaraţiune formală, 

consistând în faptul primirei organului representativ al unui stat 

străin. în teritoriul propriu, sau prin aşa numitul „exegnatur*“ la 

organele de reprezentare a intereselor comerciale” 

De administraţia exterioară se deosebeşte însă administrația 

internuțională, care este un ram al organizaţiei administrative inte- 

rioare, având de a executa dispoziţiile convențiilor dintre state pe 

teritoriul propriu, sau pe teritoriul statului străin!). 

„Organele administraţiei internaţionale aplică în funcțiunea lor 

normele de drept internaţional determinate în tratate. Organele 

1) Astfei de organe administrative internaţionale rezultate din -aplica- 

rea, tratatelor de pace au fost: comisiunea, specială pentru executarea tra- 

iatelor de pace (D. 3 Ian. 1920), oficiul restituţiunilor și al desdăunărilor 

din ţările foste inamice şi din teritoriile eliberate (Dec. min. externe 25 

Nov. 1921), serviciul de recuperări şi restituțiuni cu birourile dela Wissba- 

den, Viena, Budapesta, Sofia şi Constantinopol (Dec. min. externe 25 

Nov. 1921).
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exterioare, urmărind pe cetăţean în teritoriul statului străin aplică 
normele de drept ale statului propriu. 

In administraţia internaţională sunt creiate câte odată organe 
- speciale internaţionale, ca comisiunea europeană a Dunării, sau 

fosta comisiune a Prutului. 
Normele de drept, reglementând raporturile între state sau 

desvoltat în tratatele internaţionale. Ele fac parte din ştiinţa drep- 

tului internaţional public. Normele de drept, cari prevăd organi- 

zaţia şi iuucționarea organelor administraţiei externe sunt cerea- 

țiunea puterii legislative a statului propriu. Ele fac parte din 

dreptul administrativ, în toemai ca şi normele relative la adm.- 

nistrarea intereselor propriilor cetăţeni, trecuţi. în' teritoriul statu- 

lui străin. Raporturile de drept dintre cetăţenii proprii şi cetăţenii 

străini, sunt cârmuite de regulele dreptuluii internaţional privat, 

întemeiat parte în legile statului propriu, parte în tratate interna- 

ționale închetate între state. 

$ 2. Organele administraţiei externe. Atribuţii. 

Administraţia externă are, ea ori care alt ram administrativ, 

organul conducător în puterea centrală şi organe teritoriale, aşe- 

zate în baza principiului exteritorialităţii în teritoriul altor state. 

Organul din puterea centrală este ministerul de externe!), iar or- 

ganele din afară sunt aşezate în capitalele principalelor state, de 

regulă în acele state, cu cari avem raporturi diplomatice mai im- 

portante, sau cari au importânţă pentru statul nostru din punct 

„de vedere al legăturilor economice, comerciale, ce se pot desvolta 

între cetăţenii noştri şi cetăţenii acelor state. Organele admin;stra- 

ției externe sunt organe de administraţie specială. 

Cu organizaţia ministerului de externe ne-am ocupat la orga- 

nizaţia puterii centrale. La acest loc rămâne să studiem numai or- 

ganele teritoriale ale: administraţiei externe, atribuţiile şi. func- 

ţionarea. lor. _ 

Organizaţia administraţiei externe sa desvoltat din raportu- 

rile dințre state în decursul veacurilor. Ea se întemeiază în tra 

tatele intemaţionale, dintre care cele mai importante pentru Or- 

1) Ca terminologie intrebuinţăm în loc de ministerul afacevilor străine 

denumirea de ministerul de ezterne. Străin (în româneşte are altă accep- 

țiune, decât să ni se pară potrivit pentru a fi atributul acestui ram de 

serviciu administrativ. - 

 



— 185 — 

ganizața administraţiei externe sunt hotăriîrile congresului dela 

Viena din 1815, protocolul congresului dela Aachen din 1818 şi con- 

venţia dela Paris din 1858. 

Organele administraţiei externe, reprezentând personalitatea, 

vaza şi autoritatea statului pe lângă alte state, după mărimea şi 

puterea statului, sunt de deosebite categorii. Astfel se deosebese: 

ambasadori, legaţi, miniștri plenipotenţiari, miniştri residenţi şi: 

agenţi diplomatici. Capul bisericei catolice este reprezentat prin le- 

gaţi şi nuneii papali, cari au rangul de ambasadori. 
Organele din serviciul d'plomatie al statului român au rangul 

de miniştri plenipotențiari. Serviciile conduse de ei au denumirea 

de iegațiuni. In afară de serviciul diplomatic, statul român întreţine 

în decsebite state, cu cari stă în relaţiuni economice şi comerciale 

mai desvoltate, şi servicii consulare, conduse de consuli. (L. pentru 

organizarea ministerului de externe din 13 Febr. 1894, modificată 

prin l. 15 Martie 1912, L. 30 Aug. 1920 şi L. 15 Iulie 1921). 

Reprezentanţii tuturor statelor străine pe lângă guvernul unui 

stat, orice rang ar avea, compun la un loc corpul diplomatic. Cel 

mai vechiu d'plomat, acreditat la guvernul respectiv, este decanul. 

(doxeny ecepului diplomatie. Acesta este conducătorul corpului : la. 

ocazii, când reprezentanţi diplomatiei se prezintă corporativ. Rani- 

zul diplomaților în interiorul corpului îl determină vechimea no- 

tificării numirii lor la guvernul respectiv. Excepţiune face legatul 

papal, eare în baza axiomei „ecclesia praecedit“, trece înaintea di- 

rlomaţilor laici. 

$ 3. Serviciul diplomatic. 

Organele de administraţie externă ale statului român în teri- ” 

toriul statelor, cu cari stă în raporturi diplomatice, sunt misiunile 

diplomatice, sau legaţiunile şi consulatele. 

Statul român întreţine după IL. din 19 Iule 1991 şi L 17 Jan, 

1928, în total 27 misiuni diplomatice, anume în Europa 23, în Asia], 

în Africa 1. în America de Nord 1, în America de Sud 1.1). Alte rhi- 

siuni diplomatice pot fi înfiinţate după trebuinţele internaţionale. 

) Misiunile diplomatice din Europa sunt în capitalele: a) în 5 state 

vecine: Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Jugoslavia, Bulgaria (în Rusia nu 

întreţine, nefiind reluate raporturile diplomatice): b) în Peninsula Balca- 

nică 9: Grecia şi Turcia; c) în Italia 2, la Statui italian (Roma) şi la ca- 

pul bisericii catolice. (Vatican), d) în Europa centrală şi occidentală 9: 

Austria, Elveţia 2, (a doua la Geneva pe lângă Societatea Naţiunilor). 

V. ONIŞOR: Drept administrativ, i
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Titulaxii misiunilor diplomatice au gradul de miniștri pleni- 

potenţiari. Ei sunt de clasa I. şi clasa II., clasa, fiecăruia, se determină 

prin decretul regal de numire, independent de reşedinţe?). Legaţiu- 

nile au următoarea, ierarhie de funcţionari: consilieri de legaţiune, 

secretari de clasa I., clasa II., clasa a III. şi ataşaţi de legaţiune. 

Afară de aceştia are personalul auxiliar: ea dragomani, interpreţi, 

asesori ete. şi personalul de serviciu. Serviciul diplomatie se începe 

în funcţia cea mai de jos, intrând în statul de servitiu al ministe- 

rului de externe. Excepţiune fac şefii misiunilor, care pot îi reeru- 

taţi şi în afară de personalul ministerului de externe. 

Intrarea în serviciul diplomatie se face în baza condiţiilor de 

admisihilitate. In gradul de ataşat de legaţiune se cere, în afară de 

condiţiile generale de cetăţenie, vârstă şi satisfacerea legii de reeru- 

tare, diplomă de doctor sau licenţiat în drept sau litere şi un exa- 

men de admitere). 

Înaintarea în gradul de secretar de legaţiune el. III. se face în 

baza unui stagiu în gradul de ataşat de 2 ani şi a unui examen de 

clasare*). Din gradul de secretar de legaţiune cl. III. se înaintează 

Franţa, Spania, Portugalia, Germania, Belgia, Ţările de jos e) în Europa 

nord-vestică 5: Anglia, Dania, Svedia, Norvegia, Finlanda, f) în Asia: ia 

Japonia, în Africa la Egipt, g) în America de nord la Statele Unite. în 

America de sud la Brasilia. ” 

2) Nimeni nu poate fi numit decât ministru plenipotenţiar cl. II. Nu- 

mai acei cari au îndeplinit în ţară funcțiunea de miniștri secretari de stat 

pot fi” numiţi de-a-dreptul miniștri de cl. 1. După:5 ani de stagiu, un mMini- 

stru plenipotenţiar d. II. poate îi înaintat la rangul de ministru plenipo- 

tenţiar cl. 1. 

s) Examenul se dă, înaintea unei comisiuni sub preşedenţia. ministru- 

lui de externe, din următoarele materii: 1. Organizaţiunea constituţională, 

judiciară, administrativă şi financiară a României şi a principalelor state 

străine, 2, Principii generale de drept internaţional, public şi privat, 3. Ele- 

mente de drept civil, de drept comercial şi ce drept maritim, 4. Istoria 

" tractatelor deia, 1648 încoace. 5. Geografia politică şi comercială. agricolă 

şi industrială, 6 Eleriente de economie politică, 7.:Limba şi literatura ro- 

mână, 8. Limba franceză. 

Legea din 1920 prevedea relativ ia tinerii din teritoriile alipite, că nu 

se cer alte condițiuni, decât cele gener ale, precum şi o diplomă de doc- 

torat, sau licență în drept, ştiinţe politice, litere sau o diplomă echivalentă 

a unei şcoli de comerţ, industrie, finanţe, agronomie ştiinţe tehnice etc. 

Aceasta până la o nouă lege de organizare a ministerului. Legea însă a 

fost abrogată prin L. 21 Iulie 1921. .S 

3) Examenul de clasare se dă din următoarele -materii: 1 Dreptul in- 

ternajțional public şi privat, 2. Istoria diplomatică, 3. Geografia ' comer- 

_cială, 4. Legislaţiunea vamală a României şi a celorlalte țări, 5. Stilul şi 

protocolul diplomatic. "
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după stagiu de 2 ani în cl. IL., după alţi 4 ani în el. |. După 4 ani 

de stagiu în el. I. se înaintează la gradul de consilier de legaţiune?). 

Gradul este legat de funcţiune. Atât numirea, cât şi înaintarea 

în grad se face prin decret regal. Gradul se perde prin ieşirea din 

cadre. Retribuţiunile şi cheltuielele cuvenite funcţionarilor se fixează 

prin buget. 

Legaţiunile au atribuţiuni politice şi administraţive. Atribuţu: 

țiunile politice constau în reprezentarea statului, intermediarea ra- 

porturilor dintre guvernul statului propriu şi al statului respectiv, 

în însărcinări pe lângă guvern, în controlul aplicării tratatelor în- 

ternaţionale, în remediarea încălcării Arepturilor asigurate în tra 

tate pentru stat, sau pentru cetăţeni. Atribuţiunile administzative 

constau în rezolvirea. tuturor afacerilor administrative de interes 

pentru cetăţenii proprii, cari se întreţin în teritoriul statului res: 

peetiv. 

Şefii legaţiunilor au şi calitatea de ofiţeri ai stării civile. 

Ei exercită funcțiunile de judecători în materie civilă şi comercială, 

pentru neînțelegerile ce se ivesc între cetăţenii români. Mai exercită 

funcțiunile de notariat şi de depozit conform dispoziţiunilor legilor 

țării, legalizează actele şi documentele: destinate a fi produse în 

România. În caz de absenţă sau de deces a unui cetăţean român în 

străinătate, îndeplineşte toate actele conservatorii, în conformitate 

cu legile ţării şi cu normele dreptului internaţional. Liberează paşa- 

poarie. Dau protecţiune şi asistenţă cetăţenilor proprii în afaceri 

de interes privat. 

$ 4. Serviciul consular. 

A doua categorie de organe ale administraţiei externe o for- 

mează consulatele!). Ele sunt conduse de agenţi consulari. 

Oficiile consulare sunt fixate prin lege, numărul lor poate fi 

sporit prin decret regal2). 
  

5) Condiţii speciale de o singură înaintare prevede art. 49 L. 19 Iul. 
1921 pentru funcţionarii mobilizați sau cari au luat parte în răsboiul 

din 1916. 

5) Statul român are deocamdată institute după L. 19 Iul. 191 oficii 

consulare de I categorie în: Polonia la Lemberg,,în Cehoslovacia. la Praga, 

în Ungaria la Budapesta, în Bulgaria la Rusciuk şi Varna, în Grecia la 

Salonic şi Ianina. în Fureia la Constantinopol, în Africa la Cairo. în Ame- 

rica de nord la Cleveland. Prin D. 4 Febr. 1922 au fost desființate pe L: 

Febr. 1922 oficiile consulare din Paris, Praga, Lemberg, Budapesta, 

2) L. 19 Iul. 1921 în art. 19 autoriză guvernul a spori, dar nu a des- 

fiinţa consulatele. 

30”
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Oficiile consulare se împart, după modul de. recrutare a consu- 

lilor, în. consulate de carieră şi în consulate onorițice.. Consulatele 

de carieră au titulari funcţionari publici, întiunind condiţiile de 

admisibilitate din lege şi retribuiţi din buget. Comsulatele onorifice 

au titulari rearutaţi din persoane locale şi care nu sunt retribuiți 

din buget. 
| - 

Personalul consulatelor are următoarele grade: consul general, 

consul, viceconsul, cancelar şi agent consular?). 

In capul consulatelor din Budapesta, Cleveland, Constantinopol, 

| Lemberg, Paris şi Praga (când există) este câte un consul general. 

In capul celorlalte oficii consulare este câte un consul. In ţările, 

unde nu există o legaţiune, consulii generali pot primi şi titlul de 

agenţi diplomatici sau însărcinaţi de afaceri. 

Consulatele au aceleaşi atribuţiuni administrative ca şi lega- 

ţiunile, ele mai au şi atribuţiuni comerciale. Consulatele conduse de 

agenţi consulari onorifici, cari pot fi străini, pot avea numai atri- 

buţii administrative şi comerciale. 

” In afară de atribuţiunile administiative, cunoscute la legaţiuni, 

agenţii consulari mai exercită următoarele atribuţiuni: si stabiliţi 

în porturile străine au dreptul de poliţie şi de inspecţiune asupra 

navelor române şi a oamenilor de echipagiu. Ei execută, în aceea Ce-i 

priveşte, dispoziţiile din codul de comerţ despre comerciul maritim 

şi navigaţiune. 

Neînţelegerile ce se ivesc între cetăţenii români, în materie ei- 

vilă, comercială şi criminală, se judecă de către consuli. În materie 

civilă şi comereială consulul judecă asistat de 2 asesori, aleşi dintre 

conaţionalii notabili. Apelul conţra sentinţelom consulare se judecă 

de către Curtea de apel din Bucureşti. In materie de simple contra- 

venţiuni 'consulul judecă singur şi fără apel. In materie de delicte 

consulul judecă asistat de 2 asesori. Apelul se judecă de către Curtea. 

de apel din Bucureşti. In materie de crimă consulul face numai În- 

strucţiunea procesului, iar prevenitul este trimis cu actele de pro- 

cedură şi piesele de convicţiune la parchetul procurorului general 

— 

2) Cancelarii se recrutează dintre subșefii -de birou din administraţia 

ministerului de externe, cu un stagiu efectiv de 2 ani în gradul lor. sau 

_ dintre redactorii cu stagiu" de 6 ani. Consulii se recrutează din cancelarii 
cu stagiu de 6 ani în gradul lor, consulii generali din consulii cu stagiu 

de 4 ani. Pentru cancelari cu diploma de doctor sau licenţiat stagiul se 

reduce la jumătate... Consulii se pot recruta la necesitate şi din alte ra- 

muri de administraţie a statului, cu o diplomă, a unei şeoale speciale şi 

stagiu de 6 ani. - 
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de pe lângă Curtea de apel din Bucureşti. Apelul în toate cazurile 

se face în termenul prevăzut de legile ţării, sporit cu 2 luni. 

Consulatele şi legaţiunile percep taxe pentru lucrările tăcuţe în 

interesul părţilor după tariful consulart). Asupra taxelor percepute 

se ţine contabilitate conform legii. Taxele se varsă la finea fiecărui 

semestru în casieria tezaurului publi. 

-) 'Pariful consular are- următoarea împărţire: Secţiunea i: acte spe- 

ciale consulare, ca certificare de acte, traduceri, legalizare de semnături 

puse pe acte, pașapoarte vize, ori ce acte, copii certificate, procese ver- 

bale. vizele lor, înscriere în registrele matricole; secţiunea II: acte de stare 

civilă, arice acte de naştere, căsătorii şi deces, celebrare de căsătorii; sec- 

țiunea, III: acte de navigațiune, ca întocmire de procese verbale, vize libe- 

rare dc patente de .sănătate, viza lor; secţiunea IV: acte de jurisdicţiune 

civilă, comercială şi penală şi acte de notariat. 

Taxele se percep prin aplicarea de timbre, în lei. Ele se plătesc în mo- 

neta, ţării, unde se află consulatul. 

Interpreţii de pe lângă consulate percep taxe de traducere şi de colaţio- 

nare care sunt dreptul lor. 

Supuşii români, lipsiţi de mijloace, sunt. scutiţi de taxe după a” recie- 

rea şeiului oficiului. 

Unele din taxele cuprinse în tariful consular se percep şi la ministe- 

rul de externe.



CARTEA VI. 

Administraţia armatei. 

“$ 1. Generalităţi. Isvoare de drepti. 

Intre. organele statului ocupă loc important cele a căror me- 

nire este de a apăra teritoriul şi întregitatea statului faţă de duş- 

anii din afară. Când apărarea nu a fost eficace cu ajutorul mij- 

loacelor paşnice, prin! organizaţia administraţiei externe, statul 

apelează la puterea sa fizică, pentru apărarea fiinţei şi intereselor» 

sale de viaţă. — 

Administraţia care desvoltă munca permanentă în scopul de a: 

înființa şi organiza mijloacele pentru ajungerea acestui scop, este 

administraţia armatei sau pentru apărarea ţării. In această admi- 

nistraţie colaborează 2 categorii de organe şi anume: organe ale 

administraţiei generale a statului şi ale organizaţiilor sale, şi or- 

gane speciale ale armatei. . , 

| Administraţia armatei se face după regule de drept stricte, 
prin care sunt statornieite raporturile de drept nu numai ale păr- 

ților organice ale organismului armatei şi ale membrilor acestui 

organism, ci şi vaportur.le de drept dintre cetăţeni și organismul 

militar. In statul modern organ'zația armatei nu este altceva decât 

întreaga populaţiune capabilă pusă în serviciul statului.  Cerând 

statul dela membrii săi jertfa cea mai mare, a serviciului personal 

în scopurile sale, punând cetăţenii la dispoziţia, statului fiinţa lor 

fizică, cu riscul de a fi ch'ar nimicită în serviciul armatei, e datoria 

statului să reglementeze precis raportul dintre sine şi cetăţenii săi. 

Interesele cele mari, atât ale statului, cât şi ale cetăţenilor săi, nu 

pot fi lăsate la puterea disereţionară a organelor administrative. 

Isvoarele de drept principale, în vigoare azi relative la admi- 
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uistraţia armatei sunt legile: pentru Organizarea armatei!) din 13 

Maiu 1930, pentru organizarea marinei militare din 28 Maiu 189%, 

pentru recrutarea armatei din 7 Iulie 1930, asupra serviemlui de 

siat-major din 18 Apr. 1909, L. pentru organizarea consiliului supe- 

rior al apărării ţării din 14 Martie 1924, asupra poziţiunii ofiţerilor 

din 7 Maiu 1913, asupra înaintărilor în armată din 5 Aug, 1924, 

modificată prin L. 26 Iun. 1930, asupra ofiţerilor în rezervă din 15 

Iunie 1913 modificață prin L. 3 Ma; 1925, asupra rechiziţiilor mili- 

tare din 6 Aprilie '1906, cu toate modificările cuprinse în legi ulte- 

rioare şi cu regulamentele lor. În afară de aceste sunt o mulţime 

de legi speciale, reglementând chestiuni de amănunte din “organi.-. 

zaţia armatei. Aceste le vom cita la materiile .respective. 

$ 2. Elementele armatei, destinaţia lor. 

Elementele armatei (LL. 13 Mai 1930 relativă la organizarea ar- 

matei) sunt: armata activă, rezerva ei şi milițiile. 

Armata activă se compune din oamenii de sub arme şi din com- 

plectare. _ 

Armata activă şi rezervă formează, în caz de răsboiu, armata 

de operaţiuni. Milițiile sunt destinate a fi întrebuințate în general 

înapoia armatei de operaţiuni. 

Elementele armate sunt formate de toţi locuitorii României, 
datorind ei personal serviciul militar. ki sunt chemaţi a purta ar- 

1) Prima lege pentru organizarea puterii armate, adusă după înche- 

garea Unirii principatelor, a fost cea din 17 Iul. 1868, modificată în 7 rân- 

duri dela 1872 până la 1900. Legea pentru recrutarea armatei a fost din 5 

Martie 1876. Legea. pentru organizaţia milițiilor și gloatelor din 18 Apr. 1887. 

Norme relative la administrația militară: R. asupra serviciului de ca- 

zarmament din 20 Iunie 1908, R. asupra organizării şi funcţionării manu- 

tanțelor militare din 17 Maiu 1896, mod. 12 Iul. 1906, R. asupra transpor- 

turilor militare pe cale ferată din 29 Aprilie 1911, R. asupra serviciului da 

corespondență militară telegrafo postal din ? Martie 1901. asupra căsălo- 

miilor militare din 12 Martie 1900 cu R. de punere în aplicare tot din aceaşi 

zi, R. pentru certificatele rabinilor asupra, scutirii de serviciul militar de 

4 Mai 1903, Legea peniru pensiile şi ajutoarele ce se acordă militarilor -de 

orice grad, rămaşi intirmi în timp de răsboiu şi din cauza unui serviciu 

comandat în timp de pace, din 8 Apr. 1894. Legea pentru pensiunile mi- 

litare din '1 Iulie 1889. mod. 1891, 1895 şi 1897. Legea pentru pensiunile 

meseriașilor cizili din serviciul armatei din 22 Febr. 1907 R. 17 Aug. 1907, 
R. asupra, consiliilor de onoare 26 Iulie 1921.
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mele şi a forma deosebitele elemente ale armatei, în. condiţiunile 

legilor pentru recrutarea armatei şi a celei. pentru organizarea ar- 

matei. 

Destinaţiunea contingentelor de miliții se hotăreşte prin lueră- 

rile de mobilizare. Ele sunt constituite potrivit cu trebuinţele în 

unități de miliții, pentru serviciul de pază atât în interiorul țării, 

cât şi în spatele armatei de operaţiuni. 
Din contingentele disponibile de rezervă şi din contingentele de 

miliții se organizează unități teritoriale, de o singură armă sau de 

diferite arme, destinate pentru âpărarea teritoriului, atât în zona 

interioară, cât şi pe teatrul de operaţiuni, ocupând puncte de îron- 

tieră, centre de aprovizionare, locuri întărite. Unităţile teritoriale 

se organizează, în ce priveşte compunerea şi completarea efectivului, 

pe baza împărţirii teritoriale. 

$ 3. Obligaţiunea serviciului militar. 

Obligaţiunea serviciului militar (L. 7 Iulie 1930 as. recrutărei 

armatei) personal este generală. Toţi cetăţenii români fără deose- 

bire de origină etnică, de limbă sau de religie datoresc personal 

srviciul milițar, în afară de acei cari cad în cazurile de incapaci- 

tate fizică şi morală prevăzute în lege (art. 1). Supuşii statelor 

străine nu pot face parte din armată. 
Totuşi dacă cineva locuieşte timp mai îndelungat în ţară, fără 

a-şi regula chestiunea încetăţenirei, dar nu se bucură n:'ci de o su- 

puşenie străină, na poate fi scutit de serviciul militar. Ca locuitor 

în România, din punct de vedere al serviciulu: militar, trebuie să-şi 

clarifice oricine situaţia. Ori e în serviciul armatei române, ori € 

cetăţean străin şi atunci trebue să facă servic'ul militar în armata 

statului său. - 

Legea prevede (art. 2), că fiii, născuţi în țară, ai supuşilor 

străini, nu pot fi scutiţi de serviniul militar, decât dacă vor invoca 

supuşenia străină. In acest caz ei sunt dispensaţi provizoriu de 

eperaţiunile recrutării, până când ministerul afacerilor străine, că- 

ruia le vor înainta toate actele prezentate de tineri, îşi, va da avi- 

zul pe baza xelaţiunilor date de statul străin sub proteeţiunea că- 

“zuia se pun tinerii vizaţi. Dacă supuşenia invocată s'a dovedit ne- 

întemeiată, sau m'a putut fi dovedită de tineri întrun an dela data 

când a fost invocată, sunt recrutaţi cu contingentul următor, ser-
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vind sub arme un an mai mult, decât termenul armei pentru care 

sar găsi destoinici. 

Satisfacerea legii de recrutare este condițiune de admisibilitate 

pentru iuneţiunile publice şi particulare. Intre vârsta de 21 şi 50 

ani împliniţi nimeni nu poate fi admis în vre-o funcţiune a statu- 

lui, judetului, comunei sau ori ce serviciu public, sau în serviciul 

societăţilor, patronilor, sau. ori căror particulari, nici nu poate fi an- 

gajat, sau ţinut în serviciu, dacă n'a dovedit, că a satisfăcut legea 

de recrutare. La caz contrar se va aplica amendă. De asemenea nu 

se vor putea libera paşapoarte celor în vârsta dela 21—41 ani, decât 

numai pe baza certificărilor făcute de cercul de recrutare, că cei 

ce le cer sunt cu situaţia militară în regulă (art. 6). 

Din armată pot face parte numai cetăţenii, a căror purtare 

nu este pătată de efectul unor crime resp. de unele penalităţi. Ar- 

mata, ca organizaţia instituită pentru apărarea integrităţii statu- 

lui, cuprinde în sânul săn pe cetăţenii integri. : De aceea, legea, 

exclude dela serviciul militar, nsadmiţând sub nici un titlu în ar- 

mată: pe cei condamnaţi la o pedeapsă criminală, pe ce: condam- 

naţi la o pedeapsă corecțională mai mare de 2 ani, şi pe cei con- 

damnaţi la interdicţiunea dreptului de a purta armele şi de a servi 

în armata română, ori care ar îi durata de închisoare corecțională, 

ce ar însoţi interdicţiunea.) Excluderea din armată se aplică şi ce- 

lor condamnaţi de instanţele penale, ordinare sau militare, după 

înscrierea lor în controalele armatei (art. 3). 

$ 4. Serviciul activ sub arme şi în completare, rezerva, 

milițiile. Durata serviciului. 

Serviciul militar în armată (L. 13 Mai 1930 org. armatei) este 

de 29 ani, începând la vârsta de 21 ani ţine până la 50 ani împliniţi 

“şi anume: In armata activă: a) sub arme 2 ani, afară de marină, 

grăniceri, jandarmi, cari fac 3 ani; b) în complectare 3 ani; ma- 

vina, grănicerii, jandarmii îac 2 ani. In rezervă: 15 ani, în miliții 

9 ani. La vârsta de 41 ani împliniţi toţi oamenii cari au satisfăcut 

serviciul militar sunt trecuţi în miliții. 

Contingenitul recrutat se încorporează la 1 Noemvrie al fiecărui 

1) Chestiunea pedepsei criminale, a celei corecţionale şi. a interdic- 

țiunei dreptului de a purta armele va, fi apreciată după prevederile coduiui 

penali român.
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an. Trecerea din armata activă în rezervă, din rezervă în miliţii, 

se face la 1 Aprilie, după împlinirea termenului în elemențtul res 

pectiv. Incorporarea se poate face anticipat, prin decret, cu avizul 

consiliului de miniştri. Oamenii cari au făcut serviciul sub arme 

rămân pe timpul complectării la dispoziţia ministerului armatei, 

care îi poate chema sub arme sau pentru instrucţie, sau pentru întă- 

rirea vremelnică a efectivelor. Ministerul armatei poate chema, în 

vederea acestor scopuri, şi oamenii din rezervă, eventual din miliții. “ 

Chemarea oamenilor din rezervă se va face în baza unui jurnal a! 

consiliului de miniştri, iar a celor din miliţie prin decret şi numai 

pentru o concentrare, anuală de cel mult 30 zile. Concentrările pen- 

tru instrucţie vor avea loe primăvara sau toamna, pentru cel mult 

30 zile. Oamenii din complectare fac o singură concentrare, cei din 

rezervă 3 eoncentrări în tot timpul de 15 ani (art. 6—10). 

$ 5. Recrutarea armatei. Chemări. Angajări voluntare. 
Tabelele de recensământ. 

Armata se recrutează prin: a) chemări sub arme a contingen 

lului, şi b) angajări voluntare (L. recrutării 7 Iulie 1930). 

Recrutarea se face pe cercuri de recrutare, iar repartiţia pe 

cercuri de recrutare, pe regiuni de corp de armată, sau pe întreagă 

tara (art. 4—5). 

Iu afară de chemări, armata se mai recrutează şi prin anga- 

jări de bună. voe. 

Tinerii cari nu au fost supuşi operaţiunilor de recrutare pot 

contracta un angajament de bună voe în armată în limita vacan- 
ţelor bugetare. In timp de răsboiu oricine nu este mobilizat, indife- 

rent de vârstă, poate coritracta un . angajament voluntar, însă numai 

la trupele combatante. 

Condiţiile de angajament sunt: de a avea, etaţea de cel puţin 
18 ani, a nu fi căsătorit, a fi în deplină sănătate, a fi absolvit în- 

văţământul primar, a avea certificat de bună purtare şi consimţă- 

mântul părintelui sau tutoruiui. Angajările de bună voe se fac pe 
3 ani (art. 68). 

Recrutarea se face în baza tabelelor de recensământ ale recru: 
tării, 

Tabelele recrutării se întoemese anual pe comune şi cuprind nu: 
mele tuturor tinerilor născuţi sau domiciliaţi în comună, cari până
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la 31 Decemvrie a anului următor împlinese vârsta de 21 ani, cum 
şi cei omişi de pe tabele dacă n'au împlinit 50 ani, cei amânaţi în 
anul precedent, cum şi cei deveniți cetăţeni prin naturalizare. Cei 
înserişi în tabelă formează clasa anului. Cei găsiţi buni pentru se»- 
viciul militar dintre tinerii. înscrişi formează contingentul anual. 
Atât elasa, cât şi contingentul anual poartă numirea anului urmă- 
tor aceluia; în care se face recrutarea. | | 

Afară de tabela de recensământ a recrutării se mai întoemeşte 
anuai o tabelă pregătitoare de vecensămânţ, care cuprinde pe toţi 
tinerii împlinind până la, 31 Dec. a anului următor» 19 ani. 

Aceste 2 tabele se întoemese după registrele stării civile, după 
declaraţiunile tinerilor şi a rudelor lor, cum şi după orice alte do- 
cumente şi informaţiuni de notorietate publică. Intocmirea tabelelor 
in iiecare comună se face de notar sub supravegherea primarului, 
îu cursul lunei Septemvrie a fiecărui an, ele vor fi publicate şi afi- 
şate până la 1 Octomvrie. 

Tabelele întocmite după comune în cursul lunei Noemvrie se 
verilică şi se centralizează pe cercuri de recrutare de una sau mai 
muite comisiuni. Fiecare comisiune va fi compusă din câte un de- 
legat al ministerului armatei, un delegat al ministerului de interne 

- (primpretor) şi unul din partea populaţiunii (consilier judeţean). De- 
legatul militar e preşedintele conisiunei.. Verificarea constă. din 
compleciarea tabelelor cu datele în baza cărora au fost întocmite. 

Centralizarea constă în întrunirea la un loc a. tabelelor din: 
toate comunele plasei, în care scop ele vor fi cusute în 2 dosare 
tunul cu tinerii de 19 ani, altul cu cei de recrutare). Tabelele se 
cetesc în auzul tuturor interesaţilor. Tinerii şi rudele lor pot, face 
întâmpinări, asupra cărora hotăreşte comisiunea. Tabelele se recţi- 
fică, se încheie definițiv şi se semnează. Ele se afişează din nou în 
comune la primării, şcoale ete. şi rămân afişate până la începerea 
operaţiunilor de recrutare: - | 

Tabelele originale încheiate se înaintează cercurilor de racru- 
tare, “ar la plasă şi comune se păstrează copii. - 

Operațiunile de recensământ pot să aibă loe Şi mai înainte de epoca fixată de lege, 
8- -—20). 

dacă anumite împrejurări vor cere aceasta (artţ. 

pt
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ase 

$ 6. „Operațiunile recrutării. Consiliul de recrutare. Cercetarea 

şi alegerea tinerilor. Incorporarea. 

Operațiunile. de recrutare se efectuiază de' către un consiliu de 

recrutare pentru fiecare judeţ, cena de recrutare, capitala ţării, şi 

unele municipii. In caz de mobilizare pot funcţiona mai multe con- 

silii în acelaşi Judeţ. 

Consiliul de recrutare se compune din 5 membri, 3 militari şi 

2 civili. Membrii militari suni: comandantul cercului de recrutare 

sau un ofiţer superior (delegat al ministerului armatei) ca. pre- 

şedinte, şeful biroului de recrutare respectiv şi un medie militar. 

Membrii civili sunt: primpretorul sau pretorul respectiv (delegat al 

ministerului de interne), în reşedinţe de judeţ şeful poliţiei (în 

Bucureşti secretarul general al prefecturii poliţiei), şi un membru 

al consiliului-judeţean (în municipii un membru al consiliului co- 

munal). 

Din consiliul de recrutare se pronunţă numai membrii militari 

asupra aptitudinii fizice a tinerilor, numai membrii” civili asupra 

identităţii şi stării civile. Asupra exceluderilor, amânărilor pentru 

studii, dispenselor condiţionale şi ca susţinători de familie se pro- 

nunţă întreg consiliul. 

Atribuţiunile consiliului sunt: a) stabilirea definitivă a tabe- 

lelur de recensământ, prin înscrierea tinerilor, cari au căutat a. se 

sustrage dela serviciul militar prin fraudă sau viclenie, prin hotă- 

rîre asupra reclamaţiunilor privitoare la înscrierea pe tabele, prin 

cercetarea cazurilor de excludere, seutiri, amânări şi dispense, prin 

cercetarea actelor prezentate de cei interesaţi; b) alegerea tinerilor 

petru diferite arme şi servicii (combatanți şi auxiliari) şi exami-: 

naxea medicală a lor; e) formarea tabelelor de recrutare (art. 21—93). 
Operațiunile recrutării se săvârşesc la reşedinţa plășilor, unde 

consiliul se transportă după un intinerariu hotăritţ. Operațiunile 
încep dela 1 Martie a fiecărui an, durează cel mult 70 zile lucrătoare. 

Consiliul de recrutare luerează în şedinţe publice. Tinerii -sunt 
prezentaţi consiliului de către primarii comunelor şi satelor, sau 
de şefii circumseripțiilor poliţieneşti. Consiliile nu pot delibera 
decât în compiectul membrilor. Deciziunile se iau cu majoritate de 

- voturi şi sunt definitive. 

Consiliul începe operaţiunile prin verificarea tabelelor de re- 
censământ. 

. u . “vs a - i Tabela fiecărei comune este cetiţă în auzul tuturor, cei inte-
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vesaţi fac observaţiuni asupra tinerilor înscrişi pentru recrutare şi 

consiliul hotăreşte, dipă ascultarea primarului, ete., asupra obser- 

vaţ.unilor. Cu această ocazie înserie în tabelă pe tinerii omiși sau 

trauduloşi. 

Fiecare tânăr este cheirat inaintea consiliului după ordinea 

înserierii pe tabele, este interogat asupra stării civile şi examinat 

asupra sănătăţii şi aptitudinilor. Se cercetează cazurile de excluderi, 

improprii pentru serviciul militar, amânări, dispense condiţ'onale,. 

după care consiliul dă deciziuinle sale, care vor fi scrise numa: în 

şedinţă. . 

Tinerii cari în zuma Gonvocării nu se prezintă, nici. nu sunt re- 

prezentaţi, se recrutează în absenţă ca buni pentru servic'ul mili- 

tar (art. 45—A49). | 

Incorporarea se va face la 1 Noemvrie al fiecărui. an, iar tre- 

corea în celelalte elemente la | Aprilie, după implinirea termenului 

în elementul re părăseşte. 

$ 7. Scutiri pentru infirmităţi. Amânări. Dispense. Taxe militare. 

Pentru serviciul militar dintre tinerii supuşi operaţiunilor de 

recrutare sunt reţinuţi numai cei deplin sănătoşi. Tinerii atţinşi de 

hoale fie externe, infirmităţi, văzute şi cari se pot uşor constata, 

fie d» boale interne, cari se pot constata numai prin examen medi- 

cal mai; aprofundat, sunt supuşi unor cercetări ulterioare în faţa 

comisiunilor medicale. In baza acestor cercetări ei sunt scutiţi ca 

improprii pentru serviciul militar. Alţi tineri, cari pot fi atinşi de 

v boală care se poate vindeca, sunt amânaţi în curs de 2—3 ani, ne- 

itind exclusă posibilitatea de a se însănătoşa dela un an la celălalt. 

Dacă nisi în anul al treilea tinerii nu sunt sănătoşi şi ei sunt decla- 

raţi improprii şi astfel scutiţi. Există alţă categorie de tineri, cari 

suni în cursul studiilor de pregătire pentru chemarea. în viaţă. Aceştia, Ă 

au suferi mari desavantagii, dacă ar fi luaţi dela studii şi tresuţi 

în serviciul militar. Legea le dă dar favoarea de a fi amânaţi din 

an în an, pentru studii având a face dovada, că de fapt urmează. 

studiile. Sunt dintr'o familie mai mulţi. fraţi în vârsta serviciului 

militar, cari aplicând legea ar trebui să servească în armată deodată, 

prin ce familia, sau părinţii ar fi lipsiţi de sprijinul tinerilor în 

ocupaţiunile lor. In astfel de cazuri se dă amânare pentru serviciul 

militar până ce fratele din serviciul militar a terminat. 

Dispensele de serviciu se dau pentru anumite funoţiuni, cari
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obligă la serviciu militar, dar pentru a căror îndeplinire nu este 

nevoe de o pregătire militară. In această categorie intră preoţii tu: 

turox cultelor. Se mai dau dispense pentru sareina de a întreţine 

părinţi săraci lipsiţi de mijloace. 

Legea pentru recrutarea armatei din consideraţiuni de e: hitate 

ține seamă de toate aceste cazuri şi reglementează avantagiile tiner i- 

lor, dar fixând sancţiuni pentru împedecarea fraudelor. 

Regulele legei. 7 Iulie 1930 sunt următoarele: 

Sunt considerați ca improprii pentru serviciul militar (eomba- 

tant sau auxiliar), pentru toate elementele armatei: tinerii atinşi 

de o infirmitate sau slăbiciune fizică, care-i face neapţi pentru orice 

seviciu combatant sau auxiliar al armatei. Aceste sunt infirmități 

- exterioare vădite. Constatarea se face fără dificultate în şedinţa 

consiliului de recrutare şi în baza ei se eliberează certificatul de 

impropriu pentru serviciul militart). 

Tinerii cu maladii înterne sunt propuşi pentru constatare prin 

comisiunea dela, reşedinţa. comandamentului teritorial al corpului de 

armată. Ri vor fi chemaţi în faţa acestei comisiuni după 30 zile 

dela terminarea operaţiunilor de recrutare. Comisiunea e compusă 

din setul serviciului sanitar al corpului de armată şi 2 medici ofi- 

ţeri superiori. Comisiunea decide asupra fiecărui tânăr în parte 

(art. 25). | 

Ministerul. armatei poate dispune oricând revizuirea celor cla- 

saţi îinproprii pentru serviciul militar şi a celor reformaţi, până 

lu vârstu de 50 ani. Revizuirea, se face de consiliile de recrutare. 

Cei găsiţi buni pentru serviciul militar vor fi înscrişi la contingen- 

tul -ccrăspunzător etăţii şi vor urma obligaţiunile acelui contingent. 

Cei cari n'au etatea -de 27 ani vor face mai întâiu serviciul militar 

activ. Cei găsiţi că au fost clasaţi improprii prin fraudă vor face 

serviciul. activ dacă n'au trecut vârsta de 50 ani şi vor fi supuşi pe- 

nalităţilor. Cei ce nu se vor prezenta la revizuire vor fi consideraţi 

ca absenți şi recrutaţi ca atare (art. 26). 

Tinerii găsiți nedesvoltaţi sau în condițiuni de slăbiciune fizică, 

şi maladii acute la examinarea consiliului de recrutare, vor fi amâ- 

nați pentru o nouă examinare medicâlă în anul următor. Ei pot fi 

amânaţi numai 2 ani consermtivi. La a treia prezentare ei trebue 

să fie clasaţi definitiv (art, 27). 

Tinerii cari după încorporare vor fi găsiţi la vizita medicală 

  

4 : : - PI a 3 : 3 
) Aceste infirmităţi se arată în regulamentul legei, de asemenea și 

acelea cari permit recrutarea pentru serviciul auxiliar (art, 25 alin, II.
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de o constituţie slabă, vor fi trimişi la vaţră, socotindu-se aceasta 
ca o amânare. Ei se vor prezenta la serviciu din nou la data încor- 

porării contingentului următor. Cei găsiţi improprii serviciului 

militar sunt reformaţi. Tinerii cari după amânările legale vor fi 

debili, fără a avea leziuni organice, vor fi dispensaţi medical pro 

vizcriu de către comisiunile dela comandamentul teritorial. Aceşti 

tineri vor fi revizuiţi după 7 ani şi elasaţi definitiv (art. 28). 

Când 2 sau 3 fraţi sunt chemaţi a satisface în acelaşi an legea 

de recrutare şi dacă amândoi sau toţi trei se găsese în bune condi- 

țiuni de serviciu, unul dintre ei poate să fie amânat, până ce unul 

din traţi va, termina serviciul activ. Asemenea poate fi amânat şi 

tânărul care are frate prezent sub drapel. Aceşti tineri, ca şi cei 

amânaţi pentru slăbiciune fizică, trebue să se prezinte în fiecare an 

în iata consiliului de recrutare pentru a justifica dreptul unei noni 

amânări (art. 29-31). 

Pentru continuare de studii se acordă în timp de pace amânări 

succesive de câte un an până la îndeplinirea etăţii de cel mult 27 

ani ţinerilor recrutaţi pentru a deveni ofiţeri sau subofiţeri de re- 

zervă. Studenţilor în medicină, veterinărie şi farmacie se acordă 

aceste amânări până la vârsta de 29 ani împliniţi (art. 33). 
Sunt dispensaţi provizoriu tinerii susţinători de familii lipsite 

de mijloace de existenţă, adică tinerii necesari pentru întreţinerea 
oxfanilor, sau a unei mame văduve şi sărace, sau a unui taţă sărac 
trecut de 65 ani, sau infirm și sărac. La această dispensă se cere 
dovada, că tânărul în adevăr susţine familia. şi că existenţa, alcesteia 
ar fi primejduită dacă ar lipsi el. Tânărul dispensat are obligaţiu- 
nea a se prezenta 5 ani consecutivi la consiliul de recrutare, pentru 
a face dovada, că susține familia şi că motivele de dispensă sub- 
sistă. La a cincia prezentare, dacă motivele n'au încetat, e dispen- 
sat definitiv şi rămâne înscris la contingentul său (art. 34). 

Se dispensează condiţional de serviciul militar până la 27 ani 
împliniţi: tinerii seminarişti şi studenţii facultăţilor de teologie de 
orice rit, cari prezintă angajamentul acceptat de ministerul instrue- 
țiunii de a se preoţi şi a îndeplini această obligaţie până la vârsta 
de 27 ani, mai departe personalul cultului mahomedan (hogii şi 
imamii) şi al cultului izraelit (rabinii şi membrii relig'oşi) recunos- 
cut în această calitate de ministerul instrucţiunii. Aceste categorii 
se trec în registrul confesorilor de rezervă, când se preoţesc, rămâ- 
nând la dispoziţia ministerului armatei până la vârsta de 50 ani 
tart. 4041).
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Sunt supuşi la taxe militare: excluşii în bază de condamnări 

la pedepse criminale şi corecţionale după executarea: pedepselor, cei 

cari cu voinţă sau făcut improprii pentru serviciul mijitar, cei 

amânaţi pentru nedesvoltare fizică şi pentru continuare de studii, 

cei dispensaţi. cond ţional (studenți, teologi etc.), cei dispensaţi me- 

dical; ceice sau cmis de pe tabelele de recensământ, recrutare, san 

au încercat să-şi ereieze situaţii necorăspunzătoare realităţii. 

Impunerile la taxe se face conform legii speciale a taxelor mi- 

litare de către administraţiile financiare (art. 78 şi 80). | 

Tinerii, cari, pr.h fraudă sau uneliiri, sau omis de pe tabelele 

de recensământ, ori de pe cele de recrutate, precum şi cei ce au 

încercat să-şi creeze situaţii necorăspunzătoare realităţii vor fi 

pedepsiţi cu închisoare dela 4 luni la 1 an (art. 81). Lege: mai sta- - 

 bileşte şi alte penalităţi (art. 82—88). In materie de recrutare şi 

pentru fraude com'se la recrutare nu există prescripţie (art. 0). 

Autorităţile sunt în drept să ceară tinerilor a justii'ca cu ade- 

verinţe sau cu livretul de serviciul militar, că au satisfăcut obli- 

gaţiunile legii recrutării, ar când cescopăr vr'o abatere sunt da- 

toare a 0 urmări (art. 89). 

$ 8. Organizarea armatei. Arme. Unităţi. Trupe. Servicii. i 

Isvorul de drept în vigoare în chestiune de organ'garea armatei 

este L. 13 Mai 1930, care a înlocuit legea din 2 Mai 1924 

Principalele dispoziţiuni ale legii în vigoare le grupăm în urmă- 

toarele: e | | 

Organizarea militară în timp de pace cuprinde: organizarea, ar- 

matei şi organizarea teritoriului. Armata se compune din: armata 

de uscat, aeronautica şi marina (ax. 11—12). _ . 

Pregătirea armatei în timp de pace are în vedere problema de 

a putea pune la caz de nevoe în. acţiune forţa fizică a statului 

pentru apărarea fiinţei şi pentru ocrotirea intereselor sale. Această 

problemă, se soluţionează prin anume fapte materiale de constrân- 

gerc. eari se numesc operațiuni militare. Pentru a putea, îndeplini 

operaţiuni armata este compusă din arme. (în sens larg). Se face 

distincţia în: arme principale, destinate direct pentru operaţiuni şi 

arme auxiliare, destinate pentru satisfacerea necesităţilor armelor 

principale. In acest sens armele principale sunt după vechea cla- 

sificație: infanteria. cavaleria şi. artileria. Armele auxiliare sunt: 

trupele speciale de pionieri şi, de ecmunicaţiuni, corpul tehnic, trupe 
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şi servicii diverse. După terenul, în care se desfăşoară operaţiunile, 

armele sunt organizate în vederea posibilităţilor de a putea opera, 

şi după natura acestui teren se face şi distincţiunea în: armată de 

uscat, armată de mare şi armată aeriană. Conducerea întregului or- 

ganism al armatei se face prin comandamente, cu statmajorul şi 

serviciile lor. | 
Trupele se grupează, din consideraţii tactice, de conducere, e€0- 

maândă, cum şi pentru satisfacerea nevoilor administrative în uni- 
tăți tactice. Inlăuntrul lor ele se împart în subunități. Sunt unităţi 

inferioare: compania (la infanterie), escadronul (la cavalerie), ba- 

teria (la. artilerie) ca unităţi de instrucţie şi disciplină, batalioanele 

(a infanterie), divizioanele (la cavalerie şi arterilerie) ca unităţi de 

întrebuințare tactică, regimentele şi batalioanele independente ca uni-. 

tăți de administraţie. Aceste unităţi se grupează în unităţi mari: bri- 

gade, divizii, corpuri de armată (în timp de pace): 

Brigadele sunt denumite de infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, 

după felul armatei din care sunt consţituite. Brigadele sunt formate 

din 2—5 regimente (art. 26). | 

Diviziile sunt denumite de infanterie sau cavalerie, după arma 

care intră într'o mai mare proporţie în compunerea lor. Divizia de 

infantevie este formată din 1—2 brigade de infanterie, 1 brigadă de 

artilerie. Divizia de cavalerie este formată din 2—3 brigade de cava- 

leric, 2—3 divizioane artilerie călăreaţă şi din trupe neînbrigadate 

(art. 25). - | - 

Corpurile de armată sunt formate din 2—4 divizii de infanterie 

şi din trupe neîndivizonate (art. 24). 

Trupele armatei de uscat sunt formate din: a) trupe comba- 

tante: infanteria, cuprinzând şi carele de luptă, cavaleria, artileria, 
geniu; b) trupe auxiliare: trupele stabilimentelor, ale depozitelor 

sanitare, administrative şi tren. 

Infanteria este organizată în regimente, formate din 2—4 bata- 

lioane şi di unităţi de: mitraliere, armament, de însoţire, legături- 

transmisiuni, pionieri. Batalionul este format din 4 companii (puş 
casi şi mitraliere). . 

Cavaleria este grupată în regimente, formate din 2—3 divizioane 
și div unităţi de: mitraliere, armament, de însoţire, legături-transmi- - 
siuni, pionieri. Divizionul este format din 2—3 escadroane.: 

„Artileria este grupată în regimente, formate din 2—4 divizioane 
şi unităţi de: mitraliere, legături-transmisiuni, observaţie. Divizio- 
nui este format din 3—3 baterii. 

Geniul este format din trupe de pionieri, pontonieri, iransmisiuni, 
V. ONIŞOR : Drept administrative. 

„Bl
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căi ferate şi transporturi automobile, organizate în batalioane şi re- 

gimente (art. 27). 

Trupele aeronauticei se împart în: regimente de aviaţie sau 

hidroaviaţie (mixte sau omogene), regimente de aerostaţie şi regi- 

mente de artilerie pentru apărare contră aeronavelor (art. 40). 

Marina cuprinde comandamente de divizii, comandamentul naval 

de mare, corpuri. Comandamentele de divizii cuprind: nave de luptă 

pentru apărarea litoralului, apărarea fixă și baze navale. Comanda- 

mentul naval de mare cuprinde: navele ide luptă însărcinate cu ope 

raţiuni în largul mării. Corpurile sunt: unităţi de apărare fixă, de 

puzitele generale ale bazelox, corpurile echipajelor (art. 44—48). 

Fiecare categorie de armată are servicii, stabilimente şi depozite, 

şcoli, centre de instrucţie. 

Armata de uscat are servicii: de armament şi muniţiuni, al ge- 

niului, construeţiunilor şi domeniilor militare, serviciul intendenţei 

şi administraţiei, medical şi farmaceutic, veterinar, serviciul justi- 

ţiei, centrul militar chimic, serviciul guarzilor (păstrarea materiale- 

lox) şi serviciul religios (art. 29). Stabilimentele şi depozitele cuprind: 

stabilimente şi depozite de armament și. muniţiuni, de geniu, adminis- 

traiive, sanitare, materiale necesare centrului militar chimie, depo- 

zite de remontă (art. 30). Scolile fiecărei arme pregătesc tinerii desti- 

naţi să devină ofiţeri activi sau de rezervă, precum și tinerii desti- 

naţi să devină subofiţeri activi. Şcolile speciale, centrele de instrucție, 

cursurile de informație ai menirea de a completa instrucţia ofițe- 

vilor din corpurile de trupă şi din servicii. Şcoala superioară de răs- 

boiu pregăteşte ofiţerii necesari statelor majore. Cursurile de co 

mandament complectează pregătirea ofiţerilor cărora li sar putea 

încredința diferite comandamente superioare. Ofițerii specialişti, de 

cari are nevoe armata, se pregătese în universităţi, şcoli politehnice 

şi în academii militare (art. 32). 

Aeronautica axe servicii: de armament şi muniţiuni, al întenden- 

ţei, medical şi farmaceutic, tehnic, al câmpurilor de aviaţie (aerodro 

muri), meteorologie, depozite de armament, materiale, muniţiuni şi 

stabilimente tehnice (art. 41). 

Marina are servicii: de armament şi muniţiuni, fehnie naval 

(construcţiuni navale, maşini), de transmisiuni, de intendenţă, medi- 

cal şi farmaceutic (art. 52). Stabilimentele şi depozitele sunt formate 

din: arsenalul marinei şi din depozite de armament şi muniții (art. 

8) Fiecare categorie de armată are şi şcolile sale speciale (art. 

şi 55). | - N 
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$ 9. Comandamente. Marele Stat major. Aite servicii. 

Regele este capul puterii armate (L. relativă la organizarea ar- 

matei 13 Mai 1930, art. 13). Ministrul armatei are în atribuţiunea sa 

administraţia, conducerea, justiţia, disciplina şi înzestrarea, armatei 

cu cele necesare apărării naţionale. El exercită conducerea prin A Ma- 

vele stat major, fiind ajutat şi de inspectorii generali de armată 

(at. 14), 

Inspectorii generali de armată au în atribuţiunile lor suprave- 

gherea şi controlul pregătirei de răsboiu, din toate punctele de ve- 

dere, a comandamentelor, trupelor şi serviciilor cari intră în sub- 

ordinea inspectoratelor respective (art. 15). 

Seful statului major general -al armatei are în atribuţiuni: 

direcţia generală şi coordonarea desvoltării şi pregătirei. forțelor 

armatei de uscat, a marinei şi aeronauticei, instrucţia în. avmată, 

conducerea. învățământului militar, pregătirea ofiţerilor de stat 

major, organizarea, mobilizarea armatei, studiul transporiiurilor 

forţelor militare, pregătirea planurilor de răsboiu, călătorii strate- 

gice şi tactice împreună cu generalii dela marile comandamente, 

intormaţiuni asupra forţelor militare ale diferitelor armate, întoemi- 

rea, istoricului campaniilor. Cu avizul inspectorilor de armată res- 

pectivi încadrează armata cu ofițeri generali, mută ofiţerii, supe- 

riori şi inferiori dintr'un corp de armată întraltul, împreună cu 

şefii ierarhiei se asigură de capacitatea şi aptitudinile colonelilor 

indicaţi pentru gradul de general şi a generalilor cărora li sar 

putea, încredința o comandă superioară (art. 16). 

Comandanții, de corp de armată comandă trupele şi serviciile ce 

le aparţin organice, exercită atribuţiunile de disciplină de gami- 

zoană, justiţie şi de ordim sanitar şi asupra, celorlalte comandamente, 

corpuri de trupă şi servicii aflate în regiunea corpului de armată, 

precum şi supravegherea administrativă şi controlul serviciilor ŞI 

stabilimentelor ce depind direct de ministerul armatei şi care se 

află în regiunea corpului. Ei pun la dispoziţia, autorităţilor admi- - 

nistrative trupele necesare pentru menţinerea oxdinei şi siguranţei, 

după cererea acestora (art. 17). 

Comandamentul teritorial funcţionează în fiecare regiune de 

corp de armată, sub ordinele comandamentului acelui corp pentru 

tot es priveşte pregătirea mobilizări:. comandamentelor, trupelor 

şi serviciilor corpului de armată. Pentru pregătirea mobilizării 

teritoriale şi a naţiunei, comandamentul teritorial stă sub ordinele 

b1*



— 804 — 

directe ale Marelui stat major. La mobilizare comandamentul teri- 

torial rămâne pe teritoriu şi exercită atribuţiunile comandantului 

de corp în regiune (art. 18). : 

Organizarea militară a, teritoriului asigură recrutarea şi mo- 

bilizarea, armatei, precum şi mobilizarea teritoriului, executându- 

se prin comandamentul teritorial de fiecare regiune de corp de a- 

mată, prin câte un cere de recrutare de fiecare judeţ, prin câte un 

şef de garnizoană de fiecare comună sau grup de comune (art. 58). 

Fiecare regiune de corp de armată se împarte în mai multe 

cercuri de recrutare, hotărite prin decret. Regiunile cercurilor de 

recrutare corăspund, pe cât posibil, cu împărţirea administra 

tivă şi au 'numirea judeţului corăspunzător. Fiecare cere cu- 

prinde biroul de recrutare şi unul sau mai multe alte birouri. Co- 

mandantul cercului prin aceste birouri exercită atribuţiunile privi- 

toare la recrutare, mobilizarea armatei şi a teritoriului, rechiziţii, 

statistică, pregătire preregimentară (L. 7 lulie 1930, art. 7). 

Inspectorii generali de armă şi cei tehnici, ca, şi comandanții ma- 

rinei, „aeronauticei şi cavaleriei, au în atribuţiuni: organizarea, 

pregătirea şi instrucţia unităţilor şi şcolilor respective, elaborarea 

regulamentelor armei sau serviciului, îngrijirea de dotarea, apro- 

vizionarea şi controlul materialului aflat asupra trupelor sau ser- 

viciilor, cum şi încadrarea lor cu ofiţeri superiori şi inferiori (art. 19)- 

a) La armata de uscat: 

„Unităţile mari se compun din: comandament, trupe 'şi servicii. 

Brigadele au numai comandâment şi trupe. Ele sunţ grupate în 

divizii. 

Divizia se compune din: comandament, trupe (brigade de infan- 

terie, brigadă de artilerie şi din trupe şi servicii diverse. Se com 

pun şi divizii numai de cavalerie, din 2—3 brigade de cavalerie şi 

2_—3 divizioane de artilerie călăreaţă (art. 25). | 

Corpul de armată se compune din: comandamentul corpului de 

armată, comandamentul teritorial, trupe 2—4 divizii, trupe neîndivi- 

zionate şi servicii (art. 24). 

b) La aeronautică: 

Comandamentul aeronauticei exerciţă comanda asupra tuturor 

comandamentelor, trupelor, serviciilor, depozitelor, stabilimentelor - 

şi şeoalelor aeronauțicii, având ca atribuţiuni şi încadrarea lor cu 

ofiţeri superiori (art. 36). Comandanții de divizii an sub comanda 

“lor unităţile şi serviciile ce le aparţin organic, precum şi încadrarea 

lor cu ofiţeri inferiori (art. 37). Comandanții de brigadă au sub co 

manda lor regimente omogene sau mixte (art. 38).
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c) La marină: 
Comandamentul marinei exercită comanda asupra tuturor co- 

mandamențelor, trupelor, serviciilor, depozitelor, stabilimentelor şi 

şcoalelor marinei, având ca atribuţiune şi încadrarea lor. cu ofiţeri 

superiori (art. 49). Comandanții de divizii şi comandantul naval de 

mare au sub comanda lor unităţile ce le aparţin organic, precum şi 

încadrarea lor cu ofiţeri inferiori (art. 50). 
Serviciul de Stat-Major general are destinaţia de a ajuta pe co- 

mandanţii marilor unităţi în exercitarea comandamentului. 

Acest serviciu cuprinde: Marele stat major al armatei, făcând 

parte din ministerul de răsboiu, şi stat-majoarele comandamentelor 

marilor unităţi (armate, corpuri, divizii!)2). Serviciul se împlineşte 
de ofiţeri din toate armele, kari au o pregătire specială. Ofițerii se 

vecrutează de regulă din absolvenţii şeoalei de răsboiu, fiind pregă- 
tiţi şi prin un curs complimentar şi prin lucrări de birou şi pe teren. 
Ofițerii nu pot fi reţinuţi în acest serviciu tirip mai îndelungat de 
4 ani, decât în eazuri excepţionale, pentru a putea, alterna acest. ser- 
viciu cu cel al frontului, spre a nu perde contactul cu trupa. şi obiş- 
nuiuța exercitării comandamentului. 

Consiliul superior al apărării țării (L. 14 Martie 1924)%) are me- 
nirea de a examina, coordona şi soluţiona toate chestiunile relative 
la apărarea naţionlă. Incheierile consiliului sunt obligatorii. şi an- 
gajează - răspunderea ministrului respectiv, după, confirmarea con: 
siliului de miniştri. In afară de consiliu, o delegaţiune cuprinzând 
pe miniştrii departamentelor interesate, va funcţiona în mod .per- 
manent, pentru satisfacerea nevoilor armatei, . în ce priveşte depar- 
tamentele respective. 

Consiliul se întruneşte obligatoriu, cel puţin de 2 ori pe.an; 
fiind convocat de către preşedintele său, obişnuit în lunile Martie 
şi Sept. Regele, ori de câte ori găseşte necesar, poate să provoace 
întrunirea consiliului, în care caz ia preşedenţia. a 

O comisiune de studii sub preşedenţia şefului marelui stat ma- 

1) Marele Stat-Major se împarte în secţii, secţiile în birouri. Numărul 
și atribuţiile lor se determină prin R. „serviciului “interior 'al Marslui Stâţ: 
Major“, Serviciul dela comandamente se împarte numai în birouri. 

2) Normele relative la Serviciul de Stat-Major se cuprind în afară de: 
L. 18 Apr. 1909 şi 14 Martie 1912 în: R. asupra legii serviciului de Stat- 
Major din 1 Mai 1912. R. cursului complimentar de Stat-Major din 30 
Mai 1909, D. pentru condiţiunile de recrutare şi pregătite â ofiţerilor de 
Stat-Major din 4 Febr. 1910. 

3) Consiliul se compune din: preşedintele consiliului. ca preşedinte; 
Principele moștenitor la majorat, ministrul de răsboiu, de externe etc. 

*
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jor pregăteşte chestiunile ce urmează a fi deliberate de consiliu. 

Membrii comisiunei sunt împărţiţi în, secţiuni. Consiliul poate con- 

voca ori ce persoană în măsură a, fi consultată și a da lămuriri. 

Consiliul are un secretariat permanenţ la marele stat major. 

Institutul geograțic al armatei (L. 29 Martie 1897, R. 24 Febr. 

1910; are misiunea de a luera şi ţinea la curent harta ţării, a-o ti- 

pări, a culege materialul geografic, statistice şi istoric, interesând 

operaţiunile militare: de a culege materialul cartografie al ţărilor 

vecine, de a întocmi şi publica lucrări cartografice pentru instruc- 

ţiunea generală, pentru serviciile publice şi trebuinţele particulare. 

i Serwiciul sanitar al armatei (L. asupra organizării serviciului 

sanitar al armatei 7 Apr. 1900, 13 Martie 1912, 19 Iulie 1921, 12 Lunie 

1924 și 20 Sept. 1924) are menirea de a dirige şi a executa, toate mă- 

surile relative la sănătatea trupelor în timp de pace şi de răsboiu. 

. E condus de direcţia sanitară a ministerului de văsboiu, prin inspec- 

torul general al serviciului sanitar al armatei, ajutat în conducerea 

serviciului veterinar de veterinarul şef, în al celui farmaceutic de 

farmacistul-şef al serviciului armatei. Pentru studiul chestiunilor 

speciale este ajutat de comitetul consultativ militar. 

Stabilimentele sanitare sunt: 

«) pentru recrutarea personalului: institutul sanitar militar, 

şeolile de aplicaţie sanitare militare, cuprinzând şcoala specială pen- 

tru medici,- veterinari și farmacişti-locotenenţi aspiranţi la gradul 

de căpitan; şeoala de sanitari, şcoala de infirmerie de cai şi şeoala 

de. poteovărie, şcoalele de sanitari, infirmieri şi brancardieri regi- 

inentari;, - 

b) pentru căutarea bolnavilor: “spitalele militare, permanente 

sau temporare la corpurile de armată şi divizii, şi, infirmeriile de 

de garnizoană, infirmeriile corpurilor de trupă; infirmerii speciale 

(de boale de ochi ete.), spitalul militar „Regina Elisabeta“, sana- 

toriile şi stabilimentele de băi; farmaciile de spital de corp de ar- 

mată, de spităle divizionare. şi de garnizoane; spitalele militare ve 

terinare; laboratoarele de chimie şi bacterologie; 

c) pentru aprovizionări de material sanitar: depozitele de 

obiecte şi efecte spitaliceşti, depozitele chirurgicale, de materiale de 

ambulanţă şi de trenuri sanitare. - 

_ Clerul mililar (L. privitoare la organizarea clerului militar 6 

Aug. 1921) este organizat în armată pentru necesităţile confesionale 

şi ale desvoltării sentimentului religios. Preoţii militari activi, de 

orice rit, se numesc prin decret regal. 
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Isa fiecare regiment se numeşte câte un preot militar de ritul 

religios, din care este formată majoritatea religioasă, se numește 

câte un preot în fiecare garnizoană de cel puţin 4 corpuri de trupă. 

Garnizoanele cu un efectiv mai mic se ataşează garnizoanelor mai 

apropiate. 

Preoţii militari ru pot avea nici parohie, nici catedre. 

Preoţii militari, asimilați gradului de căpitan, se recrutează 

dintre licenţiaţii şi doctorii în teologie, după o practică de păstorire 

de 3 ani, dar să nu fie trecuţi de 32 ani. 

Preoţii de divizii şi de corp de armată se recrutează din preoţii 

de regimente. Înaintarea preoţilor militari se face la alegere şi ve- 

chime, după propunerile şefilor ierarhiei elericali şi militari, con- 

form avizului consiliului superior al armatei, din care va face parte 

şi inspectorul clerului militar. Toţi preoţii până la vârsta de 60 ani, 

în deplină sănătate, formează cadrele de rezervă ale clerului mili- 
ta» şi servese la completarea efectivului militar la, mobilizare. 

Preoţii militari sunt asimilați în grade ofiţereşti, preot de re-. 
giment cu gradul de căpitan, preot de divizie cu gradul de maior 
sau locotenent colonel, inspectorul clerului militar cu gradul de ge. 
neral. Inspectorul clerului militar e un arhiereu, membru al sf. Si- 
nod, el e numit episcop militar, purtând titlul de „episcop de Alba- 
Iulia“. El are jurisdicție spirituală şi administrativă. Atribuţiunile 
spirituale le exercită numai asupra preoţilor de rit greco-oriental, 
cele administrative asupra întregului cler niilitar, inclusiv preoţii 
pastori, rabini şi imamii din înţreagă armata. LT 

Mai există şi alte servicii în afară de cele arătate până aici). 

  

4) Serviciul tehnic de automobile s'a înfiinţat pe lângă comandamen- 
tul trupelor de comunicaţii. De acest serviciu depinde 1 regiment, (cu re- 
ședința. la București), cuprinzând centru de instrucţie, companii de turism, 
camionete, camioane, ateliere de reparâţii şi depozit central de materiale. 
1D. 6 Nov, 1921). | 

Corpul voluntar de automobilişti (L. 25 Apr. 1912, R. 25 Aug. 1919) e 
iormat din proprietari de automobile sau motociclete (ofiţeri sau grade 
inferioare, activi sau rezervă, sau membri ui clubului automobil român) 
cu Zu:mirea de a se asigura în timp de răsboiu la armata de operaţiuni, 
cât şi în timp de pace, la manevre şi concentrări, funcţionarea. serviciului 
de automobile, 

N
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$ 10. Ofiţeri şi trupă. Gradele ierarhiei militare. 

Inaintarea. Comanda. 

Oamenii armatei se împart în 2 grupe: ofiţeri şi oameni de 

trupă (L. 5 Aug. 1924 asupra înaintărilor în armată, modificată prin 

L. 26 Iunie 1930). Ofițerii sunt: ofiţeri inferiori, superiori şi ofiţeri 

generali. Oamenii de trupă sunt subofiţeri şi negradaţi. 

levarhia militară are următoarele grade în armata de useat: 

soldat, fruntaş, ca distincţie, caporal; subofițeri: sergent, plutonier, 

plutonier-major; ofițeri inferiori: sublocotenent, locotenent, căpitan; 

ofițeri superiori: maior, locotenent-colonel, colonel; ofițeri generali: 

general de brigadă, general de divizie, general de corp de armată. 

Prin ,L. 2 lulie 1930 s'a ereiat deninitatea de „mareşal al României“. 

| Gradele ofițereşti în corpul sanitar, intendenţă, administraţie 

ete. sunt asimilate gradelor din trupele combatante. Ele se indică 

cu gradul ofițerului combatant precedat de denumirea, specialităţii 

d. e. intendant căpitan, administrator căpitâh,' mâdie maior, vete- 

rinar looctenent-colonel, farmacist colonel. d 

Ierarhia gradelor. ofiţerilor din marină este identică cu cea, din 

armata de uscat, însă având denumirile următoare la ofiţerii sup? 

riori şi generali: ofițeri superiori: locotenent comandor (maior), că- 

pitan comandor (locotement-colonel), comandor (colonel); ofițeri ge- 

nerali: contraamiral (general de brigadă), vice-amiral (general de 

divizie). Ierarhia gradelor inferioare este identică cu cea din armata, 

“de useat, adăugându-se gradul de submecanic şi candidati). 

Inaintarea în gradele ierarhiei militare se face la vechime şi! 

la alegere. Nu se poate acorda grad peste complectul bugetar, nici 

nu se acordă grade onorifice. Pentru a putea î! înaintat la. vechime, 

orice ofiţer trebue să împlinească în gradul ce are anumite condițiuni 

de vechime, stagiuri la trupă, cum ş. cunoştinţe și destoinicie pentru 

conducerea unităţii celei mai mici corăspunzătoare gradului imediat 

superior. Toate aceste condițiuni se arată amănunţit pentru fiecare 

grad. în legea şi regulamentul pentru înaintarea în armată. 

Pentru înaintarea la alegere ofiţerul mai trebue să se distingă 

_prin produsul întregei sale activităţi militare, prin însuşirile sale 

morale şi -intelcetuale şi să posede conuştinţi generale profesionale 

  

o t) lerarhia, inginerilor este: Subinziner (sublocot), ing. cl. III, ing. cl. 

1, ing. el. i, inginer-şet cl. II, inginer-șef cl. | (comandor), — a mecanicilor: 

mecanic cl. II (subloc.), cl. II], cl. I (căpitan), mecanic-şef (loc.-comandor).
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şi aptitudini de a comanda, care să-i deschidă calea spre treptele 

înalte ale comandamentelor, în mod vădit, documentat şi recunoscut 

de şefii ierarhiei. Pentru comanda de regiment se cere în special 

capacitatea de a instrui şi educa un corp ofiţerese (art. 8). 

Sublocotenenţii activi se recrutează din: a) absolvenţii şcoalelor 

pregtititoare de ofițeri; b) subotfiţerii armatei absolvenţi a cel puţin 

4 clase gimnaziale (comerciale), cari vor fi urmat şi absolvit cursul 

şeolilor pregătitoare de ofiţeri, dacă în prealabil urmând cu aproba- 

vea ministerului un curs preparator de 10 luni au concurat la exa: 

menul pentru admiterea în şcolile pregătitoare de ofiţeri; c) absol- 

venţii şcolilor pregătitoare de ofiţeri în rezervă, cari înainte de a fi 

înaintați sublocotenenţi vor cere să fie înscrişi în cussurile anului 

al 2-lea al şcoalei pregătitoare de ofiţeri activi şi au absolvit această 

şcoală. Ei trebue să mai întrunească şi condiţiunile legei asupra 

căsătoriei ofiţerilor (art. 18). | 

Vechimea ce se cere pentru a înainta în gradul următor este: 

pentru sublocotenent de cel puțin 3 ani, locotenent după 4, căpitanul 

după 6, maiorul după 4, locotenent-eolonelul după 4, colonelul după 

4, generalul de brigadă după 4, generalul de divizie după 5 ani ve 

chime minimă, dacă întruneşte condiţiile speciale prevăzute în lege 

şi regulament. Această vechime minimă se reduce la jumătate în 

timp de răsboiu, pentru ofiţerii şi asimilaţii din armata de opera- 

tiuni. Înaintarea ofiţerilor până la gradul de căpitan inclusiv se 

face numai la rândul vechimei, adică după ordinea înscrierii în 

anuarul armatei pe baza vechimei. Ofițerii cari în 2 ani consecutivi 

nu au absolvit şeoala sperială a armei, vor înainta numai până la 

gvadul de locotenent. Înaintarea căpitanilor şi a, ofiţerilor superiori 

până la gradul de locotenent-colonel inclusiv se face combinându-se 

înaintarea la rândul vechimei cu înaintarea la alegere. Gradele de 

colonel şi general se dobândese nmnai prin înaintarea la alegere 

(art. 10—413). Gradul de maior se dă numai căpitanilor, cari au ab- 

solvit cu succes cursul pregătitor de ofiţeri superiori, sau cursul 

şcolii superioare de răsboiu, în afară de condiţiunile generale, La 

aceiaşi obligaţiune sunt supuşi şi căpitanii de rezervă (art, 14). 

Propunerile pentru înaintare sau numire în comandamenţ a ofi- 

terilor de orice grad se fac pe baza notelor date de şefii ierarhiei. 

După apreciarea tuturor şefilor şi icomitetelor speciale propunerile 

se centralizează -la minister, care întocmeşte tabele definitive de 

înaintare, pe grade, arme şi servicii. Aceste tabele, după ce sunt 

supuse aprobării Regelui, se publică în Monitorul oficial şi în Mo
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nitorul oastei şi devin obligatorii pentru înaintare din ziua de 1 

Aprilie a fiecărui an până la 31 Martie inclusiv. 

Poate înaintările şi numirile în gradele de ofiţeri se fac prin 

decret de către Rege, în urma unui raport al ministrului de răsboiu. 

Ele se publică în Monitorul oficial şi al oastei. 
Membrii Familiei regale, cari fac serviciul în armată, nu sunt 

supuşi dispoziţiunilor legii de înaintare. Serviciul și înaintarea lor 

se regulează prin ordine şi decrete regale (L. 22 Dec. 1892). 

Comanda normală, ce se cuvine fiecărui grad din ierarhia mi- 

litară, este următoarea: Gradele inferioare comandă subunitățile ho- 

tăvîte prin. regulamentele tactice ale armei respective. Sublocotenen- 

tul şi locotenentul comandă pluton la infanterie şi cavalerie, secţie 

la artilerie; 'căpitanul companie, escadron sau baterie; maiorul ba- 

talion sau divizion, locotenentul-ecolonel batalion sau divizion făcând 

corp în parte, sau regiment; colonelul comandă regiment sau bri- 

gadă, generalii, după gradul ce-l au, comandă brigadă, divizie, corp 

de armată. Afară de comanda normală, ce se cuvine fiecărui grad, 

ofiţerii pot comanda unităţi imediat superioare gradului lor. Numi- 

rea definitivă la un comandament superior gradului se consideră, 

din punct de vedere al comandamentului, ca o înaintare. Cu înce- 

pere dela funcţia de comandant de regiment inclusiv ierarhia ofiţe- 

rilor de acelaşi grad este determinată de ierarhia funcţiunii ce în- 

deplineşte în mod efectiv (art. 3—4). 

$. 11. Gradul, poziţiile ofițerului. 

Gradul este proprietatea ofițerului. E] nu se perde decât pentru 
perderea calităţii de Român, sau pentru o condamnare criminală 

după codul penal comun, sau pentru condamnarea la -o pedeapsă 

corecțională pentru anume delicte, prevăzute în codul penal comun, . 

sau pentru destituire pronunţată de consiliul de răsboiu, sau pentru 
reformare pronunțată. de consiliul de reformă (L. asupra poziţiunii 

ofiţerilor 7 Mai 1913). | 

Poziţiunile ofițerului sunt: activitatea, disponibilitatea, rezerva. 

şi retragerea. 

dctivitatea este timpul, când ofițerul face parte din cadrele 

active ale armatei şi are o funcţiune în cadre. Disponibilitatea este 

timpul, când ofiţerul încetează timporal, de a face parte din cadrele 

active ale armatei şi nu are o.funcţiune, în cadre. Rezerva este po- 

ziţia în care ofiţerul încetează definitiv de a mai face parte din
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cadrele active ale armatei, dar poate fi întrebuințat întrun serviciu 

militar în timp de răsboiu şi de pace. Retragerea este poziţia ofiţe- 

rului ieşit definitiv din activitate, disponibilitate sau rezervă, prin 

limita de vârstă sau pentru alte motive legale. Trecerea ofiţerilor 

dintr'o poziţie într'alta se face prin decret regal. Drepturile ofițe- 

rilor în fiecare dintre poziţii sunt stabilite precis în legea asupra 
poziţiei ofiţerilor. , 

Limita de vârstă, pentru care un ofiţer din activitate se trece 

în rezervă din oficiu, este: 50 ani la ofiţeri inferiori, 54 ani la 

maiori, 56 ani la locotenenţi-coloneli, 58 ani la coloneli, 60 ani la 

generali de brigadă, 62 ani la generali de divizie, 65 ani la generali 

de corp de armată. In rezervă ofiţerii sunt ţinuţi încă 5 ani peste 

limita de vârstă a gradelor respective. După împlinirea acestei 

vârsle, ofiţerul de rezervă va fi trecut în poziţie de retragere, în: 

cetând pentru dânsul orice obligaţiune pentru serviciul militar. 

Indepărtarea definitivă a ofițerului din toate poziţiunile ofiţe- 

rului se face prin reformare. Reformarea se pronunţă prin decret 

regal, îu urma raportului ministrului de răsboiu, bazat pe verdictul 

unui consiliu de reformă. Consiliul de reformă se compune din 5 

membri, ofiţeri cu gradul dela locotenent-colonel în sus'). Ofiţerul 

învinuii, este trimis înaintea consiliului cu ordin, în care se prerci- 

zează faptul concret ce se impută, cum şi calificarea dată conform 

legii. Motivele de reformare sunt: purtare rea din obişnuinţă, gre- 

şeli grave în serviciu sau contra disciplinei, greşeli grave contra 

onoarei ca militar şi om, greşeli cari ar scăpa codului penal, dar cari 

ar aduce desonoare corpului ofițeresc, închisoare mai lungă de 6 

luni pronunţată prin sentinţă civilă sau militară. Ordinul va fi co- 

municai şi ofițerului învinuit cu cel puţin 10 zile mai înainte de 

Ziua convocării consiliului. 

Procedura este reglementată în amănunte în R. legii asupra 

poziţiei ofițerilor 20 Dec. 1913. 

3) Pentru ofiţerii inferiori se compune din 1 colonel preşedinte şi 4 

loc.-col.; pentru ofițerii superiori i general preşedinte, 4 coloneli; pentru 

ofiţeri generali 1 general comandant de corp de armată preşedinte şi 4 

generaii. Doi din membrii vor din arma sau serviciul ofițerului anchetat.
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$ 12. Ofițerii de rezervă. Pregătirea. Instrucţia. Inaintarea. 
Situaţia lor. 

Ofiţeri de rezervă vor putea deveni (L. 7 Iulie 1930 pentru re- 

crutarea armatei) tinerii absolvenţi: ai liceelor cu diplomă de baca- 

laureat, ai şcolilor profesionale superioare cari au dreptul a urma 

cursurile universitare, precum şi absolvenţii şcolilor normale cu 

diplomă de capacitate. Pregătirea acestora se va face în şcolile pre- 

gătitoare de ofiţeri de rezervă (1 Nov.—1 Iulie) şi la corpurile de 

trupă (1 Aug.—1 Nov.). Pentru admiterea în şcolile pregătitoare de 

ofiţeri de rezervă toţi aceşti tineri vor fi supuşi unui concurs de 

intrare, ale cărui condiţii se vor stabili prin. regulament. 

Tinerii din această categorie se pot angaja de bună voe, înainte 

de împlinirea vârstei legale de încorporare, în limitele vacanţelor 

dela scolile pregătitoare de ofiţeri de rezervă. 

Tinerii cari nu vor fi admiși la concursul de intrare în şcoli 

vor fi trecuţi în şcolile de subofiţeri. 

La sfârşitul anului de serviciu militar absolvenţii şcolilor pre- 

gătitoare de ofiţeri de rezervă vor trece o probă, spre a se constata, 

că posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru dobândirea 

gradului de sublocotenent în rezervă. Cei reuşiţi sunt trecuţi anti- 

cipat în complectare cu gradul de plutonier. Înaintarea la gradul 

de sublocotenent se face în ordinea clasificaţiei şi în limita vacan: 

elor din ordinea de bătaie a armatei. Cei nereuşiţi la examen vor 

fi trimişi la corpurile de trupă, pentru a fi trecuţi anticipat în com- 

plectare cu gradul de sergent. , 

Studenţilor în medicină, farmacie, medicină veterinară li se 

aplică prevederile legii: asupra organizării serviciului sanitar în 

armată (art. 71). | 
Subofiţeri de rezervă vor putea deveni tinerii absolvenţi ai licee- 

lor (fără diplomă de capacitate), precum şi acei ai şcolilor profe-” 

sionale inferioare, cari au la bază cel puțin cursul primar complet. 

Pregătirea acestor tineri se va face la corpurile de trupă. Tinerii 

din această categorie încă se pot angaja de bună voe înainte de 

împlinirea vârstei legale de încorporare. Acei cari la sfârşitul anu- 

lui de serviciu militar vor dovedi, că posedă cunoştinţele gradului 

„de sergent, vor fi trecuţi anticipat în complectare cu gradul de ser- 

gent. Acei cari nu vor dobândi cunoştinţele gradului de sergent, 

vor fi trecuţi anticipat în complectare cu gradul obţinut. 

Tinerii, având condiţiile pentru a deveni ofiţeri sau subofiţeri 

de rezervă şi sunt găsiţi apți pentru serviciul auxiliar, vor face ser-
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viciul militar la corpurile de trupă sau la servicii în raport cu pre 

pătirea lor profesională anterioară şi după un an de serviciu vor fi 

tvecnţi anticipat în complectare cu gradul obţinut (art. 72—19). 

Tinerii din şcolile politehnice şi cei din institutul naţional de 

educaţie fizică vor primi instrueţia militară în şcolile lor. Absol- 

venţii acestor şcoli vor fi repartizaţi potrivit specialităţii lor cu 

gradul de sergent, urmând ca să-şi complecteze instrucţia militară 

priv un stagiu de 3 luni pe care îl vor face în cei dintâi 2 ani 

după terminarea şcoalei. La finea stagiului vor trece examenul de 

sublocotenent în rezervă (art. 75—76). 

Ofițerii de rezervă (L. 15 lunie 1913) sunt chemaţi a complecta, 

după trebuințe, cadrele diferitelor elemente ale puterii ârmate, fie 

în timp de pace în mod temporar, fie în timp de răsboiu. 

Fac parte din cadrul ofiţerilor de rezervă cei cari au dobândit 

gradul de ofiţer de rezervă, cum şi ofiterii din activitate sau dis- 

ponibilitate trecuţi în rezervă. 

Ofiţerul de rezervă are raporturi directe cu corpul sau servi- 

ciul, în care e înscris şi cu cercul de recrutare, în a cărui regiune 

locuieşte. Pentru a se şti oricând unde locuieşte, spre a i se putea 

da 'ordine, ofiţerul de rezervă este obligat a anunţa cercului de re- 

crutare. respectiv locuinţa şi orice schimbare a ei. In răstimp de 

cel mult 30 zile dela publicarea prin Monitorul oficial a decretului 

de înaintare, sau de trecere în rezervă, ofiţerul de rezervă este obli- 

gat să comunice în scris regimentului, sau. serviciului, căruia sa 

repartizat, cercul de recrutare, în care îşi are domiciliul, iar cercului 

de recrutare adresa domiciliului său. Asemenea se vor comunica şi 

orice schimbări de domiciliu. In fiecare an în luna Martie ofiţerii 

de rezervă vor comunica în seris cercului de recrutare pe raza căruia 

se află şi corpul unde contează, adresa unde locuieşte, specificând: 

că are echipamențul complet (L. 3 Mai 1925). Comunicarea se face 

întotdeauna în seris. Dovada comunicării se poate face numai prin 

numărul de înregistrare, dacă sa făcut personal, sau prin recipisa 

scrisorii de recomandare, dacă sa făcut prin poştă. Contravenienţii 

se pedepsesc conform codului justiţiei militare. 

Pentru înstrucția militară otiţerii de rezervă vor fi chemaţi la 

serviciu acţiv. In primul an, după înaintare, vor fi chemaţi la şcoala 

de tragere a armei respective. In cei 6 ani ce urmează 'vor fi che. 

maţi din 2 în 2 ani. În anii de rezervă, până la vârsta de 41 ani, vor 

fi chemaţi din 3 în 3 ani. Ofițerii, cari cu ocaziunea chemării nu 
vor dovedi, că au cunoştnţele cerute gradului lor, vor fi, chemaţi și 

în anul următor.
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Chemarea în serviciu activ se face de căţre şetul corpului de 

trupă, sau serviciului, în care contează ofiţerul de rezervă, prin 

cercul de recrutare al domiciliului. Din momentul primirii ordinu 

lui de chemare, ofiţerul este considerat ca: în serviciu şi este supus 

îndatoririlor şi jurisdieţiunii militare. 

Pentru înaintarea ofiţerilor de rezervă în timp de pace se tere 

vechimea prevăzută pentru ofițerii activi sporită cu jumătate și 2 

concentrări de instrucţie, în gradul în care se găsesc, dintre cari una 

pentru a dovedi capacitatea gradului superior (L. 5 Aug. 1924, 

art. 39). 

Drepturile ofițerilor de rezervă în timpul aflării lor sub arme, 

sunt potrivit gradului, aceleaşi ca şi ale ofiţerilor de activitate, 

bucurându-se de aceeaşi soldă şi de alte prestaţiuni. 

Ofițerii pensionari, pe timpul serviciului, primesc diferința 

dintre pensiune şi soldă. Ofițerii funcţionari civili, pe lângă retri- 

buţiunile civile, primesc şi drepturile miliţare cuvenite gradului lor. 

In caz de mobilizare se bucură însă numai de drepturile militare. 

Posturile lor însă se menţin şi le pot ocupa după demobilizare. Ofi- 

ţerii proveniţi din subofiţeri reangajaţi vor conserva drepturile lor 

dobândite în baza serviciilor făcute ca subofiţeri. 

In raportul dintre” ofiţerii de rezervă şi cei din activitate, la 

grad egal ofiţerii din activitate au pasul asupra celor din rezervă, 

ori care ar fi vechimea lor. Se exceptează ofiţerii trecuţi din armata 

activă, cari păstrează vechimea gradului ce au avut, când au pă- 

răsit armata activă, 

Uniforma au dreptul ofiţerii de rezervă a-o purta numai la so- 

lemnităţi, serbări şi recepții. Ei sunt datori a avea uniforma şi 

echipamentul întocmai ca şi ofiţerii din activitate. 

Portul uniformei este obligatoriu ori de câte ori ofiţerul este 

chemat în serviciu. 

$ 13. Reangajarea gradelor inferioare. 

Gradele inferioare, 'subofițeri. şi caporali (L. 21 Aug. 1913 pen: 

tru reangajarea gradelor inferioare în armată), sunt după ofiţeri al 

doilea element de stabilitate în armată. In armatele moderne se dă 

mare atenţiune chestiunei, de a avea elemente bine pregătite de . 

grade inferioare, pentru cadrele unităţilor din armată. 

In armata română gradele inferioare, necesare pentru instruc- 

- ţie, administraţie şi pentru unele servicii speciale, se recrutează din 

subofiţerii şi caporalii, cari au terminat serviciul militar obligatoriu
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sub arme, prin reangajare. Reangajarea se face în baza unui con: 

tract, prin care subofiţerul se ohligă de a rămânea, în serviciul ar 

natei pe termenul fixat în contract, în eondiţiunile legii, prin care 

se stabilesc drepturile reangajatului şi ale familiei sale faţă de stat. 

Termenul, pentru care se poate contracta reangajare, este de 

câte 1 sau 2, sau 5 ani. Reangajaţii formează corpul reangajaților, 

nuwiăvul lor este fixat în normele de organizare a unităţilor arma- 

tei şi în buget. Corpul reangajaţilor cuprinde: subofiţeri instruc- 

tări, subofiţeri de administraţie, sergenţi secretari, sanitari, cor- 

nişti, muzicanți şi meseriaşi. 

Subotiţerii instructori sunt destinaţi, ca prin însușirile lor îi- 

veşti, prin pregătirea proprie ce li se dă, şi prin îndelungata lor 

experienţă, să asigure unitatea de procedare în instrucţiunea trupei 

şi să garanteze continuitatea tradiţiunilor în armată. Ei trebue să: 

fie întrebuinţaţi exclusiv în serviciul frontului, ajutând pe ofiţeri 

la instruirea, trupei, la edueaţiunea ei şi la menţinerea disciplinei. 

Subofiţerii de administraţie se întrebuinţează ca organe ajută- 

toare administrative la diferitele servicii mai importante ale arma- 

tei. Sergenţii secretari servese ca organe auxiliare 1ă compurile de 

trupă, pentru serviciul casieriei, al îmbrăcămintei. şi al aprovizio- 

nării. Sergenţii sanitari sunt organe ajutătoare şi de execuţie la 

infirmeriile de oameni şi la cele pentru caii corpurilor de trupă. 

Reangajările se pot contracta începând cu prima reangajare, cu 

termen de 1 sau 2-ani, în care timp se face pregătirea şi încercarea. 

Prima, reangajare se poate contracta la expirarea termenului de ser- 

viciu sub arme, sau mai târziu până la terminarea primului an de 

completare, afară de sergenţii rămaşi de bună voe în serviciul sub 

arme după expirarea serviciului obligatoriu. După expirarea terme. 

nului de prima reangajare, aptitudinea necesară, pentru a contracta 

noui angajări pe termene de câte 5 ani, se constată printa”o exami- 

nare teoretică şi practică. Cei admişi vor putea, contracta, în cadrul 

vacanţelor bugetare, reangajări pe termene de câte 5 ani. Ele se pot 

veînoi până la vârsta de 42 ani, prin continuarea, serviciului. 

Reangajaţii primesc solda stabilită în lege, în care se cuprinde . 

şi hrana, o indemnitate de activitate ([. 19 Iulie 1921), cum şi oare- 

cari înlesniri pentru ei şi membrii familiei!), iar cei ce servese până 

la 42 de ani au pensiune şi înlesniri speciale. + 

1) Orice reangajat căsătorit primeşte zilnic, fără plată, pâne în condi- 

ţiile stabilite în regulamentul legii. Reangajaţii locuiesc în cazarme și în 

diferite clădiri militare, deosebit de trupă. In caz de boală au tratament



— 816 — 

Reangajatul nu se poate căsători fără autorizarea în scris a 

comandantului său. ” 

După împlinirea etăţii de "42 ani, reangajaţii au drept la pen: 

siune după legea generală a pensiilor şi, sau privilegiul de a fi 

numit într'o funcţiune publică în stat, din cele puse la dispoziţia 

reangajaţilor?), sau la împroprietărire gratuită pe una din moşiile 

statului în condiţiile legii?), sau la un ajutor în bani. 

Ş 14. Retribuţiunile în armată. 

Soldele în armată sunt fixate prin L. 20 'Mastie 1910 (modifi- 

cată prin L. din 19 lulie 1921 şi L. 1 Iunie 1927):). | 

Ofițerii şi asimilaţii afară de soldă se bucură de: a). indemni- 

tate de activitate, spre a putea face faţă la diferitele obligaţiuni ale 

poziţiunii de ofiţer în activitate; b) îndemnitate de misiune şi 

transport la, misiuni sau inspecţiuni afară de garnizoană; e) îndem- 

nitate de chirie şi de mutare în caz de mutare sau detaşare în inte- 

rex de serviciu, mai îndelungată de 5 luni2); d) indemnitate de re. 

şi hraria în spitalele militare. Medicamentele prescrise. de medicii militari 
pentru reangajat, soţie şi copii se liberează fără plată din farmaciile mi- 

litare. Au favor de transport pe căile ferate, precum şi pentru căutarea 

sănătăţii la staţiunile balneare şi climaterice, ca şi ofițerii activi şi fa- 

miliile lor. Copiii, frecventând şeoalele statului, sunt scutiţi de orice taxe. 

In şcoalele militare plătesc numai “4 din taxele prescrise pentru copiii 

de ofițer. Fiicele se bucură de bursă din casa dotaţiunei oastei, pentru 

scoalele profesionale. 

1) Aceste sunt: 50% din vacanţele existente în serviciile: “la ministerul 

de domenii, brigadieri silvici cl. II, da ministerul lucrărilor publice, pi- 

cheri şi şefi de cantonieri, la direcţiunea generală a postelor, capi de fac- 

tori principali, conducători gr. Il şi magazineri, la căile ferate rom. veghe- 

tori de încărcare etc. la navigaţiunea fluvială şi maritimă rom. se pri- 

mesc exclusiv reangajaţii de marină, la ministerul armatei funeţiile 

prevăzute în regulament. ” 

27 h&ctare pământ de cultură în stânga Dunării, ori în interiorul Do- 

brogei, sau 20) hectare pe linia. de frontieră a Dobrogei. Pe lângă pământ 

de Cultură, casă în vatra comunei, în întindere de 2500 mp., ministerul do- 

meniilor le mai procură, în contul lor, casă, 2? boi, car. plug. grapă etc. 

1 Soldeie fixate în 1910 sunt pentru: general de divizie 1200, general 

d» brigadă 1100, colonel 800, loc. -colonel 650, maior 500, căpitan 400, loco- 

tenent 260 lei lunar. 

> In acest caz ofiţerul are drept la transport pentru sine. soţie, copii, 

servitori şi icate bagajele în socoteala statului. Mai are drept la îndemni- 

tate de chirie după contractul de închiriere şi maximum până la îndemni-
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prezintare pentru comandanții de unităţi, formând corp în parte, 

pentru şeful stat-majorului general, pentru comandanții şceoalelor. 

Această indemnitate este destinată pentru întrunirea, ofiţerilor la | 

comandanții lor. Ea se fixează prin legea bugetară. 

Legea 19 Iulie 1921 fixează şi indemnitatea permanentă lunară 

de chirie pentru ofiţerii, asimilaţii, şi funcţionarii civili din ser- 

viciul armatei, ca şi la ceilalţi funeţionari ai statului. Indemnitatea 

de chirie se fixează. pe garnizoane şi după distincţia: căsătorit cu 

copii, căsătorit fără copii, necăsătorit. Pe timpul scumpetei de traiu 

ofiţerii, reangajaţii şi funcţionarii civili din serviciul armate: se 

bucură şi de indemnitatea scumpetei de traiu, întocmai ca şi ceialalţi 

funcţionari publici. In caz de moarte familia ofițerului are drept la 

îndemnitate de înmormântare, 

Elevii din şeoalele militare, când sunt înaintați ofiţeri, primese 

o primă de echipare, iar cei destinaţi trupelor călări şi un cal de 

serviciu. | 

Pe timpul cuncentrărilor pentru exerciţii şi manevre „ete, ofi- 

țerii şi asimilaţii, părăsind garnizoana au drept la alocaţii de hrană. 

In timp de răsboiu, soldele fără accesorii, se sporesc cu 1Îs pen- 

tru cei cari însoțesc armata în campanie, cu 'l» pentru cei cari nt 

o însoțesc, dar sunt puşi pe picior de răsboiu. Ofițerii şi asimilaţii 

ce intră în campanie au drept la o primă de echipare şi la alocaţiile 

zilnice de hrană. 

Solda şi hrana soldaţilor, gradaţilor în termen e prevăzută în re- 

sulamentul legii şi în buget. Solda reangajaţilor a fost fixată în L. 

19 Iul. 1921, deodată cu a ofiţerilor, acordându-li-se şi indemnitate 

de activitate, fiind sporite prin legi posterioare. 

tatea, de activitate pe G luni pentru generali, pe 7 luni pentru coloneli, pe 

8 luni pentru loc. coloneli şi maiori, pe 9 luni pentru ofiţerii inferiori. 

In caz de mutare prin înaintare îndemnităţile se reduc la %, în caz 

de dislocarea corpului de trupă la 4. Ofițerii mutaţi prin 'consimțământ, 

duță cerere, sau ca măsură de disciplină, nu au drept decât la transport. 

La transport au drept, ofițerii şi când părăsesc serviciul activ şi se stabi- 

lesc în alt oraş. Indemnitatea de mutare se acordă numai de-odată cu mu- 

tareu, casei şi familiei ofițerului. —— 

Când ofiţerul călătoreşte în intersul -său personal el plăteşte 4 din 

tariful căilor ferate. Când călătoreşte vara la staţiunile climaterice, plă- 

teşte pentru sine, soţie, copii şi servitori 44 din tarif. In concediu de boală, 

mergând la băi în ţară, are drept la transportul său, al familiei şi al unei 

ordonanţe. 

-In caz de moarte a ofițerului, în activitate sau disponibilitate, familia, 

are drept la transportul ei. și al corpului ofițerului în orașul unde va avea 

ioc înmormântarea (art. 14—19). 
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Solda, şi acesoriile fixate prin lege se acordă militarilor prezenți 

la corpul sau serviciul lor, sau în diferite poziţiuni considerate ca 

prezenţă. In celelalte poziţiuni solda şi accesorile variază. 

In concediu de interese personale ofiţerul primeşte solda în- 

treagă cu accesoriile numai pe 2 luni de concediu sa de absenţă 

“totală, în timp de 1 an. In concediu sau absenţă de boală ofiţerul are 

drept la solda întreagă cu accesorii pe timp de 2 luni, şi la %: pe 

timp de 4 luni următoare. 

In disponibilitate (pentru licenţiare de corp, suprimare sau înce- 

tare de funcţiune, în captivitate şi după întoarcerea din captivi- 

tate. până la chemarea în activitate) ofiţerul are drept la solda în- 

treagă, fără accesorii. In disponibilitate pentru caz de boală sau in- 

firmităţi corporale ofiţerul are drept la |; din soldă, fără accesorii). 

In rezervă sau retragere, trecut din oficiu, ofiţerul cu drept la 

pensiune, însă fără a avea vârsta prevăzută în legea generală de 

pensiuni, primeşte o soldă fără accesorii, egală cu pensiunea ce i se 

cuvine. Aceasta o primeşte până când, întrunind condiţiile, dobân: 

deşte înscrierea la pensiune. 

$ 15. Instrucţia gradelor în armată. Școalele militare. 

Instrucţia gradelor în armată se face prin şcoale şi anume: 

şeoale regimentare de subofiţeri, șeoale de subofiţeri!) (Dee. 23 Iunie 

1922 funcţionarea acestor şcoli), şcoala pregătitoare de ofiţeri, de 

infanterie No. 1, No. 2, de artilerie, de geniu, de administraţie2), 

pentru aeronautică, şsoala tehnică de construcţii (pe lângă şcoala, 

de geniu). i 

5 In caz când boala sau infirmitatea provine din felul vieţii ofițerului, 

va primi numai 2/; din soldă, fără accesorii; 

*) Şcoale pregătitoare de plutanieri (R. 30 Ian. 1910) pentru a da in- 

strucţiunea teoretică şi practică necesară gradelor inferioare. destinate 

să devină plutonieri,. | 

2) Şcoala militară de administraţie (R. 1 Nov. 1908) pregăteşte ofiţerii 

întsebuinţaţi în aiferitele rame de administraţie militară, ca contabili de 

bani şi materii a corpurilor de trupă. Elevii se recrutează din absolvenţii 

şcoalelor de comerţ, din subofiţerii de adm. cu 6 clase de liceu sau 2 clase 

dela scoala. superioară de comerţ. Elevii se admit în școală în urma unui 

exarnen. Invăţământul e de 2 ani. Absolvenţii sunt, înaintați la gradul de 

- aăministrator cl, III (sublocot.) 

Ofițerii de adm! de rezervă, se recrutează din tinerii absolvenţi ai 

școalslor de comerţ, cari doresc să, devină ofiţeri de adra. Fi urmează un 

curs &pecial de 8 luni, la finea căruia dau examen de absolvire..
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In şcolile militare pregătitoare de ofiţeri activi pentru infar: 

terie, cavalerie, geniu, artilerie, administraţie şi şcoala tehnică de 

construcţii se primese absolvenţii liceelor militare bine apreciaţi, 

sau ai liceelor civile, în şcoala tehnică de construcţii se primesc şi 

absolvenţii şcolilor de conductori de lucrări publice şi de arhitectură 

cu diplomă de capacitate. (Dec. 17 Iunie 1922). | 

Comitetul consultativ al şcolilor militare se compune din: ins- 

pectorul tehnic al şcolilor militare ca preşedinte, directorul direcţiei 

şcolilor militare, şeful secţiei instrucției din marele stat-major, dl- 

vectorii: şcolii militare de infanterie Bucureşti, a şcolii militare de 

artilerie, a şcolii militare de geniu, comandantul liceului militar 

Mănăstirea Dealului, consilierul de învăţământ dela direcţia şcolilor 

(D. 4 FPebr. 1991). 

Scoalele marinei sunt: şcoala. navală, şeoala specială, de marină, 

școala navală superioară, şcoala de marină a maeștrilor militan, 

şcoala de tragere a marinei, şcoala de hidrografie şi pilotagiu, şcoa 

lele practice la bord pentru ofiţeri şi trupă. Aceste şooli se conduc 

după regulamentul lor special. Sunt puse sub autoritatea comanda- 

mentului marinei. Sunt dirijate şi inspectate de un ofiţer superior 

de marină, având funcțiunea de inspector al şcoalelor şi, învățămân- 

tului în marină. 

Şeoalu navală a marinei militare are de scop a da tinerilor 

doritori de a îmbrăţişa cariera maritimă militară educaţiunea şi 

instrucţiunea militară şi marinărească necesară ofiţerilor de ma. 

vină. Are o durată de 3 ani, 2 ani în secţia pregătitoare, 1 an în 

secţia de aplicaţie. (Dee. 24 Iunie 1922). | 

Şcoala specială de marină (R. 4 lulie 1920) are de scop a da 

instrueţiunea „specială, teoretică şi practică, ofiţerilor de marină şi 

ofiţerilor mecanici de marină, cari nu au făcut o şcoală navală. Du- 

vata cursurilor e de 2 ani. 

Școala navală superioară (R. 6 Noem. 1909) are de scop: de a 

da instrucţiunea superioară, teoretică şi practică ofițerilor de ma 

xină. Durata studiilor este de un an. 

Se admit locotenenţi de marină. La finea anului elevii*sunt su- 

puşi unui examen general asupra tuturor materiilor. Absolvenţii 

obţin diplomă, care hotăreşte vechimea în gradul de locotenent. 

Şcoala superioară de răsboiu (BR. 13 lunie 1909) dă instrueţia 

superioară în armată, pregătind ofiţerii în. vederea comandei şi 'con- 

ducerii unităţilor. Stă sub direcţiunea superioară a şefului de stat 

major general. 7 

52,
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Ofițerii (căpitani şi locotenenţi din orice armă) se admit în 

şcoală în urma unui concurs. Durata, învăţământului e de 2 ani. 

Invăţământul se face prin conferinţe (analitice şi critice), lucrări 

de studiu şi joc de răsboin, aplieaţiuni pe teren, cu şi fără trupe 

vizite şi călătorii de instrucţiune. Se dau examene la finele fiecărei 

râaterii. La, finele anului al II-lea se trece examenul de absolvire. 

Institutul sanitar-militar (LL. 19 Iulie 1921 şi L. 12 Iunie 1924) 

are de scop de a forma medici, veterinari şi farmaniști. militari. 

Este condus de un director al institutului. 

Elevii se recrutează prin concurs dintre studenţii români ai 

facultăţilor de medicină, de medicină veterinară şi ai învăţămân- 

tului farmaceutic din ţară. Studiile se urmează la facultăţi. Ei pot 

îi externi şi interni ai spitalelor civile?). 

Şcoala militară de educaţie fizică (R. provizoriu 21 Aug. 1921) 

are de scop pregătirea educatorilor fizici necesari armatei+). 

$ 16. Instituţiuni de protecţiune şi educaţie militară. Casa dotaţiei 
oastei. Casa de economii. Casa ostăşească. 

„Casa de dotațiunea oastei a îost înființată prin L. 5 Apr. 1862 

(modificată în 1876 şi 1882). Scopul ei este: de a veni în ajutor 

membrilor oştirei, avizaţi la un sprijin material, când statul nu îl 

poate da în lipsă de un drept întemeiat faţă de stati). 

*; Institutul are secția elevilor, cuprinzând studenţii din anul I şi II, 

şi secția ofilerilor-elevi, care cuprinde pe toţi studenţii din ceialalţi ani de 

studiu. Elevii absolvenţi a 'doi ani de studiu se înaintează la gradul de" 

medic, veterinar, farmacist-sublocotenent, iar la finea anului V-de studii. 

s6 înaintează la gradul de locotenent. După obţinerea gradului academic 

respectiv şi absolvirea şcoalei speciale de aplicație sanitară, care formează, 

partea a doua a învățământului sanitar, se înaintează la gradul de căpi- 

tan. Ofiţerii-elevi sunt obligaţi a, servi în armată, ca şi absolvenţii. şcolilor 

pregătitoare de ofiţeri, timp de 9 ani dela obținerea, gradului de sublo- 

cotenent. 

4) Cuprinde secţiunea ofiţerilor şi cea a gradelor inferioare. Durata 

secţiei ofiţerilor este 6 luni, a secţiei gradelor. inferioare 2 ani, Recrutarea 

se face prin un examen de admitere. In materiile de învățământ sunt: 

anatomia , fiziologia, igiena şi naţiuni de patologie, pedagogia educației 

fizice, gimnastica educativă şi sportivă, sporturi generale şi militare, scri- 

ma, dansuri nâţionale şi jocuri educative. Absolvirea, se face după un exa- 

men la cursuri şi practic. : 

1) Casa dotaţiei oastei dă: mici ajutoare militarilor ieşiţi din serviciu, 

văduvelor şi orfanilor fără drept la” pensie, sau părinţilor de ofiţeri dece-:



Casa de economii, credit şi ajutor a ofițerilor s'a înfiinţat prin 

L. 9 Martie 1900 (R. 16 Mai 1900) la Bucureşti?). 

Casa ostăşească „Principele Carol“ (Dec. min. armatei 23 

lulie 1921) face parte din programul educaţiei naţionale, procurând 

ofițerilor şi soldaţilor, în orele libere, mijloacele de educaţie morală, 

fizică, culturală şi civilă, 

Aceste se desfăşoară sub formă recreativă şi benevolă, comtri-- | 

buind la formarea spiritului de solidaritate şi încredere în puterile 

neamului3). . > 

daţi, burse fiicelor de militari fără mijloace ofițeri şi subofiţeri, fie aceştia 

în activitâte sau pensionari, cărți şcolare fiicelor şi fiilor de militari în 

aceleaşi condiţii, alte ajutoare. Casa mai administrează fonduri şi premii 

create de particulari în interesul soldaţilor din diferitele unităţi ale ar- 

matei. 

Casa e sub privigherea şi garanţia statului. Cheltuelile ei sunt trecute 

în buget între cheltuelile ministrului armatei. 

Casa este administrată sub direcţiunea unei comisiuni superioare de 9 

mieinbrii, numiţi de Rege, dintre care 3 sunt luaţi din sânul corpurilor ie- 

giuitoare şi 2 membri ai Curţii de casaţie. 

Administraţia casei se tace prin personal deosebit sub autoritatea 

ministerului armatei - 

2) Scopul este de a capitaliza şi face productive. micile economii ale 

membrilor săi ofiţeri, de a le înlesni creditul prin avansuri în contul sol- 

dei ior, de a forma un capital, din care să se acorde ajutoare In cazuri . 

fortuite de boale, răniri, moarte, perderi:de cai etc,, de a strânge un capital 

pentru înființărea şi întreţinerea de stabilimente militare în staţiunile 

balneare din ţară, pentru întreţinerea sanatoriilor militare şi instituţiuni- 

lor de educaţiune şi instrucţiune pentru fii şi mai ales pentru fiicele mili- 

tarilor, membri ai casei. Deosebit i sa dat casei atribuţiunea de a admi- 

nistra, fondul special, de cai şi harnaşament, cuvenit ofiţerilor armatei ac- 

tive, cu dreptul de a avea cal, după legea. soldelor (adaus de 15—20 lei 

lunar după legea din 12 Maptie 1906). 

Casa e persoană juridică. Ea poate avea sucursale şi în alte garni- 

zoane. Casa e administrată de un consiliu .de adm, din 1 ofițer general 

preşedinte și 7 ofiţeri superiori, membri, câte unul din fiecare armă sau 

serviciu numiţi de ministrul armatei. 

In legea pentru reangajarea. gradelor inferioare din 21 Apr. 1913 e pre- 

văzută înfiinţarea pe lângă casă a' unei secțiuni a reangajaţilor şi micilor 

funcţionari ai armatei, servind aceleaşi scopuri, având a se forma pentru 

această secţie un fond de ajutoare de 500.000 lei. 

Secţia reangajaţilor este astfel organizată, ca, fiecare membru să poată, 

strânge un capital propriu, cu care să poată tace faţă cheltuielilor de 

pina necesitate în momentul părăsirei serviciului, 

:) Ble sunt: pentru educaţia morală, culturală şi civică: conferenţe, dis-.. 

cuțiuni şi lecturi, reprezentanții teatrale și cinematografice; pentru edu- 

caţia fizică: jocuri, gimnastică şi sporturi conform programului armatei. 

Couferiniele, lecturile, reprezentațiile vor fi cu subiecte morale, sau pri:
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$ 17. Rechiziţiunile militare. Timpul, locul, formele rechiziţiunilor. 

Puterea armată, cu ocaziunea mişcărilor de trupe şi a opera.- 

țiunilor militare, în afară de localităţile, în care e așezată în vre- 

muri normale, reclamă prestaţiuni din partea populaţiunii pentru 

“întreţinerea ei. Aceste prestaţiuni sunt cerute în scopul de a asigura, 

trupelor: cartiruirea pamenilor, cailor şi animalelor oştirei, hrană, 

mijloace de transport, îmbrăcăminte şi îndestulirea altor necesităţi. 

Toate aceste prestaţiuni se cer dela populaţiune prin dispoziţia au- 

torităţilor numită rechizițiune. Unele prestaţiuni se pot cere şi sub 

formă de închiriere. 

Reshiziţiunea este reglementată în legea asupra rechizițiunilor 

militare din 6 Aprilie 1906 (modificată prin legile din 7 Apr. 1913, 

7 lulie 1913, 10 Martie 1915, 23 Martie 1916, şi prin decretul relativ 

la adăugirea a două titluri adiţionale la legea asupra rechiziţiilor 

militare din 19 Mai 1918). Instrucţiunile din 7 Iulie 1910, 12 Iulie 

1913 şi R. 23 Aug. 1922 asupra legii rechiziţiilor au desvoltat regu- 

lele de aplicaţiune a legii. 

„Legea conţine obligaţiunea generală a locuitorilor ţării de a 
procura autorităţilor militare prestaţiunile cerute, în condiţiunile 

legii. Acestei obligaţiuni sunt supuşi şi străinii, cari locueese sau 

au reprezentanţi în ţară, dacă tratate internaţionale p'ar dispune 

alteum. 

Prestaţiunile conţinând o restricţiune la dreptul de proprietate, 

întocmai ca şi exproprierea, sunt limitate în timp şi în loc. 

Timpul, în care sunt admise rechiziţiunile este: când armata 

esle mobilizată, în total sau în parte, sau când se face manevre, cum 

şi operaţiuni ale armatei de useat sau ale marinei, 'sau atunci când - 

interesele ţării reclamă. Data începerii rechiziţiunilor se hotăreşte 

la mobilizare prin chiar ordinul de mobilizare, în alte cazuri data 

începerii se hotăreşte de autoritatea militară cea mai înaltă, dar 

numai în urma unei autorizaţii speciale a consiliului de miniştri. 

Locul, în care se pot face rechiziţiunile, este: zona de teritoriu, 

unde curg mișcările și operaţiunile trupelor. Această zonă se deter- 

vitoare la geografia ţării şi istoria neamului, precum şi la o mai bună 

"gospodărie şi igienă în viaţa, cetăţeanului, | 

Orzanizarea casei ostăşeşii este: comitet central, comitete regionale pe 

corpuri de armată şi comitete de garnizoană, cu misiunea de a da directi- 

vele de funcţionare şi a le exectia. ăi



“mină de asemenea în ordinul de mobilizare, sau în alte cazuri prin 

autoritatea militară. 

Rechiziţiunile, ca orice dispoziţie administrativă, conţinând un 

aci de autoritate 4 statului, vor fi făcute, pentru a fi valabile, în 

anumite forme, parte pentru a se, determina. drepturile ce rezultă 

pentru locuitorii obligaţi la prestaţiuni rezultând din acest act, cum 

şi datoriile statului, parte pentru a se împedeca abuzurile ce se pot 

săvârşi din partea autorităţii militare. 

Prestaţiunile dau drept la despăgubiri din partea statului, fiind 

statul obligat să plătească proprietarului valoarea prestațiunii resp. 

lucrurilor rechiziționate. Pentu a nu se naște un litigiu asupra pre- 

tului prestaţiunii rechiziţionate, între proprietar şi autoritate, pre: 

țul este fixat în prealabil în tarifele de rechizițiune. Unele presta- 

țiuni nu dau titlu la despăgubire. | 

Formele, cari vor fi observate din partea autorităţii cu ocaziu- 

nea rechiziţionării, suni următoarele: 

Numai autoritățile militare au dreptul de a face rechiziţiuni. 

Acest drept se poate exercita numai în baza unei delegaţiuni date 

de ministerul armatei, de comandanții de corpuri de armată, sau 

de şefii de servicii. Delegaţiunile pot fi date numai ofiţerilor. In 

mod excepţional ministerul armatei poate da delegaţiuni unor func 

ționari publici şi altor persoane, cari nu aparţin cadrelor armatei. 

Un birou de rechiziţiuni sa înfiinţat pe lângă fiecare cere de 

recrutare. Rechiziţiunile sunt întotdeauna formulate în scris şi 

semnațe. 

Autoritatea e obligată a da o chitanţă de primirea obiectelor 

rechiziționate. 

In scrisoarea de rechiziţionare se determină felul şi cantitatea 

prestaţiunilor, ziua şi locul predării, şi pe cât va ti cu putinţă, du: 

rata lor. 

$ 18. Prestaţiuni, obiecte de rechiziționat, servicii. 

Despăgubiri, scutiri. 

Prestaţiunile şi obiectele ce pot fi rechiziţionate de armată sunt: 

a) pentru cartiruire: loguinţe pentru oameni, birouri şi maga- 

zine pentru servicii şi materiale, grajd pentru cai şi celelalte ani- 

male, încălzitul localurilor, -paiele de aşternut pentru trupele bi- 

vuacate sau cantonate; | 

b) hrana pentru ofițeri şi soldaţi, alimentele de orice fel, nece- 

sare pentru hrana ofiţerilor şi a trupei, precum şi orice fel de pro-
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duete, mărfuri şi produse necesare alimentării armatei şi pentru 

aprovizionarea, depozitelor, furajul pentru cai şi alte animale, mori 

“şi cuptoare necesare pentru pregătirea hranei; 

c) pentru transport: hamurile, căruțele, camioanele, trăsurile 

ete. şi orice mijloc de transport cu trazţiunea mecanică, ca automo- 

bile, camioane, cu sau fără personal; animalele de tot felul trebuin- 

cioase transportului şi alimentaţiunii trupelor; căi ferate particu- 

lare, fie că fac sau nu cărăuşie publică, cu lărgime normală sau În- 

gustă coprinzând atât materialul de tot felul, cât şi personalul, elă- 

dirile şi instalaţiunile ce-i aparţin, precum. şi liniile funiculare; ma- 

_1erialul, sculele, instrumentele, maşinile şi aparatele pentru construc: 

ție şi în general pentru exe“mtarea oricărei lucrări militare; basti- 

mentele, vase și îmbareaţiuni de orice categorie, cu lopeţi, pânză sau 

motor; macarele, elevatoare, docuri şi în general tot, materialul plu- 

țitor, cu sau fără personal; - 

d) prestaţiuni de muncă: oamenii trebuincioşi pentru toate lu- 

crările ce au a executa diferitele servicii ale armatei, călăuze, con- 

ductori,- îngrijirea bo'navilor sau răniților 'pe la locuitori; 

e) material şi stabilimente industriale: efecte de îmbrăcăminte, 

echipament, campament, harnaşament, armătură, efecte de culcat, 

medicamente, . mijloace de pansament, combustibil (lemne, cărbuni, 

păcură, petrol), catran, aramă, alamă, fierul, oţelul, zincul, în stare 

primă sau transformate, materii necesare pulberei, explosibilelor 

ete., şi orice material de funcţionare şi întreţinere întrebuințat în 

armată; mai departe orice fabrici sau stabilimente industriale de 

orice fel, precum şi exploatările şi fabricile de petrol şi a derivatelor 

lui, eu toate instalaţiunile lor, declarate de autoritatea militară ne- 

„cesare trebuinţelor armatei, cu materiile prime şi fabricate, de cari 

dispun, cu sau fără personal; drumuri, poduri, viaducte, aflate în 

posesiunea particularilor, telegrafe şi instalaţiuni telefonice, cu sau 

"fără personal; minele de minereuri sau de combustibil solid sau 

lichid, iu instalaţiile şi depozitele lor, cu sau fără personal; orice 

materii prime sau fabricate necesare armatei, clădirile şi în general 

imobilele de orice natură trebuincioase armatei, orice alțe presta- 

ţiuni şi obiecte necesare armatei. | 

Guvernul poate prin o deciziune publicată în Mon. of. şi afişată 

la primării să determine anume obiecte, a căror rechiziţionare e ne- 

cesară armatei şi pentru care toţi deţinătorii sunt obligaţi să le 

declare autorităţii indicate. | 

In afară de necesităţile armatei, în caz de răsboiu se pot strânge 

prin rechiziţiune şi aprovizionamentele necesare populaţiunii civile
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din cetăţi, locuri întărite şi din alte loealităţi desemnate de autori- 

tatea militară. a | 

Toate prestaţiunile şi obiectele rechiziţionate dau drept la des- 

păgubire din partea statului. Penţru localuri de cartiruire se plătese 

chirie şi deosebit despăgubiri pentru stricăciuni (D. 19 Mai 1918)1). 

Chiriile şi despăgubirile se stabilese prin bună înţelegere între 

rechiziţionat şi autoritate. In caz de neînțelegere hotăreşte o tomi- 

siune mixtă, compusă din un delegat al ministerului armatei, al 

celui de interne şi un delegat al autorității comunale respective. Cel 

nemulțumit are în 30 zile calea deschisă la instanţele civile. 

Sunţ scutite de rechizițiuni pentru cartiruirea trupelor; stabili- 

mentele religioase, spitalele şi ospieiile, proprietăţile statului şi ale 

judeţului întrebuințate deja pentru un serviciu public, clădirile 

aparţinând căilor ferate şi cari servesc la exploatare, mai departe 

internatele de femei şi fete., 

Sunt scutiţi de rechiziţiuni: caii familiei regale, ai reprezentan. 

ților puterilor străine, ai funcţionarilor datori să-i aibă pentru ser- 

viciul statului, armăsarii şi iepele pentru reproducţiune, caii sub 

5 ani etc., asemenea trăsurile, automobilele, motociclezele, acestor 

categorii. , _ Ă 

O mare estensiune s'a dat în răsboiul mondial şi prestaţiunilor 

de servicii personale, cerute dela cetățeni într'o măsură necunoscută 

“până atunci. | ” 

Legea. din 10 Martie 1915 prevede, că în caz de mobilizare auto. - 

rilatea militară poate cere prestarea de servicii din partea persoa- 

nelor civile nemobilizabile, tari nau împlinit vârsta de 50 ani, atât 

timp cât serviciile nu pot fi satisfăcute prin milițieni sau prin tineri 

neîneorporaţi. , 

Se mai pot cere prestații de servicii pensionarilor statului, ju 

deţelor, comunelor şi ai instituţiilor supuse controlului statului până 

la vârsta de 65 ani, spre a înlocui pe funcţionarii mobilizați ori 

chemaţi la prestații de serviciu, sau a îndeplini alte servicii, 

De asemenea se pot cere, până la vârsta de 65 ani prestații de 

servicii dela specialişti şi profesionişti nemobilizaţi ca: ingineri, ar- 

hiteaţi, chimişti etc., studenţi în chimie, asistenți la laboratoare. 

1) bână Ja 1 Iunie 1918 cartirurile a fost fără plată, prin D. 19 Mai 

1918 s-a. întrodus obligațiunea de plată a statului. |
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$ 19. Procedura la rechizițiunile de locuință, hrană, 
obiecte şi muncă. 

Rechiziţiunea privitoare la locuinţe, hrană, echipament de tot 

felul şi orice alte obiecte, cum şi la orice serviciuri trebuincioase 

armatei, principiar trebue să fie adresată autorităţii comunale. Au: 

ţoritatea comunală prin primar, asistat de 2 membri ai consiliului 

comunal şi de 2 din locuitorii cei mai impuşi în comună, reparti- 

zează între locuitori şi contribuabili prestaţiunile cerute de armată. 

- Repartiția autoritaţii comunale este obligătoare pentru toţi cei nu- 

miţi. întrânsa. Primarul ia totodată şi măsurile trebuincioase, ca 

ori care locuitor să execute partea de prestaţiune ce îl priveşte. Fur- 

nizând fiecare locuitor prestaţiunea sa, primarul îi dă o chitanţă 

de primire. N | 

Autoritatea militară poate adresa, rechiziţiunea şi direct locui- 

torilor, dacă nici un membru al autorităţii comunale nu se găsește 

la reşedinţa comunei sau dacă o rechiziţiune este urgentă şi trebue 

făcută la un punct depărtat de reşedinţa. comunei şi este peste pu- 

tinţă o notificare în regulă. 

In caz de 'forţă majoră sau de extremă urgenţă, primarul poate 

proceda şi singur la repartiţiunea rechiziţiunilor. 

In caz de rechiziţionarea productelor agricole pentru hrană s6 

va ţinea seamă, ca repartiţia să nu covârşească maximul de 1; din 

productele unui proprietar, arendaş sau locuitor din comună. 

In loe de a strânge rechiziţiile prin repartiție dela locuitori, 

“primarul poate în socoteala comunei să: achiziţioneze şi în piaţă pre- 

staţiunile cerute, dacă natura lor admite aceasta. Cheltuelile îm- 

preunate cu această operaţiune îngreunează "resursele generale ale 

bugetului comuna], fără să fie trebuinţă de o autorizaţie specială 

în acest scop. - 

$ 20. Procedura la rechizițiunile de cai, animale, care, 
automobile. Transporturi temporale. . 

Rechiziţiunea mijloacelor de transport pentru trebuinţele ar- 

matei este pregătită din, timp de pace, întocmai ca şi mobilizarea | 

oamenilor. In acest scop, ea în întreagă procedura de rechiziţionare, 

conluerează autorităţile administraţiei civile cu ale celei militare. 

Pregătirea rechiziţiunii mijloacelor de transport se face prin 

recensământ general. Seopul recensământului este de a cunoaşte, 

care este cifra cailor, animalelor, carelor, automobilelor şi a altor 

vehicule, care se găsesc la populaţiune. 
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Recensământul se face anual. Proprietarii mijloacelor de trans 

porl sunt obligaţi a declara autorităţilor numărul și calitatea ace 

lora, orice sehimbări venite, iar cu ocaziunea inspeectării şi clasifi- 

cării a le prezenta comisiunilor respective. 

Fae obiect al recensământului: caii (iepe, armăsari) dela vârsta 

de 5 ani în sus, celelalte animale socotite dela vârsta de 4 ani, că: 

ruţe cu cai sau alte animale cu hamuri, automobile de orice fel, 

motociclete şi biciclete, trăsuri, hamuri. 

Recensământul se face în fiecare an, în luna Septemvrie, pe co- 

inune, prin comisiuni, comunale, compuse din 2 membrii ai autori: 

tăţii comunele şi câte un cetățean mai greu impus. Datele recensă- 

mântului se trec întrun registru, care va fi ţinut la curent, prin 

trecerea mutaţiilor, adunându-se creşterea şi scăzându-se perderea. 

In lunile Octonivrie şi Noemvrie, obiectele de rechiziţie se inspec- 

tează şi se clasifică de comisiuni mixte, numite de ministerul ar- 

matei, pe judeţ, (președinte: 1 ofiţer din trupele călări, delegat al 

coniunei, 1 veterinar militar sau civil). Comisiunea se transportă, 

după putiiţă, în fiecare comună, după un iţinerar comunicaţ cu 15 

zile înainte. La ziua fixată proprietarii sunt datori a prezenta ani- 

malele şi obiectele înscrise în tabela recensământului. Cele recunos- 
cute proprii, pentru a fi rechiziţionate, sunt clasificate pe categorii, 
după nevoile armatei. După aceea comisiunea procedează la alegerea 
celor 'ce ar conveni mai bine serviciului armatei, stabilind ordinea 
de preferinţă şi trecându-o în tablou. , 

Delegatul dă proprietarului un buletin de rechiziţie. 
Pe baza datelor.recensământului comandamentul miliţar fixează 

cifra animalelor şi obiectelor de reshiziţionat cu un plus de 15% 
peste nevoile mobilizării, făcând şi repartiţia numerică pe Județe 
şi comune. Repartiția nominală pe comune se face la reşedinţa fie- 
cărui Judeţ de către un delegat al comandamentului şi prefectul ju 
dețului sau un delegat. Tabelele întocmite se trimet spre executare 
comunelor. a 

In caz de mobilizare animalele şi obiectele rechiziţionate vor fi 
predate de proprietari la locul şi ziua hotărită. Autorităţile comu- 
nale liberează bonuri provizorii de rechiziţionare. Autorităţile ci- 
vile predau cele rechiziţionate prin delegat la locul indicat; autori- 
tăților militare, cari mai selecţionează materialul adus, eliminând 
ce nu e potrivit. Autorităţile militare. liberează bonuri definitive de 
rechiziţie. 

| 
In afară de această procedură la caz de mare urgență autori- 

tăţile comunale sunt obligate să satisfacă de îndată cerer ile de rechi-
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ziţie, făcute de orice comandant militar. Predarea se face în contra 

bonului de rechiziţie, ce comandantul este dator să dea, pentru fie 

care. animal. 

Numărul acestor rechiziţiuni se deduce din numărul rechiziţii- 

Jor ce comuna este obligată să dea. 

Estimaţia animalelor şi obiectelor se face de comisiunea mixtă 

de inspectare. Preţul e obligatoriu şi se trece atât în tabelele de 

clasificare, cât şi. în buletinele şi bonurile de rechiziţie. 

Dacă se rechiziţionează căruţe cu cai, sau cu alte animale, ba- 

muri şi conductori, servind ca mijloa de traiu sau pentru întreţine- 

rea familiei, pe lângă despăgubirea, celor rechiziţionate, se va da 
rechiziţionatului şi o indemnitate zilnică. | 

Pentru transporturi militare temporare, se pot rechiziţiona, atâi 

în timp de răsboiu, cât şi în timp de pace, pentru mobilizare, concen- 

irări, manevre, schimb de garnizoană, căruțe trase de cai sau boi, 

sau orice vehicul de transport din comunele cele mai apropiate. Au: 

toriţâtea militară este obligată să întreţină animalele şi conductorii 

pe timpul cât sunt rechiziţionaţi. Aceste rechizițiuni dau dreptul la 

o indemnitate. zilnică. 

Ş 21. Rechiziţiunea căilor ferate şi a vaselor de transport 

pe apă. 

Intre mijloacele de transport ale armatei au o mare importanţă 
căile ferate şi vasele de transport pe apă. 

Asuprâ căilor ferate şi a vaselor, care sunt proprietatea statu. : 

lui, armata dispune fără vr”'un inconvenient. Asupra celor din pro- 

prietate particulară, armata uzează de dreptul de rechiziţie. 

Dreptul de revhiziţie relativ la căile ferate de interes privat 
există numai în timp de răsboiu. In caz de răsboiu proprietarii linii- 

lor ferate de interes privat sunt datori a pune la dispoziţia ministe- 

rului armatei toate resursele, în personal şi material, de care are 

trebuinţă pentru 4 asigura transporturile militare. 

Personâlul şi materialul, astfel pus la dispoziţie, poate fi între: 
buințat pe toate liniile, fără a se ţine socoteala de linia, de care 
face parte, atât înăuntru cât şi înafară de baza de operaţiuni. Pen- 

tru trebuinţele căii ferate se rechiziţionează şi combustibilul şi alte 

materiale ale căilor ferate particulare, pe preţul de cost. 
| Dependinţele gărilor şi ale căilor, birourile, firele telegrafice 

se rechiziţionează de asemenea pentru trebuinţele răsboiului. 
Rechiziţiile vor fi adresate şefilor de gară. | 
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In timp de răsboiu transporturile comerciale încetează de drept 

pe liniile ferate, situate între baza de operaţiuni şi armată. Suspen- 

darea transporturilor nu dă drept la nici o despăgubire. 

In tocmai ca şi căile farte particulare, se rechiziţionează în caz 

de răsboiu vasele de transport pe apă ale particularilor. In baza legii 

de rechiziţii proprietarii, căpitanii sau patronii bastimentelor, va; 

poarelor şi imbarcaţiunilor de orice natură sub pavilionul român, 

cum şi diferiţii comercianţi şi depozitari din porturi sunt datori a 

pune la dispoziţia autorităţilor militare, vasele lor sau materialele 

necesare, cari se rechiziţionează cu întregul personal, sau numai o 

parte dintr'iînsul, pentru serviciul marinei. 

In apele maritime aceste rechiziţiuni se fae prin ințermediarea 

căpitanilor de port. 

Rechiziţionarea vaselor de transport pe apă este pregătită din 

timp de pace, ca şi rechiziţionarea mijloacelor de transport pe usecăt. 

Proprietarii, căpitanii sau patronii sunt obligaţi a declara vasele 

și materialele ce âu în fiecare an. Recensământul se face prin căpi- 

tanii de port în luna Noemvrie. Clasificarea şi inspectarea vaselor 

şi materialelor se faze în lunile Ianuarie şi Februarie prin comi- 

siuni, pe porturi, întoecmindu-se tablouri nominale. Un exemplar se 

păstrează la căpitanii de porturi, al doilea la comandamentul mari- 

nei. În caz de mobilizare, vasele şi materialele vor fi predate în ziua 

şi la locul hotărît, în sehimbul bonurilor de rechiziţie. 

$ 22. Plata despăgubirilor pentru rechizițiuni. 

Plata despăgubirei, ce este dator să dea statul pentru prestaţiu- 

“mile şi obiectele reclamate de necesităţile armatei, este fixată în 

prealabil în tarifele generale, întocmite pe judeţ. Tarifele sunt sta- 

bilite de o comisiune mixtă, numită în fiecare judeţ de ministerul 

armatei. Ele se întocmesc în fiecare an în cursul lunii Februarie, 

cuprinzând preţul indemnităţilor pentru prestaţiunile şi obiectele 
de rechiziționat. Tarifele se înaintează până la 5 Martie comisiunei 
centrale de rechiziţiuni, care le controlează, le aduce modificările 
necesare şi le înaintează ministerului armatei, însoţite de avizul 
său până la 20 Martie. Tarifele aprobate de minister se publică în 
Monitorul oficial. Ele sunt obligatorii atât pentru autoritatea. mili- 
„ară; cât şi pentru locuitori, la plata, rechiziţiunilor, cu începere dela, 

1 Aprilie pe timp de un an. Consiliul de miniștri poate majora sau 
micşora preţurile fixate prin tarifele generale aprobate de minister,



— 830 — 

Tiotărirea, se aduce cu avizul comisiunei centrale de rechiziţiuni, şi se 

publică în Monitorul oficial (L. 23 Martie 1916). 

Prestaţiunile, al căror preţ nu se poate stabili de comisiunea, 

mixtă în tarifa generală, se estimează în momentul rechiziţiunei, 

de comisiuni compuse din specialişti pentru căile ferate si vasele 

pe apă, de către o comisiune mixtă compusă din autorităţile civile 

şi milităre pentru celelalte prestaţiuni. 

In țimp de pace toate prestaţiunile, cari dau drept la despăgu 

biri, se vor plăti de către corpuri şi serviciuri în bani, îndată ce 

rechiziţiunea s'a efectuat. Pentru rechiziţiunile de animale, trăsuri, 

hamuri şi tot felul de vehicule rechiziţionate, dacă se constată că 

ele au devenit improprii întrebuinţării obiciunite, din cauza servi- 

ciului executat al rechiziţiunii, autoritatea militară este obligată 

a despăgubi pe proprietari în bani de toate daunele cauzate. 

Bonurile de rechiziţii (b. 7 Iulie 1913), învestite cu toate for- 

mele legale tipărite pe contrafaţa fiecărui bon, purtând şi valoarea 

în bani, se primesc în plată la casele publice ale statului, pentru da- 

torii. Pentru a fi primite în plată, ele trebuiesc prezentate prin 

administraţia financiară, ministerului de finanţe spre a îi vizate 

în acest sens. Aceste bonuri constituiesc titlu de creanţă asupra stâ- 

tului, plătibile la purtător o lună după terminarea campaniei. 

Bonurile de rechiziţii sunt transmisibile prin gir. Ele se pot" 

transmite şi prin acte legalizate, ori care ar fi valoarea lor. 

Pentru asigurarea, lichidării drepturilor ce decurg din aplicarea 

legii de rechiziţii sa înstittuit (R. 12 Iulie 1913) la reşedinţa fiecărui 

judeţ câte o comisie de lichidare. Ba e compusă din: prefectul jude- 

țului (delegat al ministerului de interne), comandantul garnizoanei 

(min. armatei) şi: administratorul financiari). Funcţiunile acestor 

delegaţi sunt onorifice. | | 
Comisiunea de lichidare are sarcina de a verifica?) toate bonu- 

rile. şi actele, constatând rechiziţiile efectuate în baza legii pentru 

" nevoile armatei mobilizate; dând valabilitate celor găsite în regulă. 

Bonurile şi actele găsite în regulă se rețin de comisiune, iar în locul 

lor se liberează bor de plată (bon definitiv de rechiziţie). Numai 

aceste bonuri de plată pot circula prin gir sau cesiune şi dau drept 

la. achitare în termne de o lună dela terminarea eampaniei. 

" In oraşele București, Iaşi, Craiova, Galaţi, comisiunea de lichidare 

pentru oraş va funcţiona deosebit de cea pentru judeţ. 

_ 2 Comisiunea de lichidare lucrează după regulele de procedură pre- 
văzute în art, 6—21 din R. 12 Iulie 1913. - -
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In timp de răsboiu încasarea bonurilor de rechiziţie (art. 41 

L. 6 Apr. 1906), întrucât ele nu se prezintă ca plată a unei datorii 

la o casă publică a statului (art. 2 L. 7 lulie 1913), se face prin 

autoritatea, civilă (primărie, poliţie, etc.), prin care sa făcut rechi- 

ziţiunea. “Ea adună dela locuitori toate bonurile definitive de rechi- 

ziție lichidate în regulă, le cuprinde întrun tablou adunând suma 
lar, trimite tabloul comandamentului, pe teritoriul căruia se găsește 

comuna, cu o copie legalizată a ordinului de rechiziţiune. Comanda. 

mentul liberează un mandat pentru suma de plată, care va fi plătit 

autorităţii la casieria judeţului sau a armatei. Autoritatea primind 

banii, îi distribuie locuitorilor3). 

Şiricăciunile aduse culturilor de către trupe, în timpul manev: 

relor sau concentrărilor, prin marşuri, staţionări sau operaţiuni, se 

constată şi se fixează despăgubirile prin câte o comisiune mixtă, ce 

se înstituieste pe lângă fiecare unitate de trupă, ce operează separat. 
Asemenea comisiuni sunt compuse: din 2 ofiţeri (unul: comba- 

tant, unul de intendenţă), un delegat al autorităţii administrative, 

primarul comunei, şi un delegat ales de proprietarul care a suferit 

stricăciunea. Preşedintele se desemnează de autoritatea "militară. | 

Reclamaţiunile pentru. stricăciuni trebue înaintate cel mai târ- 

ziu în 48 ore, după trecerea celor din urmă trupe pe teren, alteum 

ele pu se constată de coimisiune. Rezultatul constatării se trece în 

proces-verbal, care se comunică şi reclamantului, apoi se înaintează 

ministerului armatei. Cei nemulţumiţi cu evaluarea se pot adresa 
în 2 luni instanţelor judecătoreşti, după regulele de drept comun. 

$ 23. Ingrijirea invalizilor, orfanilor şi văduvelor de răsboiu. | 

O problemă dintre cele mâi importante, din activitatea statului 
de după răsboiul mondial, este îngrijirea acelor membri ai popu: 

5; Prin titlul II adiţional (19 Mai 1918) s'au instituit comisiuni mizte 
de iichidare, pentru controlarea bonurilor de rechiziţie, liberate de autori- 
tăţile militare, sau civile române, ruse, sau de către trupele de ocupaţiune 
a teritoriului, în timpul sau cu ocaziunea acestui răsboiu. Sa mai dat în 
atrihuţiunile acestei comisiuni: regularea, distribuirii la locuitori a anima- 
lelor, vechiculelor şi altor obiecte rămase disponibile în urma demobili- 
zării armatei, , 

Comisiunea s'au instituit la reşedinţa, fiecărui judeţ. Ele au fost com- 
puse din: primul preşedinte al tribunalului, administratorul financiar, un 
ofiţer superior delegat de ministerul armaţei.
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laţiunii, cari în răsboiu, punându-și în serviciul statului fiinţa lor, 

sau şi-au perdut întregitatea corporală, ne mai fiind 'capabiii de 

muncă, au rămas invalizi, sau aflându-şi moartea în răsboiu, au! 

rămas în urma lor copii orfani, fără a avea, cine să îngrijească de 

vreşterea, lor. sau văduve, care nu mai au susţinător în lipsa soţului 

perdut. Faţă de toate aceste câtegorii de jertfe ale răsboiului î în in 

teresul statului, este datoria acestuia de a le veni în ajutor şi a-le 

despăgubi pentru perderea, suferită. Deşi societatea încă a venit în 

oarecare măsură în ajutorul acestora, totuşi statul este dator în 

prima; linie să dea şi aici o despăgubire, cum dă -tuturor cari îi 

aduc servicii. 

Statul român sa îngrijit. de invalizi, orfani şi văduve prin le: 

gea pentru înfiinţarea cficiului. naţional al invalizilor, orfanilor şi 

văduvelor de răsboiu, din 2 Sept. 1920. In baza legii sa înfiinţat 

pe lângă ministerul de răsboiu „oficiul național al invalizilor, or 

fanilor şi văduvelor de răsboiu“ (|. O. V.). Oficiul funcţionează pe 

lânsă minister, dar el este persoană juridică independentă, su orga 

nizare proprie. 

Menirea şi atribuţiunile acestui oficiu sunt: de o parte ca organ 

administrativ al statului, de a înlesni stabilirea drepturilor recuno:- 

cute de legi în parte ale ajutoraţilor, a verifica aceste drepturi, a 

elibera titlurile şi certificatele individuale, constatând aceste drep- 

turi şi a supraveghia şi controla realitatea lor; ca organ de asistență 

generală, de a veghia în mod permanent asupra situaţiunii moraie 

şi materiale a ajtoraţilor şi de a da aviz la măsurile necesare de 

protecţiune, & le da asistență juridică, primind, soluţionând sau ur- 

mărind soluţionarea de către organele în drept a tuturor cererilor 

şi reclamaţiunilor lor, iar după categoriile ajutoraţilor a le asigura 

traiul imaterial şi anume: învalizilor prin îngrijirea de reeducarea 

profesională şi funcţională, în vederea unei meserii, orfanilor prin 

asigurarea creşterii, educării şi instruirii, văduvelor, fie prin asis- 

fenţă la domiciliu, fie prin înființarea de cămine pentru văduvele 

aflate în absolută neputinţă de a munci: 

Statul conluerează şi cu asistenţa privată întru ajutorarea jert- 

lelor răsboiului, prin intermediul oficiului, dând sprijin moral şi 

material societăţilor de ocrotire existente şi cari se vor înfiinţa în 

acest seop. 

Se consideră invalizi, orfani şi văduve de răsboiu zoate persoa- 

hele ajunse în această situaţie din orice cauză datorită evenimer 

telor de răsboiu, sau în legătură cu răsboiul, iar orfani şi văduve 

şi din cauza unei împrejurări sau accidănt: datorit serviciului mili- 

-
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tar, şi dinainte de răsboiu. In mod excepţional beneficiază de protee- 
tie şi avantage şi părinţii unor fii morţi pentru patrie, dacă face 

dovada că au fost întreţinuţi de către ei. 

- "Toate aceste persoane intră sub protecţia oficiului naţional. 

Oficiul are organe centrale şi organe teritoriale. Organele suni 

deliberative şi lucrătoare. Organele centrale sunt oficiul central, ca 
organ lucrător.şi comitetul central ca organ deliberativ, teritoriale 
pe lângă comandamentele militare oficii județene şi comitete jude- 
țene, purtând denumirea judeţului. 

Societăţile creiate din iniţiativă, particulară pentru proteeţiunea, 
invalizilor, orfanilor şi văduvelor de răsboiu, recunoscute prin lege 
ca persoane juridice, sunt, organe ale oficiului naţional. Se consideră 
ca astfel de crgane: societăţile existente ale invalizilor de răsboiu, 
societatea Ocrotirea orfanilor din răsboiu şi societatea pentru ocro- 
tirea văduvelor din răsboiu. Aceste societăţi funcţionează în baza 
statutelor lor, dar sub controlul oficiului judeţean. Bugeiele lor sunt__ 
spuse aprobării oficiului central. In viitor astfel de societăţi se pot 
înfiinţa numai cu autorizaţia comitetului central al asistenţei, după 
avizul oficiului naţional. 

Mijloacele de protecţiune, ce se dau. de. oficiul naţional | prin 
oficiile județene şi prin societăţile delegate, sunt: înfiinţare de-că- 
miine!) pentru invalizii si văduvele în ineapabilitate de-Thunsă şi- _ 
fără îngrijire la domiciliu, înfiinţarea de cămine cu ateliere pentru 
cei ce pot munci, de aşezăminte pentru reeducarea profesională, 
acordarea de 'mijloace pentru a putea; începe o “meserie, înfiinţareu 
de orjelinate pentru orfani, cu ateliere, şcoli ete., înzestrared fetelor 
orfane de răsboiu la căsătorie şi a băieţilor când încep o meserie, 

asistența juridică, medicălă, ajutoare în bani şi în natură, plasarea, 
organizarea de cooperative pentru producere şi desfacere ete. 

Tovalizii, orfanii şi văduvele se > bucură şi de înlesnirile speciale 
prevăzute în lege2). - : 

1) Cămine regimentare se înfiinţează, până la înființarea de cămine 
proprii în deosebite centre, la, fiecare regiment, din: ori ce armă, pentru 
câte un grup de 15—20 invalizi, aleşi dintre cei ce n'au familii. Intreţi- - 
nerea căminului se face din economiile regimentelor, de altă parte din fon- 
durile judeţene respective. Ş 

Invalizii se aleg dintre cei ce'au aparţinut regimentelor. 
2) Aceste sunt: Pensia şi sporurile ei se pot urmări. numai pentru ali- 

mente şi locuințe în maximum %4 din cuantul total, 
Invalizii, clasaţi definitiv de comisiunile medicale, în baza certifica- 

telor ce li s'au dat sunt scutiţi de serviciul de străjeri, și de orice gărzi şi 
V. ON ŞOa: Drept admin:st ativ. 

53 
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Veniturile necesare, pentru împlinirea îndatoririlor impuse ofi- 

ciului naţional, se realizează: a) din o cotă a timbrului de asistenţă, 

plătită azi de direcţia generală P. T.T; b) din fondurile rămase 

disponibile la casa de sprijin din răsboiu „Familia. luptătorilor“; 

c) dintm”o'subvenţiune dela stat, trecută în bugetul ministerului de 

răsboiu; d) din donaţiuni şi legate. 

Pe lângă oficiul central sa înfiinţat şi o casă de economie, crt 

dit şi ajutor pentru invalizi, orfani şi văduve de răsboiu, după mo- 

delul casei de economii a ofiţerilor. 

corvezi cari se fac la nevoe de locuitorii nemobilizaţi. Sunt scutiţi de impo- 

'zitul personal şi de prestații. 

Invalizii şi văduvele. care nau fest împroprietăriți, au drept de prefe- 

rință de a fi primiţi în funcţie de diferite autorităţi şi la oficiul naţional, 

în raport cu pregătirea lor, putând primi şi salar şi pensie. Au în viitor 

dreptul exciusiv la brevetele pentru desfacerea produselor regiei monopolu- 

rilor statului, 

Invalizii, văduvele şi orfanii de răsboiu au drepiul Ja reduceri de 75% 

pe căile ferate române şi pe liniile pe apă. (N. F.R. şi S.M. R.), pe baza 

unui carnet de legitimaţie, liberat de oficiul judeţean. Când călătoria se 

face în interesul stabilirii drepturiler, sau pentru alte nevoi dovedite, au 

dreptul la foae de drum. care le asigură călătoria pentru dus şi întors, 

Foile se liberează de oficiile judeţene. Se dă reducere de 50% la toate spec- 

tacolele subvenţionate de stat, iar la serbările naţionale îi se rezervă 5%. 

din totalul locurilor. 

Primarii comunelor rurale sunt obligaţi a lua măsuri, ca pământurile 

proprietate actuală sau cele ce le dobândesc prin împroprietărire invalizii 

văduvele şi orfanii, să se muncească în comun, dându-le rrodusul, până 

când vor putea să le muncească singuri. 

“Copiii invalizilor şi orfanii de răsboiu sunt scutiţi de taxe şcolare în 

- toate şcoalele statului, . 

Cantinele de rezimente,.restaurantele din gări, cârciumele comunale 

etc. se dau în chirie invalizilor şi văduvelor de răsboiu fără licitaţie; 

având să le exploateze singuri fără a le subînchiria. 

Toţi ajutoraţii au dreptul la locuinţă şi băi gratuite în. sanatoriile 

statului din “staţiunile balneare şi climaterice din ţară, după situaţia lor 

socială. , | 

Invalizii, absolut incapabili de muncă şi lipsiţi de mijloace, au drept 

la îmbrăcăminte din depozitele armatei, potrivit actelor ce vor da oficiile 

judeţene. : - 

 



CARTEA VII. 

Administraţia finanţelor. 

$ 1. Problema administraţiei finanţelor. Isvoare de drept. 

Cuncscând din studiul nostru de până acum organizaţia statului 

şi problemele lui, rămâne să ne ccupăm cu una dintre problemele 

esenţiale ale statului, cu problema de ereiare a resurselor niateriale 

pentru întreţinerea întregului organism de stat. Această problemă 

se soluţionează prin administraţiunea specială a finanţelor. Acest 

ram al organizaţiunei administrative este temelia, pe care se razimă 

toate celelalte. Funcționarea lui este foarte importantă, pentru că 

el dă mijloacele de existență materială tuturor organelor statului. 

Administraţiunea. finanţelor este o organizaţie de administraţie 

specială, având a se preczupa exclusiv de creiarea mijloacelor ma- 

teriale pentru satisfacerea necesităţilor tuturor organelor statului, 

de strângerea, distribuirea şi controlul întrebuinţării lor. Statul 

achiziţionează mijloacele materiale pentru întreţinerea sa din bunu- 

rile materiale ale membrilor săi, cari sunt datori să contribuie cu 

o cotă din bunurile achiziţionate de ei sub ocrotirea organizaţiei de 

stat la întreţinerea; lui. Statul supune în acest scop pe cetăţenii săi 

la anume contribuțiuni. În afară de veniturile materiale rezultate 

din contribuţiuni, statul mai poate avea venituri şi din o gospodărie 

specială a sa, asemănătoare gospodăriei ori cărui membru a? său. 

Achiziţionarea bunurilot materiale prin o activitate asemănătoare 

particularilor nu intră în şirul problemelor de stat. Statul are însă 

anumite servicii publice, prin cari înlocuieşte activitatea particula- 

rilor, cum am văzut: căi ferate, poștă, telegraf, telefon, întreprinderi 

de transport maritim, conduzte de petrol, exploatări zootehnice, pes 

cării ete. Din aceste pot să rezulte venituri pentru stat, deşi scopul 

29
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lor nu este de a produce venituri, ci de asigura satisfacerea unor 

necesităţi publice. 

Ingrijirea tuturor problemelor relative la creiarea, întrebuin- 

țarea şi controlul mijloacelor materiale pentru întreţinerea statului 

întră în preocupaţiunea, finanțelor publice. Ştiinţa, care se ocupă cu 

principiile generale privitoare la aceste chestiuni, fără a se ţinea 

seamă de hotarele statelor, este ştiinţa financiară, care dă cunoştin- 

țele de bază pentru înţelegerea problemelor finanţelor publice. In 

cadrele studiului nostru intră cunoştinţele speciale relative la finan- 

ţele statului român în forma lor pozitivă, sub al căror regim func- 

ţionează azi organizaţia. administraţiei finanţelor. Această parte a 

studiului nostru are denumirea de legislaţie financiară sau drept 

financiar. | 

Isvoarele de drept ale legislaţiunei financiare azi sunt: a) îm- 

pozite directe: 1. 23 Febr. 1923 pentru unificarea contribuţiunilor 

directe şi pentru înfiinţarea. impozitului pe venitul global, cu mModi- 

ficările făcute prin L. 26 Martie 196, 1. 5 Ian. 1927 pentru revizui- 

rea impozitului pe veniţul proprietăţii agricole şi clădite, abrogată 

prin L. 15 Nov. 1927 pentru complectarea unor dispoziţiuni din legea 

de unificare. a contribuțiunilor directe, L. 1 lan. 1929 pentru spori- 

rea unora din impozitele directe (10% şi 20% asupra impozitului 

mobiliar- şi asupra impozitului pe venitul global), L. 21 Iulie 1929 

pentru sporirea. excepţională a unora din impozitele directe (spori- 

rea cu 10%). L. 21 Iulie 1929 relativă la modificarea art. 116, alin. 2 

din legea contribuţiunilor directe (stabilirea dobânzii în folosul sta- 

tului la 15%), L. 25 Dec. 1929 pentru modificarea legii contribuţiu- 

nilor directe, L. 25 Dec. 1929 pentru represiunea evasiunii fiseale la 

contribuţiunile directe, L. 7 Iulie 1930 pentru modificarea legii pen- 

tru represiunea evasiunii fiseale (art. 14); b) impozite indirecte (taxe 

de consumaţie): L. 21 Martie 1920 pentru unificarea impozitelor, în- 

directe şi întroducerea unor impozite indirecte noui, L. 20 Iulie 1924 

pentru modificarea unor dispozițiuni din legile asupra băuturilor - 

„spirtoase şi din legea asupra acsiselor din Basarabia, L. 20 Iulie 1926 

pentru sporirea taxelor de consumaţiune asupra alcoolului şi bău- 

turilor spirtoase, cum şi desfiinţarea legii acsiselor din Basarabia, 

L. 5 Ian. 1927 pentru sporirea taxelor de eonsumaţie asupra, produ- 

selor petrolifere, a zahărului şi glucozei şi pentru sporirea taxelor : 

de fond comunal asupra altor articole de consumaţie, L. 21 Iulie 

1929 pentru sporirea unora din taxele de eonsumaţiune asupra al- 

coolului şi băuturilor spirtoase, produselor. petrolifere, a zahărului, 

glucozei şi a altor articole de consumaţie, L. 21 Tulie 1929 pentru
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nificarea taxelor asupra brevetelor de vânzarea, băuturilor spir- 

oase şi înfiinţarea în ţinuturile unde nu sunt a unor asemenea 

taxe, L. 25 Dec. 1929 pentru modificarea legii pentru înfiinţarea. 

laxei de consumaţie asupra petrolului, L. 7 Iulie 1930 pentru spori- 

rea unora din taxele de consumaţiune, L. 27 lunie 1930 asupra pro- 

ducţiei şi desfacerii spirtului şi băuturilor spirtoase!), L. 16 Apr. 

1929 pentru regulamentarea comerţului și întrebuințării alcoolului 

metilic; e) vămi: L. 1 Iulie 1905 generală a vămilor cu modificările 

pesterioare, DL. 17 lunie 1920 pentru modificarea unor articole din 

lepea generală a vămilor, L. 15 Iulie 1930 pentru modificarea, art. 

196 din legea generală a vămilor. L. 96 Apr. 1930 asupra întrepozi- 

telor 1abregă art. 155—170 din legea generală a vămilor), L. 5 Aug, 

1929 pentru alcătuirea tarifului vamal şi tariful vama) din. 30 Lulie 

1929: d) impozitul pe lux şi cifra de afaceri: L. 25 Dec. 1929 asupra: 

impozitului pe lux şi cifra de afaceri?); e) impozitul asupra specta: 

colelor: L. 28 Martie 1926 pentru aşezarea şi administrarea impozi- 

telor asupra spectacolelor publite şi L. 31 Iulie 1929 pentru modifi- 

carea acestei legi (la art. 4); î) timbre: L. 29 Apr. 1997 a timbrului 

şi a impozitului pe acte şi fapte juridice, L. 1 lan. 1929 pentru spo: 

virea cu 20% a impozitelor din această lege, L. 21 Tulie 1929 pentru 

sporirea.cu 10% a impozitelor din legea timbrului, L. 21 Iulie 1929 

relativă la modificarea termenului de recurs prevăzut de art. 72 din 

legea timbrului 29 Apr. 1929 şi de art. 16 din legea pentru modifi- 

carea impozitului pe lux şi cifra de afaceri din 30 Apr. 1927. (Legea 

din urmă fiind înlocuită prin legea din 29 Dec. 1929 a stabilit, din 

non ţermenul de recurs din legea veche)*); g) monopolurile: L. mo- 

1) Această lege a abrogat legile cari cuprind dispoziţiuni privitoare la 

rezimul producţiei, taxării, circulaţiei şi debitării băuturilor spirtoase, * 

cum. şi din acele legi cari se referă la regimul spirtoaselor: (art. 255), prin 

urmare LL, 14 lun. 197 pentru represiunea fraudelor în prepararea şi co- 

nierţul băuturilor alcoolice abia va avea oarecari prevederi cari să nu fie 

abrogate. 

2) Această lege a înlocuit şi abrogat legile anterioare: L. 30 Apr. 1927 

pentru modificarea impozitului pe lux şi cifra de afaceri şi L. 21 Jul, 1929 

pentru sporirea acestui impozit cu 10%. 

5 O dovadă mai mult, că legiuitorii nu cunosc legile ce le fac înşişi 

în epoce foarte apropiate. Autorul legii 21 Iul. 1929, sigur, a avut motive 

puternice, pentru cari a elaborat legea modificatoare a termenului de re- 

curs din art. 72 legea timbrului şi din art. 16 vechea lege a impozitului 

pe lux, fixând acest termen în loc de 20 zile în una lună. Peste o jumă- 

tate de an la L. 25 Dec. 1929, nici autorul legii din ministerul finanţelor, 

nici ministrul care a semnat-o şi a prezentat-o consiliului de miniștri, nici -



. 

- 
e 

netară din. 7 Febr. 1929 cu anexa pentru înființarea casei autonome 

cu monopolurilor Regatului României, L. 2 Lulie 1930 pentru M0- 

dificarea legei de administrare şi exploatare a monopolurilor (abro- 

gând legile anterioare 20, Martie 1912, 12 Sept. 1919, 22 Aug. 1929); 

h) alte taxe: L. 3 Aug. 1929 asupra sporirii taxelor de %% din Vă 

loarea mărfurilor şi produselor importate şi exportate prin portu 

rile dunărene şi maritime şi asupra dublărei taxei de cheiaj; L. 28 

Martie 1926 asupra repartiţiei fondului judeţean şi comunal din 

produsul impozitului asupra consumaţiei spirtului, vinului, rachiu- 

lui, zahărului ete.; i) procedura de urmărire: L. 1 Aug.- 1921 pentru . 

perceperea şi urmărirea veniturilor publice, L. 25 Dec. 1929 pentru. 

modificarea art. 24, L. 26 Iunie 1930 pentru modificarea art. 11 al 

acestei legi. 
. 

Ş 2. Veniturile statului. Categorii. 

Veniturile statului român rezultă din contribuţiunile cetăţeni- 

lox, din gospodăria sa particulară şi din serviciile publice. 

Contribuţiunile cetăţenilor se grupează în următoarele categorii: 

impozite directe, impozite indirecte cuprinzând în această, categorie 

vămile, taxele pe spirt şi băuturi: spirtoase, taxele pe axticole de con- 

suimaţie, impozitul pe lux şi cifra de afaceri, impozitul pe spectacole, 

mai departe taxele de timbru şi impozitul pe acte şi fapte puridice, 

în fine monopolurile. Serviciile publice producătoare de venituri 

sunt, cele «ce soluţionează problema, comunicaţiunii, căile ferate, poşta, 

teiegratul şi telefonul, comunicaţiunile pe apă, conductele de petrol, 

şi serviciile speciale de sub administraţia, departamentelor ministe: 

riale. - " 

Impozitele directe sunt cele sunoseute din L. 23 Febr. 1923, en 

„modificările din legile posterioare. Impozitele -indirecte cuprind: vă- 

mile de import, export şi diferitele taxe în legătură cu importul şi 

exportul, deosebitele impozite indirecte în sens propriu, cunoscute 

din L. 21 Martie 1920 şi din celelalte legi modificătoare, impozitul 

pe lux şi cifra afacerilor, impozitele pe spectacole.Drepturile de tim- 

bru şi impozit proporţional pe acte şi fapte juridice cuprind veni- 

urile rezultate din vânzarea de timbre, din vize de timbre, din ta: 

xele pentru deosebite ante de înregistrare, cele dela succesiuni Și 

  

a SN 

ministri întruniţi în consiliu, nici consiliul legislativ, nici cei 497 1epu- 

iaţi şi peste 200 senatori “mp și-au mai adus aminte de. legea făcută cu 

% an în urmă. Ed
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donațiuni, din impozitul de echivalent. Monopolurile statului sunt 

asupra următoarelor articole: sare, tutun, chibrite, hârtie pentru ţi- 

garete, cărţi de joc şi explozibile. Pentru serviciile publice statul per- 

cepe taxe, ca taxe postale, telegrafice, telefonice, pentru instalaţiuni 

şi întreţineri telefonice, în porturi: taxe de import şi export, de 

cheiaj, de port, pilotaj şi salvarea vaselor, taxe de închiriere a deo- 

sehitelor instalaţiuni, din transportul călătorilor, din reparaţiuni de 

vase, taxe pentru transportul: petrolului prin conductele de petrol. 

Din serviciile publice mai rezultă venituri după deosebitele institu. 

țiuni publice din administraţia departamentelor. 

$ 3. Organizaţia ministerului de finanţe. Casa de depuneri, - 

consemnaţiuni şi economie. 

In studiul nostru relativ la, organizaţia departamentelor minis- 

teviale ne-am ozupat în linii generale şi:-cu organizaţia ministerului 

fivanţelor. Acum, după ce cunoaştem întreagă orpanizaţia statului 

şi problemele lui, vom studia în amănunt unele chestiuni din orga- 

nizaţia ministerului de finanţe. 

Atribuţiunile ministerului finanţelor sunt: de a creia mijloacele 

materiale pentru întreţinerea întregului organism de stat. In acest 

scop ministerul strânge toate veniturile, face plata tuturor cheltuie- 

Jelor statului, ţine contabilitatea, pregătind bugetul şi conturile sta- 

tului. Cu funcţionarea organizaţiei pentru plata cheltuielelor şi pen- 

tru contabilitatea lor ne-am ocupat în partea studiului nostru rela- 

tivă la controlul finanziar. In acest loc ne ocupăm cu organizaţia 

specială a ministerului de finanţe privitoare la strângerea venitu- 

rilor. | , 

Organele pentru strângerea veniturilor se grupează după natura 

veniturilor statului. Ele sunt: diecţiunea contribuțiunilor si diree- 

ținnea vămilor. 

Aceste se grupează în servicii. după cum urmează: 

Direcţiunea contribuţiunilor are: a) serviciul contribuţiunilor 

«directe; b) serv. succesiunilor; ce) serv. impozitelor indirecte; d) 

serv. taxelor; e) serv. timbrelor; $) serv. impozitului pe lux şi al 

cifrei de afaceri (L. 2 Aug. 1929 art. 56). Pe lângă aceste servicii 

funcţionează comisia centrală fiscală şi comisiunea specială a tim- 

brului. | 

Direcţiunea vămilor are următoarele servicii: a) serv. adminis- 

trativ; b) serv. tarifelor şi al contravenţiunilor; €) serv. exterior.



840 — 

Pe lângă această direcţiune funcţionează. comisiunea superioară va. 

mală. 

În ministerul de finanţe găsim ca organ pentru administrarea 

şi ţinerea în evidenţă: a unor importante resurse financiare: direc: 

ţiunea. datoriei publice, cu atribuţiunea de a ţinea în seamă şi a 

contabiliza “veniturile statului rezultate din împrumuturi, cum şi 

grija de a amortiza, dobânzile, cu capitalul împrumutat, de a aplica 

convenţiunile relative la datorii şi la despăgubiri cuvenite în baza 

tratatelor de lichidare a răsboiului. Direcţiunea datoriei publice are 

următoarele servicii: a) serviciul administrativ şi al emisiunilor; : 

b) serv. amortismentelor şi al opoziţiunilor; c) serv. contabilităţii şi 

al ordonanţărilor; d) serv. -primirii, verificării şi descărcării valo- 

rilor intrate; e) serv. despăgubirilor de răsboiu (art. 54). 

Deşi cunoaştem organizaţia contabilităţii publice din studiul 

asupra conţrolului financiar, pentru a da tabloul complect al mi- 

misterului de finanţe, trecem la acest loc încă din organizaţiunea de- 

partamentului: direcţiunea contabilităţii generale a statului cu: a) 

serviciul bugetelor şi al scriptelor; b) serv. înventarelor şi al resti- 

tuirilor; ec) serv. controlului datoriei publice. Pe lângă această direc: 

țiune funcţionează: oficiul licitaţiilor lart. 53).- 

-  Casieria centrală a tezaurului publie are: a) serviciul opera- 

țiunilor efectuate de îneasări şi plăţi; b) serv. tezaurului public, 

având atribuţiunile: de a primi sumele, valorile şi garanţiile văr- 

sate de administraţiuui până la întrebuinţarea şi depunerea, lor, de 

a' executa plăţi din bugetul statului (art. 55).: Direcţiunea mişcării 

fondurilor are: a) serviciul cheltuielelor şi b) serv. operațiunilor de 

trezorerie, cu atribuţiunile: de a repartiza fondurile între diferitele 

administraţiuni, de a întreţine relaţiuni cu instituţiunile financiare, 

cu Banca Naţională, de a centraliza situaţiile casieriilor administra- 

țiilor financiare şi a easieriei centrale a tezaurului public (art. 58). 

Casa de depuneri, consemnațiuni, şi economie (L. 3 Aug. 1876 

cu modificările ulţerioare, pentru organizarea, casei de depuneri şi 

consemnaţiuni) e sub autoritatea ministerului de finanţe şi sub di- 

vecţiunea. unui consiliu de administraţie. Ea face parte din organis- 

"mul financiar al tării. 

N Casa de depuneri primeşte: depunerile. voluntare, judiciare şi 
administrative, consemnaţiunile ordonate prin dispoziţii speciale ale 
codului civil, comercial şi criminal, sau ale altor legi, suecesiunile 
vacante, fonduri provenind din bunuri sechestrate, fondurile comu: 
nale şi judeţene prisosând peste cheltuielele lor, eauţiunile contabi-
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lilor publici, ale întreprinzătorilor de lucrări publice ste., cauţiunile 
contribuabililor în cazurile pevăzute de lege. . | . 

Autorităţile (curţi, tribunale, administrații publice) nu pot or- 
dona sau autoriza consemnaţiuni, decât la Casa de depuneri ŞI cOn- 
semnaţiuni. Consemnaţiunile se fa în capitală la: casieria Casei de 
consemnaţiuni, iar în judeţe la administraţiunea financiară. Con- 
semnarea, făcută aiurea e nulă şi nu poate descărca pe depunător.. 

Consiliul de administraţie al Casei de depuneri este compus din 
'3 deputaţi aleşi de Adunare, 3 senatori aleşi de Senat, un juriscon: 
sult ales de: consiliul general al advocaţilor statului, preşedintele 
“camerei de comerț din Bucureşti, 4 membri numiţi de Rege, în total 
12 membri. In caz de disolvare a corpurilor legiuitoare, membvii 
aleşi de dânsele funcţionează, până la o nouă alegere. 

In capul administraţiei stă un director general, numit prin de- 
cret. El e revocabil numai după cererea consiliului de administraţie. 
Ceilalţi funcţionari se numese de ministerul de finanţe, după propu- 
nerea directorului şi recomandarea consiliului de administraţiune. 

Administratorii financiari de judeţe îndeplinesc serviciul exterior 
al casei de depuneri, şi în această privință. ei sun agenţi direcţi ai 
ei. In localităţile nereședinţe de jpdeţe, se poate recunoaşte şi altor 
agenţi ai ministerului de finanţe competinţa de a primi depuneri şi 
consemnări. Această recunoaştere se publică prin. deciziune ministe- vială în Monitorul cficial. | | 

Casa, de depuneri efectuieşte în județe încasările şi plătirile prin 
administratorii financiari, cari înaintează în fiecare lună contul 
gestiunei lor. 

Casierul casei şi administratorii financiari înaintează conturile 
gestiunei lor Curţii de conturi, potrivit, legii contabilităţii publice. 

Membrii consiliului de administraţie fac cel puţin odată pe an 
o revizuire generală a Casei de depuneri. Rezultatul se comunică 
corpurilor legiuitoare şi ministerului de finanţe. 

Beneficiul net al Casei de depuneri este venit al statului. 

_ $ 4. Administraţiunile financiare judeţene. 

În fiecare judeţ!) este un serviciu exterior al finanţelor, pus sub 
conducerea unui administrator financiar. * 

In atribuţiunile acestui serviciu intră: constatarea, urmărirea 

  

1) Pentru Bucureşti este administraţie independentă de aceea, a judeţului.
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şi perceperea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale statului, 

mânuirea fondurilor, conservarea, manipularea şi vânzarea mate 

viilor monopolizate. Se compune din 3 secţiuni: a) secţiunea admi- 

nistrativă; b) a casieriei; c) a monopolurilor. Fiecare secţiune este 

condusă de către un şef, ajutat de funcţionarii necesari?). 

A. Secţiunea administrativă se ocupă cu: stabilirea debitelor 

de tot felul şi transmiterea lor perceptorilor, împlinirea veniturilor, 

controlului peceptorilor şi verificarea gestiunei lor. 

Alăturea de această seţiune este, sub conducerea unui contro- 

lor-şef, serviciul pentru constatarea şi așezarea impoziteler şi celor: 

lalte venituri ale statului. Acest serviciu stă sub directa supra 

veghiare a inspectorilor financiari. 

B. Secţiunea casieriei face încasări şi plătiri pe seama statului, 

pe :seama Casei de depuneri, consemnaţiuni şi economie, sau pe 

seama altor case speciale, conservă diferitele valori în conformitate 

cu normele relative. Incasările şi plăţile pe seama, judeţelor, came- 

relor de comerţ sau a așezămintelor de binefacere3), se face tot prin 

secţiunea casieriei. 

C. Secţiunea monopolurilor conservă, manipulează şi vinde: ma- 

texiile monopolizate, timbrele şi celelalte valori fiscale. 

Administratorul financiar este conducătorul întregului serviciu. 

“Poate lucrările se îndeplinesc şi se expediază direct de administra: 

tor sau în numele său. In caz de împedecare este înlocuit de unul din 

şefii de secţiuni, delegat pe a sa răspundere“). Administratorul fi- 

nanciar are datoria să inspecteze toate serviciile financiare din ju- 

det, dependinte de stat, judeţ, comune sau de alte aşezăminte publice. 

şi să ia măsurile necesare pentru bunul lor mers. El mai este dator 

să inspecteze, cel puţin odată pe trimestru, gestiunea finansiară â 

comunei de reşedinţă şi să ia cunoştinţă despre modul executării 

bugetului și de întrebuinţarea fondurilor. Rezultatul inspeaţiunei 

îl comunică şi riinisterului de interne5). 

Organele de execuţiune imediată a servitiului administraţiunei 

finnaciare sunt controlorii. Ei sunt supraveghetorii imediaţi ai per- 

ceptorilor, pentru cari au răspundere. Răspundere au şi administra: 

= in judeţele, în care serviciul va permite, unul din șefi poate fi în- 

săreinat şi cu conducerea a 2 secţiuni. 

; Dacă statul primeşte * asupra sa aceste sarcini, 

1) In caz de vacanţă serviciul va fi condus de un inspector financiar, 

sau de unul sau doi din şefii de secţiune, după delegaţia ministrului. 

3 Im comunele București şi Iaşi, inspectarea acestor servicii se face 

nubiai de inspectorii financiari. - 
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torii financiari şi şefii de secţii, se înţelege, întru cât nu şi-ar îm- 

plini obligaţiunea de control asupra perceptorilor. Controlorii au şi 

atribuţiunea de funcţionari de constatare, control şi urmărire potri- 

vii normelor respective. | 

Toţi funcţionarii fiscului, provăzuţi cu împuternicire din partea 

ministerului, au competinţa de a face, în limitele și cu formele pre- 

văzute de legile respective, orice lucrare pentru a stabili, urmări 

veniturile şi pentru a constata contravenţiunile. 

$ 5. Serviciu! special de percepere. 

Perceperea veniturilor publice se face prin personalul de perce- 

pere (administratori, perzeptori, agenţi de percepere). Personalul de 

percepere din întreagă ţara face parte din administraţia generală 2 

ministerului de finanţe (L. 1 Aug. 1921 pentru perceperea şi urmă- 

rirea veniturilor publice). 

Serviciul special pentru percepere în teritoriul statului este or- 

ganizat pe cireumseripţii. In comunele urbane pot fi mai multe cir: 

cumseripţii, comunele rurale formează sau singure sau mai multe 

la un loc circumscripție de pencepere. Numărul cireumseripţiilor se 

fixează de ministerul finanţelor în raport cu cerinţele serviciului. 

De asemenea determină ministerul şi numărul perceptorilor şi a în- 

tvegului personal necesar penceptiilor. Condiţiunile de admisibilitate 

în funcţiune, drepturile la înaintare, salariile, cum şi modalităţile 

de numire sunt cele prevăzute prin legea pentru organizarea admi- 

nistraţiunii ministerului de finanţe. 

Comunele sunt obligate a da local de cancelarie pentru percepţie 

în localul primăriei, a pune la dispoziţie mobiliarul, luminatul, în- 

călzitul Şi personalul de serviciu şi de pază (art. 7). 

Serviciul de percepere funcţionează sub răspunderea adminis- 

tratorilor financiari şi a organelor diecte de control, cari sunt pen- 

tru percepțiile rurale controlorii, pentru cele urbane subinspectorii şi 

controlorii anume delegaţi. Perceptorii suni obligaţi a depune o ga- 

vanţie fie în bani, fie în efecte garantate de stat, echivalentă cu re- 

tribuția pe 2 ani. 

Personalul serviciului special de percepere se compune pentru 

ori:se: din perceptorii de oraşe, contabili, ajutori-contabili şi din 

ageuiţi de urmărire; pentru circumscripţii rurale: din perceptori şi 

agenţi de percepere rurali. Pe lângă salar perceptorilor şi agenţilor
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de urmărire ministerul de finanţe le poate acorda, şi prime în raport 

“cu salarul, atunci când ineasările se fac de ei în bune condiţii!). 

Pereeptorii sunt responsabili cu întreaga lor avere pentru toate 

sumele neîncasate la data exigibilităţii. Ei pot fi urmăriţi ca şi 

contribuabilii, dacă nu vor proba, că. au făcut la timp toate actele 

legale de urmărire. Se poate încasa în contul sumelor neîraplinite 

sau perdute garanţia depusă, care trebue complectată. Perceptorii 

întră în dreptul statului până la concurența sumei acoperite din 

averea lor, ei au dreptul & urmări şi încasa aceste sume dela de- 

bitori. 
_ Me 

La finea anului în termenul prevăzut în legea contabilităţii pu- 

blice sunt datori - perceptorii a preda administraţiunii financiare 

conturile lor de gestiune pe anul precedent. Contul va indica debitul, 

creditul, vărsările efectuate şi rămăşiţele alese. Ca acte justificative 

se vor indica numerele recipiselor de vărsare, cari se vor alătura în - 

original, chitanţele comunelor pentru primirea fondurilor lor şi 

actele de uimărire pentru rămăşiţele neâmplinite, precum şi liste 

nominale de aceste rămăşiţe. La predarea serviciului în urma înce- 

tării funcţiunii se. procede la fel. 

Administratorii financiari verifică şi decid asupra. conturilor 

perceptorilor în 30 zile cel mult dela depunerea lor. In contra deci- 

ziunii perceptorul nemulţumit poate face apel la Curtea de conturi. 

$ 6. Corpul de grăniceri. 

Intre organele ministerului de finanţe este şi corpul de grăni- 

ceri. EI e înfiinţat prin L. 5 Martie 1904 pentru paza şi suprave- 

ghiare fruntariilor regatului şi pentru a asigura executarea  le- 

gilor vamale şi ale monopolurilor statului, având a ajuta, la caz de 

trebuinţă şi autorităţile însărcinate cu siguranţa şi ordinea publică. 

Corpul grănicerilor face serviciul pe o zonă de 10 klm. dela frun- 

tarie, în urmărirea delictelor se poate trece şi peste această zonă. 

Corpul de grăniceri constă din 4 regimente, fiecare cu câte 3 

batalioane de pază de câte 3 companii de frontieră fiecare, o a patra 

companie de infanterie, un batalion de instrucţie, o companie de 

Ă 1) Aceste prime vor fi în total până la 14 din salarul bugetar când - 

încasările în cursul anului financiar nu trec de 75% din debit, până la 

% când acele încasări nu trec de 90%, şi de /, când se încasează întreg 

debitul, în afară de sumele ce nu se mai pot încasa. 
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mitraliere şi o companie de depozit. Corpul de grăniceri face parte 

din armată, depinde direct de ministerul de răsboiu ca administra- 

ţie şi de corpul Il armată ca comandament. E grupat în 2 brigade. 

Pentru executarea legilor vamale şi a monopolurilor corpul de 

grăniceri primeşte ordine directe dela ministerul de finanţe. Agenţii 

vămilor, de orice grad, au dreptul să ceară chiar verbal ori când, 

iar grănicerii au îndatorirea să le dea totdeauna ajutorul trebuitor 

pentru executarea îndatoririlor ce sunt date vămilor prin legi şi 

regulamente. 

Corpul de grăniceri, este pus sub comanda unui ofiţer superior, 

care are sub autoritatea corpului II armată drepturile şi îndatorjrile 

setulni de corp, ea şi propunerile pentru înaintare ale ofiţerilor, cât 

şi ale gradelor inferioare. Reşedinţa corpului este în Bucureşti. 

$ 7. Organizaţia specială de constatare şi de impunere. 

Organizaţia financiară pentru constatarea şi aşezarea impozi- 

telor s'a legiferat prin L. 23 Febr. 1923. Ea are organe de recensă- 

mânt şi organe anuale de impunere, constituite în afară de orga- 

nele speciale ale ministerului de finanţe. Organele de recensământ 

sunt comisiuni de evaluare şi impunere, cari determină din 5 în 5 

ani!) venitul imposabil la proprietăţile agricole şi la proprietăţile 

clădite (art. 4 şi 8). Organele'anuiale de impunere determină veni- 

tul impozabil la impozitele celelalte (impozite elementare pe între- 

prinderi comerciale şi industriale, pe profesiuni libere şi neimpuse 

la alte impozite, pe venitul global), a căror constatare şi impunere 

1) Primul period de recensământ începe la îi Apr. 1923 şi se termină 

la 91 Dec. 192%. L. 5 Ian. 1997 a decretat, că primul period de recensământ 

înurtează lă 31 Dec. 1%6 (art. 5), totodată cu începere dela 1 Ian. 1927 

venitul proprietăţilor agricole categoria 1—6 din art. 4 (vezi $ 11, Cartea 

VII) a fost socotit la intreitul veniturilor impozabile stabilite la recensă 

mântul din 1923, scriindu-se sporul din oficiu în matricole (art. 1). Pentru 

proprietatea clădită urbană şi rurală, aceasta din urmă întru cât este fo-. 

losită la un comerţ, industrie sau este închiriată, sau făcut impuneri 

“ noui pe baza valorii locative reale, constatate la, daia impunerii (art. 2—3). 
După ce a fost exercitată această lege, în baza ej s'a sporit impozitul 

proprietăţii agricole şi clădite, legiuitorul următor a abrogat-o şi a înlo- 

cuit-o prin L. 15 Nov. 1927. Aceasta fixează, că durata actualului period - 

de recensământ încetează la 31 Dec. 1997. Prin urmare al 2-lea period de 
recensământ a avut viaţă abia de un an. 

,
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se face anual. Mai sunt anume agenţi ai fiseului, cari constată im 

pozitele în. cursul anului, când nu funcţionează comisiile, 

Organele de recensământ, pentru veniturile imobiliare sunt icon- 

stituite din o comisiunea de impunere de instanţa LI. şi din o comi- 

siune de apel. Pentru veniturile cari se constată şi se impun anual 

la impozitele elementare şi la cel global organele de impunere sunt 

în instanţa I. un delegat al fiscului (desemnat din corpul funcţiona- 

rilor de constatare, control şi inspecţiune ai ministerului de finanţe). 

La veniturile comerciale şi industriale delegatul fiseului va fi asis- 

tat de un delegat numit ce camera de comerț şi industrie, iar la ve- 

niturile profesionale de un delegat numit de organizaţiile reeunos- 

cute prin legi. Acest delegat are vot consultativ. Observațiile în pri- 

vinţa stabilirei venitului imposabil se menţionează şi se ataşează 

la procesul verbal de impunere. Fiecare delegat are şi câte un si- 

pleani. Delegatul fiscului este ajutat de un secretar (IL. 25 Dec. 1929 

art. 76). Numărul comisiunilor şi circumseripţiile, în cari vor luera, 

sunt determinate de ministerul finanţelor. Comisiunile de impunere 

lucrează în una :sau mai multe comune. In fiecare judeţ va func- 

iona cel puţin o comisiune de apel în oraşul de reşedinţă. Dacă 

vor fi mai multe comisiuni, pot funcţiona şi în alte comune. Orga- 

“ nele de recensământ şi cele anuale an aceeaşi organizaţie. 

Comisiunea de impunere a recensământului se compune din: 

a) un delegat al consiliului judeţean sâu în comunele urbane 

un delegat al consiliului comuna] ori al instituţiunilor ce le ţin 

locul; b) un delegat al fiscului; e) un delegat al contribuabililor, de- 

semnat prin tragere la sorţi, efectuată de către judecătorul ocolului 

respectiv, iar pentru oraşele unde sunt tribunale de către preşedin- 

tele sau primul-preşedinte al tribunalului, dint”o listă de 20 contri- 

buahili?), ştiutori de carte dintre cei mai competenţi şi cunoscători 

_ai condiţiunilor lceale, cari nu sunt funcţionari publici. 

De fiecare membru se va delega câte un supleant, desemnat în 

acelaş mod, spre a-l înlocui în caz de împedecare de lucru. 

Comisiunea va fi ajutată de un secretar, care va fi delegat de 

către administratorul financiar. Comisiunea lucrează cu cel puţiii 

„2 membri sub preşedinţia unui membru desemnat de dânsa, nu însă 

2) Această listă va fi prezentată: a) Pentru comisiunile cari vor îunc- 

ționa. în comunele urbane de administraţia finânciară împreună cu ?ri- 

marul şi preşedintele tribunalului, în oraşele unde sunt tribunale, sau cu 

judecătorul ocolului respectiv. b) Pentru comisiunile ce vor funcţiona în 

comunele rurale, de- către administrația financiară împreună cu judecă- 

“torul ocolului. respectiv.
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fară delegatul fiscului, care are direcţia lucrărilor. In caz de diver: 

vinţă impunerea va fi stabilită în completul comisiunii. Hotăririle 

aduse de comisiunea de recensământ, sau de delegatul fiseului la 

impunerea anuală, pot fi apelate atât de <ontribuabil, cât şi de fisc. 

Cermenul de apel este de 20 zile. 

Comisiunile de apel, cari vor judeca aceste apeluri, vor fi con: 

puse din: a) primul preşedinte sau preşedintele tribunalului dacă 

acesta are o singură secţie, sau un magistrat delegat de el ca pre 

şedinţe; b) un delegat al fiscului; e) un delegat al contribuabililor, 

desemnat prin tragere de sorţi de preşedintele tribunalului, dintr'o 

listă de 20 contribuabili, cari nu sunt funcţionari publici; d) un de- 

legat numit de camera de comerţ şi industrie; e) un delegat numit 

de organizaţiunile profesionale recunoscute prin legi. Pe lângă fie- 

care delegat va fi şi un supleant, desemnat în acelaş mod spre a-l 

intocui în caz de împiedecare. Comisiunea. va, fi ajutată de secretari 

dintre funcţionarii delegaţi de administraţia financiară. 

Comisiunile de apel vor judeca în trei, complectându-se cu dele- 

gatul camerei de comerţ, sau al organizaţiunei profesionale, după 

cum e cazul de judecat. Comisiunile de apel vor lucra valabil însă 

chiar numai cu preşedintele şi delegatul fiscului. Hotăririle se vor 

pronunţa cu majoritate de voturi. În caz de diverginţă, apelul se 

va sudeca în completul comisiunii (L. 29 Dec. 1929, art. 78). 

Deciziunile comisiunii de apel rămân definitive în ce privește 

chestiunile relative la constatări de fapt, la evaluări şi aprecieri 

(art. 79). 

În termen de 20 zile contribuabilul sau administraţia financiară 

pot. face recurs contra deciziunei aduse de comisiunea. de apel. Mo- 

tivele de recurs pot fi depuse în seris până la prima zi fixată pentru 

judezată, după care ele nu mai pot fi sehimbate în fondul lor sau 

adăugate (L. 28 Martie 1926, art. 7). Recursul e limitat, el se poate. 

întemeia numai pe motive de exces de putere, omisiune esenţială, 

incompetență sau violare de lege. 

Recursul se declară la administraţia financiară respectivă. EL 

se iudecă de tribunalul local, în cazul când venitul anual impozabil, 

care face obiectul litigiului din deciziunea, comisiunii, nu trece de 

100.000 lei şi de Curtea de apel, dacă trece de această sumă. 

__ Agministraţia financiară înaintează recursurile împreună cu 

desarele, tribunalului sau Curţii de apel. Instanţele de recurs fixează 

termenele de judecată, iar după judecare înaintează dosarele admi- 

nistraţiei împreună cu deciziunile date. In caz de casare a deci-. 

ziunii comisiunii de apel afacerea se trimite înaintea aceleaşi comi-
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siuni de apel, care este obligată să refacă impunerea în conformitate 

cu decizia de casare. Dacă în recursurile judecate de tribunal se 

poate face impunerea după actele din dosar, însuşi tribunalul evocă 

fondul şi stabileşte impunerea, care se va executa de către autori- 

tățile fiscale (art. 85—86). Curtea de apel nu evocă fondul, ei trimite 

-afacerea comisiunei de apel, care se va conforma deciziunei de ca- 

sare (L. 28 Martie 1926, art. 8). 

$ 8. Comisiunea centrală fiscală. 

Comisiunea, centrală fiscală este o inovaţie în organizaţia de 

impunere. Situaţiunea comisiunei determinată în art. 84 al L. 23 

Vebr. 1923 este în afară de rânduirea constituţională. Comisiunei 

centrale fiscale i se dă ca atribuţiune stabilirea de norme gene 

rule privitoare la constatări, evaluări şi apredieri în determinarea 

veniturilor impozabile: Deptul de a stabili norme generale în orga 

nizaţia statului îl au alte organe, cum am văzut în studiul nostru 

de până acum. Puterea legiuitoare stabileşte norme fără a avea 
răspundere faţă de alt organ, organele puterii executive stabilese 

norme având răspundere faţă de puterea legiuitoare. Organele pu- 

'terii judecătoreşti în judecăţile lor stabilese jurisprudenţe. Dreptul 

de a interpreta legea în mod autentie după principiile constituţio- 

nale îl are numai puterea legiuitoare.-Comisiunea centrală fiscală 

ex6icită o parte din atribuţiunile ministerului de finanţe, ale cărui 

atribuţiuni ca organ central de hotărire şi coordonare tree în mâna 

acestei comisiuni (v. C. Georgescu: Interpretarea legii contribuţiu- 

nilor directe, p. 282). Comisiunea exercită astfel atribuţiuni de pu- 

tere executivă. Ce fel de răspundere are această comisiune? Insti- 

tuţiunea în concepţiunea arătată de ministrul de finanţe în cursul 

desbaterilor parlamentare!) poate fi utilă, dar din punct de vedere 

1) Dl Vintţilă Brătianu ministru de finanţ: a spus la desbateri: „Noi am 

făcut-o (comisiunea), tocmai ca în chestiunile de ordin general, să putem 

avea o comisiune, care să nu fie supusă vederilor ministrului, în care să 

fie reprezentate toate ramurile de activitate care să dea interpretare 

legii. —- N, Botez: „Dar obligator pentru cine este? — V. Brătianu: Pen- 

tru ministru de fapt. D. e. într'o comună, să zicem din Cluj, sa întâmplat 

ca comisiunea de evaluare să eitească în mod arbitrar sau greşit bilanţul. 

Atunci camera de comerţ are dreptul să vină și să ceară acestei comisiuni 

centrale, ca să dea interpretarea exactă acestui bilanţ. Comisiunea nu are 

să judece cazuri personale, ci cazuri de ordin general“,
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al răspunderii constituţionale, soluţiunea o aflăm în afară de ordi- 

nea constituţională. 

Comisiunea este compusă din: a) un consilier al Curţii de ca-. 

saţie, ca preşedinte, desemnat de primul preşedinte al acestei Curți; 

b) un delegat al ministerului finanţelor; ec) un delegat al contri- 

buabililor?). 

Comisiunea poate lua informaţiuni dela orice specialist în ma- 

terie. 

Această comisiune va fi sesizată de către ministerul finanţelor, 

fie direct, fie în urma reclamaţiunilor de natură generală făcute - 

pentru contribuabili de către consiliul comunal pentru veniturile 

pruprietăţilor agricole şi a celor clădite; de camerele de comerț 

pentu cele din exploatări comerziale, industriale, miniere, şi în 

gereve de organizaţiunile profesionale recunoscute prin legi pentru 

veniturile profesionale sau alte venituri. 

Reclamaţiunile se depun în termen de 5 zile2).- Depunerea lor 

se face la administraţia financiară, care le înaintează urgent mi- 

nisterului de finanţe împreună cu lucrările. Deciziunile se dau fără 

chen.ări. Părţile interesate pot însă prezenta memorii scrise, de cari 

comisiunea este obligată a lua cunoştinţă la darea deciziunilor sale. 

Aveste deciziuni se comunică părţii reclamante prin administraţia 

financiară şi se publică prin Monitorul oficial şi prin instrucţiuni. 

Normele stabilite prin aceste deciziuni sunt obligatorii pentru 

comisiunile de fond în judecarea cazurilor asemănătoare, atât. la 

impunerile ce mai sunt de stabilit de comisiunile de impuneri, cât 

şi. la judecarea, apelurilor de către cele de apel. Judecarea apelurilor 

în contra impunerilor, pentru cari Sau introdus reclamaţiuni la 

comisiunea icentrală, va fi suspendată până la comunicarea deci- 

2) Acesta va îi desemnat: pentru veniturile proprietăţilor agricole sau 

din exp:oatări agricole, de către Uniunea camerelor agricolă. Pentru ve- 

niturile proprietăților clădite va fi desemnat dintre proprietarii urbani ce 

nu sunt funcţionari sau consilieri comunali, de către consiliul comunal diri 

Bucuresti. Pentru veniturile comerciale, industriale, miniere şi anume în 

parta pentru fiecare din aceste categorii de venituri va fi desemnat de 

către Uniunea, camerelor de comerţ; pentru veniturile profesionale sau alte 

venituri, de către organizaţiuni profesionale recunoscute prin legi. (L. 25 

Dec. 1929 art. 84, alin. IV). 

siTermenul decurge, în ce priveşte stabilirea categoriilor, a clasificării 

terenurilor şi a evaluării lor pe hectar, dela afișarea, procesului- verbal la 

primărie, iar în ce priveşte celelalte chestiuni relative la stabilirea venitu- 

rilor si impunerilor, dela termnarea lucrărilor comisiunii de impuneri, în 

țicare comună sau în suburbia. respectivă dintr'o comună. 

V, ONIŞO 1: Dicp: administrativ. _ - 54



ziuuii acelei comisiuni. In caz când deciziunea comisiunii modii.că 

evaluarea pe hectar a proprietăţilor agricole, ori gruparea lor pe 

categorii sau clase, dispoziţiunile deciziunii se aplică la toate tere 

nurile de aceeaşi categorie din comună, chiar dacă nu Sa făcut 

apel iart. 84). 

A. Impozitele directe. - 

Ş 9. Sistemul impozitelor directe. 

impozitele directe au de obiect veniturile rezultate din capita! 

şi din muncă, ca factori de producţiune a bunurilor. In procesul de 

producţiune capitalul. şi munca colaborează, astfel că obiect al ve- 

niturilor formează şi capitalul şi munsa, împreună. Impozitele di- 

vecte introduse prin L. 23 Febr. 1923 se întemeiază pe aceste cate- 

gorii de venituri. Impozitele introduse sunt de 2 categorii: 6 im- 

pozite de bază sau elementare, şi un impozit general sau global în- 

temeiat pe impozitele elementare. 

Dintre impozitele elementare: 2 au de obiect capitalul imobi- 

lia (pământul agricol şi pământul clădit), 1 capitalul mobiliar (va- 

loti mobiliare), 1 capitalul combinat cu munca (întreprinderile co- 

mereiale şi industriale), 2 munca (munca ca salariat şi munca ca 

profesionist liber). Impozitele elementare sunt obiective, ele lovese 

venitul respectiv, independent de persoana, care îl produce, şi în 

mod proporțional, indiferent: de mărimea venitului. Ă 

Impozitul global se întemeiază pe venitul celor 6 impozite ele- 

mentare, el este un impezit complimentar. complectând impunerea. 

Imypozitul global este subiectiv, având în vedere persoana contri- 

buabilului, ţine seamă de capacitatea de plată a fiecărei persoane. 

E] este aşezat în mod progresiv, persoanele cu averi mici sunt im- 

puse cu o cotă mai mică din venit, cele cu averi mai mari cu 0 
ectă mai mare, progresând în raport cu averea. Impozitul global ca 

impozit subiectiv este suportat numai de persoanele fizice, nu se 

aplică persoanelor juridice. Societăţile, ca factori de produeţiune 

a bunurilor, produc câştiguri pentru persoanele fizice, cari le com- 

pun. Câştigurile socetăţilor se distribuie persoanelor fizice, la cari 

veniturile rezultate din activitatea societăţii sunt lovite prin im: 

pozitul global. 

In studiul impozitelor în afară de obiectul impozitului, care 

este totdeauna numai venitul rezultat din capital, muncă sau din 

| ambele împreună, vom examina încă subiectul impozitului (persoa- 
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na impusă), baza (venitul asupra căruia se aşeză, venitul impoza- 

DiD. şi cota (cifra în procente) impozitului. Caleulul impozitului 

se face prin înmulţirea cifrei de bază cu cifra de cotă. , 

Impozitele directe, cari sunt în vigoare dela 1 Apr. 1923 în' 

statul nostru sunt: - 

1. Impozitul pe veniturile proprietăţilor agrisole; 

. Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite; 

. Impozitul pe veniturile valorilor mobiliare; | 

„Impozitul pe venitul întreprinderilor comerciale şi industriale; 

. Impozitul pe salarii; 

6. Impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni neim- 

puse la celelalte impozite; 

7. Impozitul progresiv pe venitul global. 

D
a
 

9
 

s 10. Impozitul pe veniturile proprietăților agricole. 

Obiect al impozitului este venitul proprietăţilor funciare agri- 

cole sau al celor asimilate lor. 

Subicetul impozitului este: proprietarul, uzufruetuarul, sau ti- 

tulaxul ori cărui alt drept real de folosinţă asupra pământului, 

Cota impozitului este de 127% după venit, când pământul este 

- cultivat de însuşi contribuabilul. de 14% când pământul este are: 

dat de contribuabil. Excepţiune în cazul arendării fac proprietăţile 

funciare ale minorilor orfani. cum şi proprietăţile funciare arendate 

obştiilor sau cooperativelor locale de exploatare. 

Când econtribuabilul locueşte în străinătate, mai mult de şase 

luni în cursul unui an, cota impozitului este de 24%. Nu se aplică 

această cotă sporită contrbuabililor, cari sunt trimişi în străinătate 

ca funcționari, sau eu o însăreinare oficială, sau în cazul când fac 
acolo studii univessitare, sau asimilate celor universitare, pe un_ 

timv de cel mult 6 ani, sau pentru studii speciale 2 ani!). 

Baza impozitului asupra proprietăţilor agricole este venitul 

constatat (venitul impozabil). | 

Deoarece după tehnica de constatare a: venitului, constatarea 

se face în prealabil din 5 în 5 ani, nu se poate ţine seamă de veni- 

tul net realizat de fapt, ci impozitul este aşezat pe valoarea locativă 

4 7 

*) Cota de 24% nu se aplică nici contribuabililor cu a întindere de pă- 
mânt de 5 hectare, aflători la data aplicării legii în ţări străine, dacă în 

termen de 3 ani se reîntore în ţară. ”
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reală a pământului,- independeni de venitul ce se realizează prin 

munca, şi capitalul învestit ulterior pentru exploatare. Cu un cuvânt 

impozitul nu este aşezat pe venitul real, ci pe venitţul care pământul 

trebue să-l aducă în urma unei exploatări nosmale. Impozitul în- 

greunează însuşi pământul, fără privire dacă e cultivat sau exploa- 

tat economiceşte. 

La stabilirea impozitului pe venitul din păduri, se ţine seamă, 

dacă pădurea aduce folos fără exploatare prin tăiere sau nu. Dacă 

nu 'se trage nici un folos, pământul cu pădure se impune numai când 

pădurea se exploatează prin tăiere. | 
Dacă pădurea e dată în arendă spre altă folosinţă decât spre 

tăiere; sau dacă pădurea, aduce asemenea foloase proprietarului, pă- 

nântul cu pădure se impune după valoarea locativă, stabilită după 

regulele generale. 

Dacă pădurea e pusă în exploatare prin tăiere, pământul cu 

pădure se impune, din momentul când începe exploataţiunea, tot 

după valoarea locativă, cu cota de 10%, dacă.tăierea are de urmare 

defrişarea cu cota de 20% (afară de pădurile destinate din oficiu 

detrişării), cu cota de 24% la contribuabilii, cari locuiesc în străină- 

tate. Pădurile înfiinţate din nou, dela punerea în aplicare a legii, 

la venitul rezultat din prima tăiere se impun pe jumătate. Câştigu- 

rite rezultate din exploataţiuni sunt supuse impozitului pe venitu: 

rile ecmerciale şi industriale. « 

'Terenurile afectate unei concesiuni miniere sunt supuse la acesi 

impozit numai în ce priveşte venitul agricol al suprafeţei şi în afară 

de taxele prevăzute de legea minelor. 

Impozitul va înceta pentru întinderea, ce n'ar mai putea aduce 

venit agricol din cauza lucrărilor de exploatare ale subsolului. 

Sunt scutite de acest impozit: 1. In mod permanent: a) proprie 

tățile publice afectate unui serviciu publice şi neproducătoare de 

venit, cum şi cele afectate sporturilor în interes public; b) imobilele 

statului, cari se exploatează în regie. 2. In mod vremelnic: a) pen: 

tu 10 ani, dela, schimbarea lor în pământ de cultură cu cheltuiala 

proprietarului, mlaștinile şi bălțile, cum şi alte pământuri neculti- 

vabile prin natura lor; b) pentru 5 ani dela plantare, livezile de 

pomi roditori şi pământurile plantate din nou cu vii, fie prin re- 

plantare, fie înfiinţate din nou, afară de cele plantate cu producă- 

tori direcţi; e) pentru 5 ani dela repunerea lor în stare de a fi 

cultivate, prin cheltuiala proprietarului, terenurile devastate în tim: 

pul răsboiului în aşa grad, că deveniseră cu totul improprii culturii. 

Scăderea impozitului va avea loc dela 1 Ianuarie ce urmează 

—
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cererii, iar epoca de scădere decurge în tot cazul dela 1 Inauari6 

a anului ce urmează aceluia, în care a avut loc faptul ce motivează 

scăderea. 

Ş 11. Operațiunile de recensământ pentru evaluare şi impunere. 

Cadastrul fonciar. 

Venitul impozabil (baza impozitului) se determină din 5 în 5 

ani prin comisiunile de recensământ. Pentru a stabili venitul îm- 

puzabil se determină mai întâiu valoarea locativă a pământului 

agvicol. In acest scop se necesită o serie de operaţiuni, cari se fac 

ad-hoc la fiecare recensământ, san se fac odată pentru totdeauna, 

ia» datele fixate se cuprind în cadastrul fonciar. , 

“Valoarea locativă se determină pe bază de evaluare, ţinând 

seamă de ramul de cultură, de calităţile de pământ, de ferţilitatea 

solului, de valoarea producţiunii şi de situaţia proprietăţii. Valoarea. 

locaţivă se determină în mijlociu pe hestar în' baza unor elemente 

de judecată, de cari organul însărcinat cu evaluarea trebue să ţină 

seamă, 

Comisiunea, de recensământ stabileşte valoarea locativă ţinân- 

du-se seama de mijlocia contractelor de avendare!) din comună, în- 

cheiate în ultimii 4 ani, de mijlocia pe 4 ani a valoarei produe- 

țiunii la hectar, scăzând cheltuielile obişnuite, sau de preţul mediu 

de vânzare al proprietăţilor în ultimii 4 ani, socotindu-se dobânda 

de 5%, fără ca pe baza acestui din urmă criteriu valoarea locativă 

să depăşească preţul mediu al arendărilor din regiune. La arenda. 

mijlocie se adaug şi toate sarcinile impuse arendașului, cari după 

lege privesc pe proprietar (impozite ete.), cum şi aacesoriile în bani, 

sau în natură, pe care arendaşul e obligat a-le da peste arendă. 

In valoarea locativă astfel stabilită se consideră cuprinse veni- - 

turile proprietăţii, realizate din orice ramură de producţiune agri- 

colă sau din transformarea, produselor proprii, afară de veniturile 

din stabilimentele industriale de sine stătătoare aflate pe proprietăţi, 

cum: mori, fabrici de spirt şi alte asemenea. 

Valoarea locativă determinată la, hectar este aceeaşi pentru toate 

1) În cazul când se dovedește cu contracte de arendă în curs, cu, dată 

certă, că o proprietate agricolă e arendată dinainfe de anul 1%1 cu mai 

puţin decât trei sferturi din valoarea. locativă, impozitul stabilit după va: 

loarea locativă pe hectar va îi scăzut, pe anii din contract rămași, pe 

prima periodă de recensământ, cu diferenţa în plus faţă de impozitul ce 

sar stabili după preţul din contract. - - 

=
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proprietăţile grupate în aceeaşi categorie şi clasă din comună. In 

cursul operaţiunilor de recensământ pentru a se stabili valoarea 

locaiivă se determină: întinderea proprietăţilor, categoriile după 

ramurile de cultură sau după exploatare, clasa după fertilitatea so- 

lului, | “ 

Întinderea proprietăţii este unul dintre cele mai importante ele- 

mente, pentru a putea stabili valoarea locativă. Proprietatea trebue 

să fie măsurată în mod oficial, pentruca întinderea ei să poată fi 

Imată de bază la aşezarea impozitului. 

In acele părţi ale ţării unde lipseşte o măsurătoare oficială, în- 

tinderea e evaluată pe baza datelor puse la dispoziţie de către pro- 

prietar. In. teriţoriile ardelene şi bucovinene se găseşte măsurarea 

oficială fixată în cadastrul funciar. Legiuitorul nu are nici 0 pre- 

vedere pentru a siabili întinderea proprietăţii. Pentru teritoriile, 

unde se află întocmit eadastrul prevede, că se va ţinea seamă de 

iptinderile cadastrale. 

Proprietăţile funciare se grupează în cursul operațiunilor de re 

censământ în următoarele categorii după exploatare sau cultură: 

1) pământuri arabile; 2) fânețe: 3) islazuri; 4) grădini de legume cu 

caracter permanent; 5) livezi de pruni şi de alţi arbori fructiferi; 

6) vii; 7) mlaştini, terenuri necultivabile; 8) păduri; 9) bălți; 10) 

pepiniere şi grădini de flori ornamentale; 11) terenuri de agrement 

vurale; 12) orice altă categorie neprevăzută aici. ” 

Clasificarea pământului se face după calităţi. Legiuitorul nu 

dă regule nici pentru clasificare. Dintre calităţi se ţine seamă de 

feriilitate. care este influinţată şi de alţi factori economici, ca d. e. 

aşezarea, pe şes, pe coastă, în faţa soarelui, pe deal, compoziţia so- 

lului ete. Toate aceste sunt calităţi, de cari trebue să se ţină seamă. 

In practică clasificarea se face de regulă repartizând pământul 

în clase d. e. pământ arabil de clasa], II etc., fânaţ de clasa ], II], 

III ete. | | 
In operatele cadastrului funciar se cuprinde şi repartizarea pă- 

mântului după clase. Legiuitorul prevede, că în teritoriile unde e 

întoemit cadastrul se va ţinea seamă de categoriile şi clasificările 

cadastrale, dacă lucrările cadastrale sunt ţinute în regulă. Acolo 

unde nu este cadastru legea dispune, că pentru o singură categorie 

de proprietăţi numărul claselor nu va fi mai mare de şase. 

Având determinarea valcarei locative după unităţi de întindere 

(hectar, jugăr, pogon ete.), după categorie (arabil, fânaţ etc.) şi după 

clasă (arător el. I, II, III ete.), fânaţ (cl. I, II ete.) pentru fiecare 

„comună, stabilirea venitului impozabil este o lucrare de aritmetică. 
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Legiuitorul dă regula, că venitul impozabil se va stabili pe proprie- 

tăţi: pentru categoriile 1—6 (arabil, fânaţ, islaz, grădini, livezi de 

pruni, vii) înmulţind întinderea cu valoarea locativă medie (d. e. 

5 hectare fânaţ clasa II înmulţit cu 250 lei valoarea locativă pe 

hectar, 250X5—1250). Pentru celelalte categorii (mlaştini, păduri, 

bălți, pepiniere, terenuri de agrement, orice alte categorii) venitul 

imposabil se va stabili pe fiecare proprietate, după contractele de 

avendă în vigoare, iar în lipsă prin apreciere în comparaţie cu alte 

preprietăţi similare arendate. Pentru terenuri de agrement, în lipsă 

de contra=t de arendare, venitul va fi de 8%, asupra preţului de vân- 

zave fixat pentru calitatea de pământ corespunzătoare. 

După venitul imposabil (obiectul impozitului) se calculează im- 

pozitul prin. înmulţirea cu cota impozitului, ţinând seamă de ron: : 

diţiunea juridică a subiectului de impozit, importantă din punct de 

vedere a. categoriei de cotă (exploatare prin proprietar, uzufructuar, 

alt litular 12%, exploatare prin arendă 14%; proprietar locuind în 

străinătate 24%). 

Organele de recensământ au de a executa 2 grupe de lucrări: 

a) o grupă de lucrări generale pentru întreagă comuna, fără con- 

siderare la persoanele proprietarilor şi a celorlalţi titulari, lucrăm 

de stabilire a unui tarif de taxare (categorii, clase, valoare locativă 

mijlocie); b) o grupă de lucrări individuale cu privire la titularii 

proprietărilor, lucrări prin cari se pot vătăma drepturile proprie- 

tarilor, ete., aceste sunt: stabilirea, întinderii proprietăţii (erori de 

măsurare), repartizarea în categorii (se poate face o repartizare . 

îalşă, în loe de fânaţ-arător, în lea de grădină-fânaţ), repariizarea 

în clase (se poate face o repartizare în clasa IV în loc de clasa II), 

stabilirea venitului impozabil prin aplicarea poziţiei corăspunză- 

toare din tarif, stabilirea cotei. 

Această distincţie a lucrărilor de recensământ are importanţă 

din punct de vedere al căilor de atac, pe cari legiuitorul le acordă 

ecntribuabililor. | 

Pentru proprietăţile din comunele, în cari se află cadastru, le 

giuitorul admite ca. excepţiune, de a se stabili valoarea loeativă şi 

venitul imposabil, cu abatere dela regulele date mai sus, în raport 

cu evaluările cuprinse în cadastru, ţinându- -se seamă de valorile 

analoage stabilite la recensământ. 

Pentru operaţiunile de recensământ persoanele subiecte ale im 

pozitului sunt obligate să declare proprietăţile, întinderile de tere-
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muri posedate, arendările şi contrastele respective, precum şi orice 

alte acte şi împrejurări necesare constatării şi aşezării impunerii. 

Declarațiunile se vor face după formularele şi în termenul ce 

se va hotări şi publica de ministerul de finanţe. Ele pot fi făcute 

colectiv, pe formulare anume întocmite, de către toţi locuitorii dintro 

comună, sat ori cătun, sub îngrijirea şi atestarea primăriei res- 

pective şi se vor depune prin îngrijirea primarului la percepţia lo- 

cului cu cel puţin 3 zile înainte de începerea lucrărilor comisiunii. 

In comunele cu cadastru ţinut în regulă, proprietarii sunt dispen. 

sați de a declara datele cuprinse în el. | 

Ziua începerii lucrărilor comisiunii într'o comună se va afişa 

la primărie şi la percepţie cu cel puţin 10 zile înainte. Comisiunile 

de evaluare şi impunere trec în prezese verbale stabilirea categorii- 

lor, a claselor şi a evaluării pe hectar, şi, îndată ce aceste lucrări 

sunt terminate, le afişează la primăria comunei. După aceasta în- 

toemese tablouri de distribuirea proprietăţilor pe categorii şi clase, 

cum şi de stabilirea, veniturilor şi impozitului pe proprietăţi şi pro- 

prietari. Aceste tablouri se afişează la primărie imediat după întoc- 

mirea, lor. 

Contribuabilii, precum şi oricare reprezentant al. fiscului au 

dreptul să facă apel contra acestor hotăriri, în termen de 20 zile, 

dela această afişare. Apelul se declară la administraţia financiară 

respectivă sau la percepțiile comunelor, unde vor funcţiona comi- 

siuni de apel. Toate apelurile dintr'o comună, în ce priveşte grupa- 

rea terenurilor pe categorii şi clase, cum şi valoarea locaţivă medie 

pe hectar, se pot conexa şi judeca prin aceeaşi hatărire. Deciziunea. 

dată va avea putere de lucru judecat faţă de toţi contribuabilii ec- 

munei pentru proprietăţile aflate în aceeaşi categorie şi clasă. Ape- 

lul unuia profită tuturor contribuabililor din comună. Contribua- 

bilii vor fi citați colectiv la judecarea acestor apeluri, publicându-se 

/ termenul cu cel puţin 8 zile înainte. Apelanţii pot fi reprezentaţi 

prin locuitori al comunei, 

Hotăriîrea comisiunii de apel rămâne definitivă în ee priveşte 

clasificarea pe categorii şi stabilirea valorilor locative; ea poate fi 

atacată numai în recurs. 

$ 12. Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite. 

-Obiect -al imvozitului este proprietatea, clădită sau cea asimilată 

ei, și care nu intră în categoria proprietăţii funciare agricole. - 

Sunt asimilate clădirilor: a) terenurile virane din oraşe; b) te-
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reuurile necultivate, afectate unei întreprinderi comerciale sau iîn- 

dustriale, ca şanţiere. depozite, locuri de petrecere sau pentru publi- 

cițatea industrială ori comercială; e) instalaţiunile pe lacuri. 

Fac parte din clădiri instalaţiunile mobiliare şi accesoriile cari 

devin imobile prin destinaţie:). Stabilimentele proprii ale întreprin. 

derilor industriale, ea clădiri, construcţiuni şi instalaţiuni nu sunt 

supuse acestui impozit, ci celui pe venitul întreprinderilor comer: 

ciale şi industriale. 

Subiectul impozitului este: proprietarul, uzufruetuarul, sau ti 

tularul ori cărui alt drept real de folosinţă asupra clădirilor. - 

Cota impozitului este de 12% asupra venitului net. | 

Când contribuabilul locuieşte în străinătate mai mult de 6 luni 

în cursul unui an, cota iripozitului este 20%. Excepţiune fac cazu- 

vile prevăzute la impozitul pe venitul proprietăţilor agricole. 

Baza impozitului este venitul net. 

Venitul net (impozabil) se determină pe baza valoarei locative 

a imobilului. Valoarea locativă se stabileşte după contractele de în- 

chiriere, iar în lipsa lor, prin evaluare directă în comparaţie. cu 

imobilele similare din vecinătate. La chiria indicată în contraetul 

de închiriere se va adăuga valoarea tuturor sarcinilor impuse chi- 

riaşilor, cari legalmente privesc pe proprietari. | 

Pentru terenurile virane venitul se stabileşte după preţul mij- 

lociu de vânzare al acestor terenuri, la care se socoteşte o dobândă 

de 5 la sută (L. 25 Dec. 1929, art. 15). ” 
Când condițiile de impunere sau schimbat prin închiriere, prin 

rămânerea neînchiriată, prin majorarea. sau reducerea venitului 

impus cu cel puţin 14, impunerea se poate modifica în cursul perio- 

dului de recensământ. Modificarea se face în urma declaraţiei con- 

iwibuabilului, dată în termen de o lună dela schimbarea condiţiei 

„de impunere şi se operează cu începere dela 1-a zi a lunii următoa- 

re (1. 15 Nov. 1927, arţ. 4). 
Pentru clădirile, cari se închiriază eu mobile, venitul impozabil 

este acela al clădirii fără mobile, afară de cele cari devin imobile 

prin destinaţie şi servesc la exploatarea, imobilelor. Venitul mobile 

lor va face obiectul impozitului pe veniturile din ocupaţiuni neco 

merciale. 

:) După codul civil' român, bunurile sunt imobile sau prin natura 10%, 

sau prin destinaţiunea lor,- sau prin obiectul, la care eie se aplică (art. 462). 

Fondurile de pământ şi clădirile sunt imobile prin natura lor (art. 463) 

Obiectele, ce proprietarul unui fond a pus pe ele pentru serviciul și 

exploatarea acestui fond, snt imobile prin destinaţiune.
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Veniiul net impozabil se obţine scăzând din valoarea locativă 

90 la sută drept cheltuieli de gestiune, asigurări contra riscurilor, 

întreţinere şi amortizare. 

Pentru terenurile asimilate clădirilor valoarea locativă. consti- 

tue venitul net impozabil. 

Sunt scutite de acest impozit: 1. In mod permanenti: a) imobi- 

lele publice sau ale aşezămintelor de utilitate publică neproducătoare 

de venit şi afectate serviciilor publice sau scopului acelor așeză- 

minte, precum şi imobilele particulare puse în mod gratuit la dis 

poziţia unor asemenea aşezăminte în acelaş scop; b) clădirile paro 

tiale ale culturilor religioase întreţinute de stat, cari nu produc 

nici un venit şi cari sau bucurat până în prezent de asemenea scu 

tiri; c) sub condiţiunea reciprocităţii, clădirile aparţinând legaţiu- 

nilor şi consulatelor străine şi ocupate de ele; d) clădirile rurale ce 

servese de locuinţă agricultorilor şi cari nu au mai mult de 3 ca 

mere locuibile, precum şi toate cele necesare exploatării agricole a 

1erenurilor. 2. In mod vremelnic: a) clădirile noui pe timp de 10 ani 

dela data de când au devenit utilizabile în total sau în parte. Clădi- 

rile reparate chiar radical nu vor fi asimilate clădirilor noui, deci 

nu vor fi scutite; b) pentru. 10 ani dela începerea exploatării, stabi- 

limentele de ape minerale naturale recunoscute. După acel termen 

impozitul se reduce la jumătate pe încă 10 ani; c) pentru 10 ant 

- de când au devenit locuibile, clădirile construite şi cele ce se voi 

construi de particulari pe loturi cumpărate dela stat în staţiunile 

de băi şi ape minerale, precum şi în staţiunile Techirghiol, Tuzla, 

Carmen Sylva, în condiţiunile legii din 1912; d) stahilimentele de 

băi de ape minerale puse în exploatare exclusiv pentru căutarea 

sănătăţii muncitorilor şi funcţionarilor publici, în: mod gratuit, atâi 

timp cât funcţionează numai în acest scop; e) pentru 10 ani de 

când au devenit locuibile venitul elădirilor construite de societăţi 

de locuinţe ieftine, recunoscute ca atare prin legi speciale. După 

acest termen impozitul se reduce la o pătrime pe 5 ani şi la jumă- 
tate pe încă 5 ani. Clădirile ce se vor construi în viitor de aceste 

societăţi se scutese de impozit pe 10 ani; /) clădirile noui construite 

sau eari se vor construi, timp de 10 ani dela aplicarea legii de faţă, 
pe Calea Victoriei din Capitală, în conformitate cu legile din 1910 
şi 1913; se scutese în aceleaşi condițiuni ca cele din alin. e); g) îe- 
renurile societăţilor comunale ale locuinţelor ieftine vor fi scutite 
pe timp de 10 ani dela cumpărarea lor, iar pentru cele deja cun-
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părate termenul de 10 ani începe dela promulgarea legii?)2) (L. 25 

Dec. 1929, art. 17). 

Valoarea lccativă şi venitul net impozabil se stabilește din 5 în 

5 uni. Comisiunile de recensământ vor proceda, atât la stabilirea ve: 

nitului clădirilor, cari nu se bucură de scutiri permanente, cât şi la 

impunerea celor impozabile, pe loc la fiecare imobil. 

Contribuabilii sunt datori a face declarațiuni pentru fiecare 

iinobil în parte, la percepțiile respective, pe formularele oficiale, 

în termenele prevăzute prin publicaţiunile ministerului. 

Asupra evaluărilon se încheie procese-verbale pe imobile şi con: 
tribuabili, care vor fi predate. la imobil, sub dovadă de primire, con 

tribuabilului sau unui membru din familie ori din serviciul său“). 

Contribuabilii, cum şi orice reprezențant al fiscului, au dreptul 

să facă apel în termen de 20 de zile după normele cunoseute la im- 

pozitul pe veniturile proprietăţilor agricole. Hotărirea comisiunii 

de apel rămâne cefinitivă în ce priveşte constatarea şi evaluarea 

venitului; ea poate îi atacată numa: prin recurs, 

>, Se scutesc în mod excepţional şi vremeinie de impozitul pe venitul 

prorrietăţilor clădite: 

1! Pe timp de 10 ani de când au devenit locuibile clădirile noui con- 

steuite cu începere din anul 1921 şi terminate până la 1 Ian. 1935; 

2. Adausele la clădiri în înălţime sau în suprafată făcute dela 1 Arr. 

"1921 și terminate până ia 1 Ianuarie 1925, pe termen de 10 ani dela data 

când au devenit locuibile; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost clădiri și au devenit virane din 

«auza devastărilor de răsboiu, pe timp de 10 ani dela data punerii în apli- 

care a legii de faţă; 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor provenite 

din operaţiunile de răsboiu, pe timp de 10 de când ele sunt refăcute și 

puse în stare de a fi locuibile. Scutirea începe dela aplicarea legii, iar 

peniru clădirile refăcute în urmă dela 1 Ianuarie a anului ce urmează 

datei când sunt puse în stare a fi locuibile, însă nu mai târziu de 5 ani 

dela aplicarea legii. 

5. Se menţine scutirea acordată prin legea din Octomvrie 191 pentru 

clădirea Societăţii "generale a funcţionarilor publici, pe termen de 10 ani 

delia punerea în aplicare a legii de faţă, (art. 21). 

3) Dispoziţiunile art. 2, 4--6, 84 şi 85 din L 3 Mai 1927 pentru încura- 

jarea construcţiilor se abrogă ([.. 25 Dec. 194, art. 17). 

1) In cazul când cel în drept a primi procesul-verbal nu se află de fa'X 

pentru a da, dovadă, delegatul fiscului va afişa procesul-verbal de impu- 

nere la imobil, iar dacă prin declaraţia de impunere contribuabilul şi-a 

ales alt loc pentru comunicarea impunerii, va fi comunicat la acel loc 

(art. 20).



$ 13. Impozitul pe veniturile valorilor mobiliare. 

Obiectul impozitului îl formează veniturile capitalurilor mobi- 

liare şi al celor asimilate lor. - 

Veniturile impozabile sunt: 1. Diwidendele şi produsele de orice 

fe] la acţiunile, obligaţiunile şi orice titluri sau drepturi din valori 

mobiliare, sub orice denumire, ale. societăţilor şi coleetivităţilor de 

orice fel. Excepţiune fac dividendele distribuite de băncile popu- 

lare, cooperative şi federale, precum şi dividendele încasate de băn- 

cile populare, cooperative şi federale la sumele, cu cari ele participă 

la capitalul centralelor lor, toate aceste dividende impunându-se la 

impozitul pe venitul întreprinderilor comerciale. 2. Cupoanele la 

vente şi obligaţiuni ale statului român, judeţelor sau comunelor, cari 

“nu au fost scutite de impozite prin. legea. de emisiune a lor. 3. Ren- 

tele viagere dela 25.000 lei anual în sus, cele mai mici fiind supuse 

la impozitul pe salarii. 4. Dobânzile şi produsele de orice fel, înca 

sate de cei ce nu fac afaceri de bancă, seont sau împrumut, după su- 

mele plasate în: q) creanţe ipotecare, privilegiate şi chirografare!) ; 

b) depozite de sume de bani la vedere sâu cu scadenţă, cum şi sol- 

dul creditor de dobânzi al conturilor curente la bănci; c) garanţii 

în numerar. 5. Tantiemele acordate de societăţi, în afară de cele plă- 

tite directorilor şi funcţionarilor întreprinderii, cari vor îi impuse 

la, impozitul pe salarii. 6. Redevenţele în bani sau în natură, precum . 

şi sumele primite dintr'odată sau periodic pentru cesiuni de drep 

4uri sau de exerciţiul unor drepturi, concesiuni miniere sau închi- 

rieri ori arendări de întreprinderi comerciale ori industriale?). 

*; Impozitul va fi calculat asupra unei dobânzi de 6% "pentru creanţele 

cemerciale şi de 5% pentru cele civile, dacă în aceste creanţe mu se pre- : . 

vede nici o dobândă, ori se prevede o dobândă mai mică, 

S« exclud dobânzile încasate de comercianţi sau industriaşi la crean- 

ţele comerciale, cari au de obiect o vânzare sau alte afaceri de comerţ, 

pentru cari ei sunt supuși impozitului pe beneficiile comerciale şi in- 

dustriale. - 

2) Intră în venit valoarea instalaţiunilor mobiliare sau imobiliare ce 

concesionarii, arendaşii şi chiriaşii sunt obligaţi să facă în profitul bene- 

ficiarului, Ă i 
Nu intră în venitul impozabil: 

_a)y Amortismentul repartizat pe numărul de ani cât durează concesi- 

- “unea, al capitalului învestit de concedent în întreprindere şi: care se pierde 

«+ până la sfârşitul concesionării, arendării ori închirierii; | 

L) Amortismentul anual de cel mult 5% al instaiaţiunilor utile intre-
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Subiectul impozitului este oricine încasează venituri provenite 

din România, cum şi ori care locuitor al ţării, care ia venituri din 

altă ţară. , 

Cota impozitului veniturilor capitalurilor mobiliare şi celor asi- 

milate lor, este de 15%, afară de excepţiunile următoare, pentru cari 

impozitul va fi de: 12% pentru veniturile din acţiuni nominative; 

10% pentru veniturile din depozite în numerar la bănci şi de 8% 

pentru cele din serisurile de credit funciar, formate prin asociaţie 

de proprietari şi autorizate prin lege a emite asemenea, obligaţiuni. 

cum şi din renta exproprierii?) ori din titlurile societăţilor de lo- 

cuinţe ieftine (ereiate în baza legii din 13 Februarie 1910); 6% pentru 

veniturile din depozite în numerar făcute de străini domiciliaţi în 

străinătate la băncile din ţară. Impozitul se aşează asupra venituri- 

lor brute, provenite din ţară, de către ori cine sar încasa, cum şi 

de cele din altă ţară luaţe de locuitorii ţării, acestea fiind impuse 

cu 15% fără distincţiune (L. 15 Dec. 1929, art. 22). 

Sunt scutite de acest impozit: 

u) Dobânzile la economiile înscrise pe libretele de economie ale 

Casei de depuneri, la economiile până la. 10.000 lei înscrise pe car- 

netele de economie ale Caselor de credit aparţinând instituţiunilor 

publice ori băncilor populare ce funcţionează pe bază de legi şi lu 

cele până la 5000 lei, înscrise pe carnetele altor instituţiuni de credit. 

Se scuteşte o singură asemenea depunere pentru o persoană. Impo- 

zitul se percepe la veniturile sumelor ce tree de sumele arătate, iar 

rentru economiile făcute la băncile populare între 10.000—20.000 lei 

se reduce la jumătate; | 
b) Dobânzile creanţelor ipotecare sau privilegiate ale institu. 

țiunilor de credit autorizate prin lege să emită în contul acelor ipo 

teci obligaţiuni supuse impozitului de faţă; 

c) Renta, perpetuă de expropriere, precum şi celelalte valori mo: 

biliare, ce aparţin instituţiunilor culturale ori de binefacere, ce au 
in vedere un seop de utțilitate publică, cu condiţia ca aceste valori 

să fie depuse la Casa de depurieri şi consemnaţiuni; ă 

d) Veniturile din titluri străine sau din depozite ale persona- 

Imiui diplomatic străin, sub condiţiunea, reciprocităţii şi în condiţiu. 

nile ce se vor fixa prin regulameni (art. 24). 

prinderii, cari nu se pierd” în totul, dar rămân la expirare în stare de- 

gradată, 

*) Pentru primii 5 ani dela punerea în aplicare a legii cota impozitului” _ 

mobiliar la venitul provenit din renta exproprieriiă este redusă la 5%.
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Impozitul este datorat din ziua exigibilităţii dreptului eredito- 

rilor. 

Perceperea se face pe cale de reținere de către debitorii divi- 

dendelor. Impozitul va fi vărsat la stat “conform normelor şi în ter- 

menele stabilite prin instrucţiunile ministerului de finanţe. Aceste 

termene nu pot fi mai mari de 3 luni dela reţinere, iar pentru do: 

bânzile plătite la creanţele ipotecare privilegiate sau chirografate, 

mai mari de trei zile. 

Pentru aceste din urmă dobânzi plata impozitului se va putea 

efectua prin aplicarea de timbre mobile speciale, pe înscris consta 

tând achitarea lor, de îndată ce ministeruJ va publica modalităţile 

de aplicarea şi anularea acestor timbre cum şi limita până la care 

se pot face asemenea plăţi. Până la înființarea de timbre, percepto 

rul sau administraţia financiară unde se varsă impozitul vor face 

la cerere menţiune despre aceasta pe act. Lipsa acestor vize ori 

timhre sau, a chitanţei doveditoare de plata impozitului constitue 

o dovadă îndestulătţoare de sustragerea. dela plată (art. 25). 

Inscrierea impozitului se face în roluri speciale, unde se va 

nota Şi, încasarea prealabilă a. impozitului. În cazul când sa încasat 

mai mult, se va, face compensaţiune în anii următori sau cu alt im- 

pozit. Dacă această compensare nu se poate face se va restitui di- 

terenţa (art. 27). 

Impozitul e în sarcina creditorului chiar dacă prin contracte 

S'ar prevedea clauza contrarie. Orice asemenea, clauză contrarie este 

nulă (art. 28). | 

Instanţele judecătoreşti şi orice autoritate publică nu vor putea 

da curs nici unei cereri relative la acte sau creanţe, ce fac obiectui 

impozitului de faţă, şi nu vor opera, nici o radiere de sarcini, privi- 

legii sau ipoteci asupra imobilelor până nu se va justifica plata im 

pozitului, afară de cazurile de dispensă prevăzute de lege (art. 29). 

$ 14. Impozitul pe veniturile intreprinderilor comerciale 

şi industriale. 

Obiectul impozitului îl formează veniturile nete din întreprinde- 

rile comerc'ale şi industriale, din exploatări agricole făcute de aren- 

daşi, cum şi din exploatări de păduri sau de mine, făcute fie de 

către arendaşi sau concesionari, fie de către proprietari. 

In venitul întreprinderilor industriale se socotesc a fi cuprinse 

venitur:le imobilelor afectate industriei cari aparţin exploatatorilor,
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şi cari n'ar putea servi decât în scopul pentru care sunt întrebuiu- 

țate fiind legate de exploatarea industrială respectivă. Ele nu sunt 

dar supuse la impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole sau al 

celor clădite, ci la cel de care ne ocupăm (art. 30). 

Subiectul impozitului este exploatatorul ori cărei întreprinderi 

comerciale, industriale, de arendă agricolă, de exploatare de păduri 

sau de mine, fie ca proprietar, arendaş sau concesionar. 

Impozitul se aşează pentru fiecare întreprindere din. ţară în 

parte, pe: numele exploatatorului la sediul direcţiunei iiecărei între- 

prinderi sau, în lipsă, acolo unde are loc principala activitate a 

întreprinderii. Societăţile pe acţiuni sunt impuse la sediul lor pen- 

tru beneficiul realizat din toate întrev-inderile şi sucursalele lor 

din ţară. Intreprinderile cari n'au sediul în ţară sunt impuse la 

locul unde se aiîlă sucursalele, pentru beneficiile realizate în ţară, 

ele fiind obligate a le declara şi a înche'a bilanţ pentru operaţiunile 

şi capitalul din cari au rezultat acele beneficii (art. 37). 

Baza impozitului este venitul net impozabil al întreprinderii co. 

merciale sau industriale. Venitul net impozabil nu este identic cu 

beneficiul net arătat în bilanţ, la societăţile obligate la publicarea 

bilanţului, ci el se calculează în baza bilanţului ad-hoc fiscal, com: 

pus după regulele speciale cuprinse în lege. -. 

Impozitul constă din un impozit fundamental şi din un impozii 

complimentar de suprataxare a beneficiului, după raportul dintre 

capital şi venitul net al întreprinderii. 

Cota impozitului fundamental este de 10%, se sporeşte cu 2% 

pentru veniturile nete din operaţiuni de bancă, scont sau împrumu-“ 

turi, şi se reduce cu 2% pentru veniturile .nete ale întreprinderilor, 

cari au de obiect exclusiv exploatări industriale, miniere sau de 

“transport pe cale ferată sau pe apă. 

Ca un compliment al acestui impozit, veniturile aparţinând con- 

tvibuabililor ce urmează sunt supuse la un adaus de impozit dacă 

aceştia se găsesc în condiţiunile următoare: a) contribuabilii obli- 

gaţi la publicarea bilanţului sau aceia cari au registre regulat ţinute 

“si bilanţ încheiat în regulă dacă beneficiul lor net anual trece de 

75.000 lei, şi în condiţiunile de rentabilitate de mai jos; b) contri- 

buabilii cari nu au bilanţ şi registre în regulă şi nu li se poate sta 

Vili capitalul real pus în întreprindere, dar a căror cifră de afaceri 

lrece de 1,000.000 lei, sunt consideraţi a avea un capital egal cu 

iumătate din cifră afacerilor. In afară de societăţile pe acţiuni, la 

calculul rentabilităţii capitalul nu va fi socotit mai mie de jumă- 

„tate. din cifra afacerilor.
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Penţru comercianții şi industriaşii particulari, după ee se face 

calculul rentabilităţii, la impunere, se scade 10% din beneficiul ales 

conform prevederilor acestui impozit, 

Impozitul complimentar se stabileşte odată cu impozitul funda, 

mental. Cota de impunere variază după rentabilitatea, capitalului, 

adică după raportul dintre capital, împreună cu totalul rezervelor, 

şi beneficiul net!) (art. 42). 
Rațiunea impozitului: complimentar prin ' suprataxarea, renta- 

Dilităţii este, că prin scăderea multor poziţii admise de lege la 

stabil'rea. venitului impozabil rămâne un venit foarte: mie impo- 

zabil. De altă parte societăţile nu sunt supuse impozitului pe. venitul 

global Pentru a, păstra echilibrul de. impunere este necesar, ca să se 

admită o impunere suplimentară, care nu mai e proporțională ea 

la impozitele elementare, ci progresivă?), ca la impozitul pe ve- 

nitul global. | 

Se scutese' de impozit: a) pentru 3 ani dela constituirea lor, 

cooperativele de meseriaşi, funcţionari şi muncitori, precum şi aso- 

ciaţiile şi cooperativele de industrie casnică, băncile populare, coo- 

perativele sătești, cooperativele populare orăşeneşti cari distribue 

mărfurile numai membrilor, cum şi federalele acestor cooperative 

şi bănci, dacă ele satisface condiţiunile impuse prin legile lor orga- 

nice spre a obţine. scutirea de. impozitele similare de până acm. 

Impunerea începe la 1 Ianuarie a anului ce urmează împlinirii ter- 

*) Cota, de impunere este stâhilită în tabela cuyrinsă în art 42 al legii 

cu o supra taxă: începând dela 4% până la 27% pentru societăţi pe ac- 

ţiuni la raportul între 10 până la 500% rentabilitate anuală, cu o supra- 

taxă” începând la %% până la 20% pentru particulari la raportul între 

1ă până la 500%, rentabilitate anuală.: Cităm ca exemplu la societăţi pe 

acţiuni .Ja rentabilitate anuală între 10—11% suprataxă 4%, între 15—16 

suprataxă 37%, între 45—50 suprataxă 12%, între 100—120 suprataxă 18%, 

între 300-—350-—93%, peste 500%-—27%. La pariiculari începe suprataxarea 
la rentabilitate între 15—16G% cu %4%, îritre 20—229% cu 2%, între 45—50% 

cu 5%; între 100—120% cu 11%, - între 300--350% cu 16%; peste 

500% cu 20%. Diferinţa suprataxei între „particulari şi societăţi pe acțiuni 

este de 7%. 

?) Pentru instituţiunile financiare, create de stat cu participarea lui 

progresivă la beneficii, cota se va stabili ţinându-se seama de partea din 

peneticii ce revine statului conform convenţiunii şi legii speciale, cari vor 

regula raporturile dintre stat şi aceste instituţiuni. - 

Societăţile pe acţiuni cari dau lucrătorilor. sau funcţionarilor partici- 

patii la beneficii, obligatorii prin statute sau prin lege de cel puţin 25% 

din beneficiul net și cele profesionale vor plăti impozitul complimentar 

redus cu o pătrime. - 

„5
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menului de 3 ani; b) societăţile funcţionăreşti sau în scop de bine- 

facere, cari se bucură de scutire pe bază de legi speciale întrucât 

nu fac operațiuni decât cu membrii funcţionari şi se conformează 

condiţiunilor stabilite prin legile lor organice; c) casele comunale de 

păstrare pentru veniturile cari servă edilităţii publice; depunătorii 

vor plăti însă impozitul pe venitul valorilor mobiliare; d) societăţile 

pentru exploatarea apelor minerale ale statului, menţionate în legea 

din 18 Aprilie 1909, până la împlinirea termenului de scutire de 10 

ani dela, începerea exploatării în acea lege. (art 34). | 

Impozitul se reduce: a) cu jumătate pentru cooperativele, băn- 

cile populare şi federalele prevăzute în punctul a) de sus, pentru 

societăţile pentru construirea de locuinţe ieftine, înfiinţate conform. 

legii speciale, dacă satisfac condiţiunile legilor lor organice, pre- - 

cum şi pentru asociaţiunile profesionale fără scop lucrativ, cari nu 

împart sub nici o formă beneficii membrilor lor, ei le întrebuin- 

tează în scop de utilitate generală recunoscută; de asemenea pentru 

asociaţiile şi societăţile de industrie casnică sau având de obiect ex- 

clusiv producerea sau desfacerea obiectelor de industrie casnică; 

b) cu un sfert pentru cooperativele, bâncile populare şi federalele, 

precum şi asociaţiile sau societăţile de industrie casnică prevăzute 

la pet. a), cari au peste G.ani de funcţionare şi capital vărsat de 

peste un milion lei (art. 35). 
Întreprinderile industriale și miniere noui se vor bucura de scu- 

tire de impozitul de faţă, până în al cincilea an dela punerea în 

funcţionare, dacă beneficiul lor net anual nu trece de 8 la sută din 

cap'tal împreună cu rezervele şi de o reducere la jumătate dacă 

această rentabilitate e cuprinsă între 8—10 la sută. 

Intră între acestea, şi” cele distruse de răsboiu pentru partea 

vetăcută, dacă aceasta trece de o treime din totalul iustalaţiunilor, 

clădiri şi maşini. 

Aceste scutiri ori reduceri se acordă întreprinderilor industriale 

şi miniere, sub rezerva îndeplinirii condiţiuuilor impuse de legile 

şi regulamentele industriale şi miniere pentru acordarea unor ase- 

menea avantaje. (LL. 25 Dec. 1929, art. 36). 

$ 15. Stabilirea venitului impozabil al 1 întreprinderilor 

comerciale şi industriale. 

Veniiul impozabil se stabileşte în fiecare an pe baza venitului 

rezultat în anul ce precede celui de impunere. În cazul când bilanţul 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. | 55
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nu se încheie pe anul civil se ia de bază perioada de 12 luni, ce a 

servit la stabilirea ultimului bilanţ. 

Venitul impozabil se obţine scăzându-se din veniturile brute 

cheltuelile proprii ale întreprinderii, şi anume (art. 31): ” 

1. Chiria sau arenda imobilelor, cari servesc întreprinderilor sau 

cari sunt destinate exploatării!), cum şi chiria instalațiunilor cari 

mau caracterul de imobile prin natură. Dacă instalaţiunile aparţin 

exploatatorului, se vor scădea sumele necesare pentru amortizarea 

lor, fără a putea depăşi 15% din cost, (art. 31, punct 1 şi 7). Pentru 

acele investiţiuni cu caracter cu totul aparte, aflate în întreprin- 

deri industriale speciale, a căror seoatere din uz are lod în mod 

obisnuit mai scurt de 7 ani, cota de amortizare (art. 31, punet 6 şi 7) 

va putea fi sporită cu avizul comisiunei centrale fiscale, Amorti- 

zarea însă nu se va putea face în timp mai scurt de 3 ani. (L. 26 

Martie 1926 art. 5). ÎN 

2. Dobânzile capitalurilor împrumutate întreprinderii, dacă 

aceasta are o personalitate juridică distinctă de acea a împrumută. 

torului, fie acele dobânzi fixe, fie sub forma participării la bene- 

ficiile întreprinderii debitoare. 

3. Salariile, retribuţiunile, indemnizările şi remizele plătițe agen.- 

ților, lucrătorilor, funcţionarilor întreprinderii, fie în bani, fie în na- 

tură; participările obligatorii la beneficii ale lucrătorilor sau iune- 

ţionarilor stabilite prin contract sau statute, precum şi gratificaţiu. 

nile obligatorii până la 50% din totalitatea retribuţiunilor (punct - 

3 şi 4). 

4.. Costul materiilor prime transformate în cursul anului de ex: 

ploatare. i 

5. Amortismentul de cel mult. 5% pe an din costul imobilelor ce 

aparţin întreprinderii, al căror venit e cuprins în acela al exploa 

tării până la amortizarea. lor complectă?). 

1, Dacă aceste imobile sunt prorrielatea exploatatorului şi sunt impo- 

zabile da impozitele pe veniturile rrogrietăţilor agricole sau al celor clă- 

diie. se va scădea venitul, brut evaluat şi impus acolo. 

=; Amortismentul prevăzut de art. 31, punctui 6, pentru imobilele și 

instalațiunile- imobiliare construite sau instalate dela 1 Ianuarie 1918 și 

până la 1 Ianuarie 1925, cari aparţin intreprinderilor industriale, va pu- 

tea fi urcat până la 10% în primii 10 ani dela punerea în aplicare a legii; 

iar amortismentul investitiuniior mobiliare prevăzut de acelaş art., punc- 

tul 7, făcute în acelaş interval de timp, va putea fi urcat la 20% tot în 

acezii 10 ani. 26 Martie 1926 în art. 3, admite amortizări suplimentare 

până la finea lui. 1930. cari amoriizări se vor calcula asupra valloarei 

 



$. Amortismentul capitalului învestit în concesiuni de exploatări 

pe termen limitat, care rămâne neamortizat întrunul din modurile 

prevăzute, precum și învestirile. în instalaţiuni utilizabile, cari ră- 

mân in proprietatea concedentului. Această parte de capital sv 

amortizează, repartizându-se anual până la expirarea concesiuni:i. 

7. Alocațiile la casele de pensiuni şi asistență ale funeţionari- 

lor, sau primele plătite de întreprinderi pentru asigurarea funeţio- 

narilor până la cel mult 10 la sută din salarii, cum şi sumele alocate 

din beneficii pentru instalaţiuni de cultură şi de asistenţă socială ale 

statului, judeţelor şi comunelor. 

8. Cheltuelile diverse sau cheltueli generale privind strict între. 

prinderea, între cari intră şi cele de întreţinere şi de asigurare, şi 

afară de impozitul de faţă, care priveşte însuş obiectul întreprinderii. 

Pentru clădirile uzinelor amortismenţul se poate ridica până la 

15 la sută. Cota amortizărilor pentru diferite categorii de industrii 

este îixată de ministerul finanţelor după normele stabilite de comi- 

siunea centrală (art. 84) dupăce s'a luat şi avizul comisiunii indu- 

striale de pe lângă ministerul industriei şi comerţului. In aiară de 

aceste scăzăminte nici o altă scădere nu se mai poate face la stabi- 

lirea beneficiului net. Astiel nu se pot scădea sumele cheltuite spre 

a da o plusvaloare instalaţiunilor sau sumele afectate sporirii între- 

prinderilor. _ 

Venitul net, stabilit după regulele de sus, se ia drept bază la, 

stabilirea venitului impozabil. 

După stabilirea beneficiului net al societăţilor anonime pe ac- 

țiuni, în urma scăderilor de mai sus, înainte de a stabili venitul im- 

pozabil se mai scad (L. 25 Dec. 1929, art. 39): a) rezervele?) statu. 

tare până la 10% cin beneficiul net, atunci când rezervele n'au atins 

încă jumătate din capital, şi 57% după ce această limită a fost atinsă, 

iar când ajung egale cu capitalul, nu se mai scade nimic; b) rezer- 

vele speciale pentru creanţele” dubioase), trecute ca atare în bilany 

de refacere a investițiunilcr industriale si care valoare va. fi preţul « de cost 

mărit în limitele prevăzute de lege. 

î) Rezervele de orice fel ale Băncii Naţionale a României nu vor fi. 

impuse decât atunci când se vor distribui acţionarilor sub orice formă 

chiar prin sporire de capilal. In aceşt caz se va scădea cota-parte ce re- 

vine statului în raportcu capitalul său în Bancă. 

ltezervele matematice ale societăţilor de asigurare nu sunt impozabile 

întru cât n'ar cuprinde beneficii ale societăţii, 

1) În primii 3 ani dela punerea în aplicare a Jegii societățile pe acţiuni 

vor putea forma rezerve, fără plata imediată a impozitului pe veniturile 

comerciale şi industriale, pe lângă rezervele prevăzute, pentru acoperirea 

55%
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aiât la societăţile anonime, câţ şi la întreprinderile particulare, co- 

murciale şi industriale, cari se impun pe baza registrelor lor regulat 

ținute. Aceste rezerve, în totul nu vor putea, trece de 3% din plasa- 

mentul în creanţe al întreprinderii. Partea ce trece va fi impusă. 

După scăderea din beneficiul net a sumelor date fondurilor de 

_rezervă şi de rezerve speciale pentru creanţele dubioase şi după scă- 

derea sumelor de dividend distribuite acţionarilor (supuse impozi- 

tului mobiliar), suma ce rămâne din beneficiul net formează veni- 

tul impozabil), luat ca bază la impozitul asupra veniturilor diu 

întreprinderile comerciale şi industriale, fără impozitul complimen- 

tar. | . 

Baza impozitului complimentar însă nu este identică cu cea & 

impozitului fundamental, căci la venitul impozabil stabilit după 
rekulele de mai sus la societăţile pe acţiuni se mai adaug sumele 

de venit brut, după câri sa plătit impozitul mobiliar. Aceste sunt 

sumele rezultate din: a) participările reale la beneficiile altor socie 

tăți, dovedite cu acte, cum şi veniturile din sumele plasate în mod 

permanent în efecte publice supuse impozitului mobiliar; b) rede- 

  

tinâv eventuale diferințe de curs la datoriile în monedă străină, fără ca 
ele să treacă de cota care se va prevedea prin regulament. 
- 9 Dacă după 3 ani diferența de schimb a leului nu se îndreptează, se 
pot prevedea prin legea bugetară noui termene pentru neimpunerea și 
formarea din nou a acestor rezerve. 

La expirarea termenelor acordate rezervele neîntrebuinţate în scopul 
pentru care au fost făcute, vor fi-impuse. 

Asmenea, prevederi se pot face şi de comercianții şi industriaşii parti- 
culari în aceleași condițiuni „pentru creanţele ce au de achitat în monedă 
sirăină, a căror existenţă se dovedeşte cu acte şi registre ţinute, dacă au 
bilanţ întocmit în regulă (art. 135). 

5; Din beneficiul net total rămas după scăderea. rezervelor scutite 
conform. celor precedente şi a sumelor de mai Sus, se impune ceace ră- 
mâne după deducerea dividendului, care e supus impozitului mobiliar, 
tart. 33). 

La stabilirea venitului net impozabil al instituțiunilor - financiare 
create de stat se va scădea partea ce revine statului pentru dreptul său 
regalian concedat acelor instituţiuni. _ 

Societăţile ipotecare prin asociaţiune mutuală de proprietari, constituite 
pe baza legii din 5 Aprilie 1873, nu sunt impuse decâi pentru acea parte 
a excedentului dintre venituri şi cheltueli, care, conform deciziunilor adu- 
„nării generale, se restitue imprumutaţilor societari prin imputare asurra 
“ratelor datorite de. ei, - 

Beneficiul distribuit ca dividend acţionar de băncile populare, coope- 
rative şi federale, neimpunându-se la impozitul mobiliar, este supus aces- 
tui impozit.
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vonțele din concesiuni; c) dobânzile cuvenite la sumele depuse spre 

îructificare sau păstrare. 

Cheltuelile speciale privitoare numai la sumele de mai sus nu 

pot fi scăzute din beneficiul impozabil. 

Constatarea venitului şi stabilirea impozitului se face pe baza 

declarațiunilor ce contribuabilii sunt obligaţi a da ânual sau la 

începerea, întreprinderilor. 

Declaraţiunea trebuie să cuprindă capitalul întrebuințat în în- 

treprindere, venitul brut şi net realizat în anul încheiat la 31 Dec, 
precedent sau în perioada de timp pe care e încheiat bilanţul, cifrele 
propuse ca scăderi, precum şi toate justificările necesare în spriji- 

nul cifrelor ce declară, 

Declaraţiunea. va fi însoţită de bilanţ şi de contul de profit şi 
pierdere, iar pentru cei ce n'au obligaţiunea întocmirii lui şi nici 
nu l-au încheiat în regulă, pe lângă cifrele indicate ca venituri şi 
capital vor declara cifra afacerilor. Bilanţul trebuie să fie exact şi 
sincer. (L. 25 Dec. 1929 pentru represiunea evasiunei fiscale)6). 

Stabilirea venitului net impozabil se face într'unul din urmă- 
toarele moduri: 

l. după elementele bilanţului pentru cei obligaţi la publicarea 
lui. sau pentru cei cari l-au încheiat în regulă, corespunzând cu re- 
gistrele regulat ţinute; | 

2. prin constatare directă sau prezumții, în celelalte cazuri, bă- 
zate pe următoarele elemente: a) după cifra afacerilor anului pre- 
cedent, comparată cu aceea a altor exploatări similare; b) dacă ci- 
fra afacerilor nu se poate constata precis după registre, sau din 
orice alte elemente, venitul impozabil se wa stabili prin apreciere 
în comparaţie cu alţi contribuabili de aceeaşi categorie şi impor- 
tanță, cum. şi avându-se în vedere chiria sau valoarea locativă. a 
stabilimentului în care se exerciță intreprinderea şi a locuinței 
contribuabilului şi orice semne exterioare de natură a înlesni stabi- 
lirea venitului impozabil. Inlăturarea de către comsiunea de apel a 

5) In caz de rea credință dovedită, atât patronii, cât şi şeful contabi- 
lităţii sunt pasibili de o amendă egală cu de 2 4 ori impozitul pentru 
diferința ce sar fi cuvenit fiscului după bilanţul sincer. Lesea 25 Dec. 1929 
impune şi obligaţiunea: de a prezenta lista salariaţilor cu arătarea sume- 
lor primite în cursul anului (art. 7), lista nominală a membrilor consi- 
iului de adm. şi censorilor cu menţiunea sumelor primite sub orice titlu 
(art. 10), stabilind contravenţiuni pedepsite cu sume dela 100 mii-5 mi- 
lioane lei amendă,
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registrelor comerciale se va face luându-se în considerare şi rapor- 

tul expertului-contabil numit de minister. Hotărirea de înlăturare a 

registrelor va fi motivată (L, 25 Dee. 1929, art. 39). 

Aprecierea veniturilor nete ale arendaşilor, în cazul când nu țin 

o contabilitate regulată, şi nu se poate dovedi beneficiul, se va face 

ţinându-se seama de valoarea locativă a proprietăţilor exploatate, 

stabilită la recensământ, conform normelor stabilite de comisiunea 

centrală fiscală. 

Peniru păduri şi mine, în afară de prevederile legi minelor, 

venitul net al exploatatorilor, oricari ar fi ei, se stabileşte după de- 

claraţie, bilanţ, constatare directă sau prezumţii. 

Pentru primul an de exercitare al unei, întreprinderi venitul se 

constată prin apreciere. Dacă întreprinderea a început în anul pre- 

cedent, venitul acelui an serveşte de bază pentru cel de impunere, 

numai în cazul când este constatat prin bilanţ şi dacă exercitarea 

a durat mai mult de 3 luni. In acest caz venitul se socotește rapor- 

tându-se la timpul cât a avut loc exercitarea. Când exercitarea în 

anul precedent a avut loc mai puţin de 3 luni, sau când venitul e 

„constatat pe altă cale decât după bilanţ, impunerea se stabileşte 

prin apreciere. , 

Pentru societăţile pe acţiuni impozitul, atât. pe primul an, cât 

şi pe al doilea, se stabileşte după încheierea primului blanţ, care va 

servi de bază la impunere pe aceşti doi ani. Din impozitul ce se vă 

stabili pe baza bilanţuiui ultimului an de exercitare se va scădea 

impozitul plătit pe primul an." - 

Comercianţii şi industriaşii sunt datori a ține în regulă re- 

gistrele comerciale în forma prevăzută de codurile de comerţ în 

vigoare în teritoriile respective, din cari registre să rezulte venitu- 

pile impozabile. 

$ 16. Impozitul pe salarii. 

Obiectul impozitului sunț veniturile nete provenite din salarii, 

lefuri publice şi private, remuneraţii, eratificaţii sau din indemni- 

tăţi de orice fel, participări la beneficii ale lucrătorilor şi funeţio- 

narilor, pensiuni, cum şi din rente viagere mai mici de 25.000 lei 

anual. Aceste venituri sunt supuse impozitului pe salarii în cazul 

când se încasează periodice cu ora, cu ziua, săptămâna, luna sau 

anul şi au caracter de continuitate. - : 

Subiectul impozitului este oricine încasează venituri -de salarii.
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provenite din România, afară de lista civilă, cum şi oricare locuitor 

al ţării ia astfel de venituri din ţară. 

Venitul net se stabileşte adăogând la cifra retribuţiunii perio- 

dice de orice îel, pensiunilor sau rentelor viagere valoarea indem- 

nităţilor sau suplimentelor în natură şi scăzând sumele cheltuite cu 

indeplinirea serviciului. 

Cota impozitului este de: 4% până la venitul de 4000 lei lunar 

ori suma respectivă (anuală, săptămânală, zilnică sau pe oră), 8% 

pentru diferinţa ce trece de 4000 lei lunar. 

Venitul net este impozabil numai dacă suma tuturor veniturilor 

aci impozabile depăşeşte 750 lei lunar ori suma respectivă anuală, 

săptămânală, zilnică sau pe oră, rotunjindu-se prin neglijarea frac- 

țiunilor sub 10 lei dela 750 până “la 4000 lei venit impozabil lunar, 

sau 48.000 lei anual, sub 100 lei dela aceste cifre în sus, iar pentru 
veniturile impozabile socotite pe zi sau pe oră prin neglijarea ba- 

nilor. 

Sunt scutiți de acest impozit agenţii diplomațici şi consulari 

străini, sub rezerva reciprocităţii diplomatice. Sunt scutiţi de ase- 

menea invalizii, cari au infirmităţi dobândite în răsboiu, precum şi 

-xăduvele şi orfanii de răsboiu pentru pensiunile pe cari le primesc 

în aceste calităţi. 

Venitul impozabil se obține scăzându-se din venitul net: a) câte 
750 lei lunar, ori suma respectivă anuală, săptămânală, zilnică sau 
pe oră. Dacă contribuabilul are mai multe venituri, de felul celor 
aci impuse, fără a întrece în total limita de maj sus, scăderea se 
tace o singură dată, fiind obligat să declare aceasta la reținerea 

impozitului; b) din salariile muncitorilor manuali, lucrând cu ziua, 
cu ora sau în acord, tot ce aceştia primesc peste 20 zile lunar; ce) 
vărsămintele până la 10% din venitul brut ce se fac de către sau pe 
seama contribuabilului pentru asigurarea unei pensii, precum şi 
cotizaţiile pentru asigurarea de accidente şi de viaţă. Limitele de 
venit prevăzute vor putea, fi modificate prin legea bugetară, de în- 
dată ce cuxsul leului faţă de valoarea lui aur se va schimba cu mai 
multe de o treime în raport cu această diferenţă din momentul 
aplicării legii. 

Toate instituţiunile, statul, judeţele, comunele, stabilimentele 
publice și de utilitate publică, societăţile, comercianții, industriaşii, 
meseriaşii şi oricine plăteşte sau procură funcţionarilor, amploia.. 
tilor, comişilor, lucrătorilor, servitorilor sau altora salarii, sau orice 
alte indemnităţi în bani sau în natură, mai sus vizate, sunt obligaţi
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să rețină împozitul asupra sumelor ce plătesc. Impozitul reţinut va 

îi vărsat la percepțiile fiscale, în luna ce urmează aceleia în care 

sa făcut reținerea, în conformitate cu instrucţiunile publicate ale 

ministerului de finanţe. La vărsare se va prezenta un stat, cuprin- 

zând toate indicaţiunile pretinse prin instrucţiuni şi prin formula- 

“xele oficiale. 

Pentru salariile din alte ţări, cei ce le primese sunt obligaţi a 

îace vărsarea impozitului direct la percepții în ternien de o lună. 

" $ 17. Impozitul pe veniturile din profesiuni libere 

_şi din ocupaţiuni neimpuse la alte impozite. 

Obiectul: impozitului îl formează veniturile nete realizate 

lin exercitarea profesiunilor libere, cum şi orice venituri neimpoza- 

bile la alt impozit elementar, rezultate din ocupaţiuni -necomerciale, 

din exploataţiuni lucrative exercitate în mod obişnuit sau aceiden 

tal, sau orice alt venit întâmplător (L. 25 Dec. 1929, art. 48). Onora- 

riile fixe ale profesioniştilor ea şi Jetoanele de prezenţă fiind taxate 

“la impozitul pe salarii, nu intră la impunere. | 
Subiectul impozitului sunt locuitorii ţării şi cetăţenii români, 

ori unde le-ar fi reşedinţa. 
Venitul impozabil (baza impozitului) cuprinde toate câştigurile 

xealizate în ţară sau străinătate indicate; pentru străinii locuind în 

altă ţară, numai cele realizate în ţară. 

Cota impozitului este 8%. Pentru asemenea venituri ocazionale 

din afaceri izolate 'cota de impunere va fi acea prevăzută la impozi- 

tul elementar respectiv pentru afacerile de aceeaş natură. Venitu- 

rile lucrărilor din profesiuni literare, artistice, ştiinţifice şi didac- 

tice sunt supuse. unui impozit de 5%. 

Venitul net va, fi obţinut scăzându-se din suma încasărilor to- 

tale cheltuelile strict necesare pentru obţinerea venitului. Pentru 

profesiunile libere aceste cheltueli se fixează la o treime din totalul 

brut al venitului, afară de cazul când contribuabilul va dovedi că 

"aceste cheltueli sunt superioare acestei treimi, în care caz se vor 
scădea eheltuelile sale reale. 

Contribuabilul exercitând o profesiune liberă în nici un. caz nu 
va fi impus la un venit net inferior celui calculat potrivit; tablou- 

lui") din art. 50 al legei, care constituie baza minimală obligatorie a 

  

*) Tabioul cuprinde comunele grupate în 6 categorii: I rurală având
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impunerii. Acest tablou fixează pentru stabilirea venitului impo- 

zabil ca bază valoarea locativă a locuinţei profesionistului, la care 

după cifra populaţiunei din localitatea domiciliului se aplică un 

coeficent, prin care se înmulțește suma valorii locative şi se obţine 

venitul minimal presupus. | 

Valoarea locativă a întregii locuinţe, inclusiv biroul profes'o- 

nistului, este acea stabilită la recensământ. Dacă vaJoarea locativă 

a suferit mod'ficări în cursul perioadei de recensământ printr'o 

închiriere ulterioară, calculul impozitului, potrivit tabloului, se. va 

îace la această valoare, dacă ea, corăspunde unei închirier! prin 

libera transacţie; în caz contrar calculul se va face la -valoarea 

locativă stabilită în acest scop prin apreciere şi în comparaţie. cu un 

imob'l similar închiriat prin liberă trausacţie. Pentru profesioniștii 

liberi cari au mai mult de 3 copii minori sub îngrijirea lor, valoa- 

rea locativă va fi. vedusă cu o treime. La încevutul exercitării 

profesiunii timp de 3 ani profesioniştii vor plăti “ln din *mypozitul 

minimal, iar pe încă 2 ani următori %. 

Profesioniştii liberi, în al căror venit intră salarii şi onorarii 

vezultate din contracte de servicin cu statul sau cu partidularii, 

vor fi impuşi pe baza declaraţiunei lor. Tot astfel vor fi impuşi şi 

cei cari fac dovada că nu exerciţță profesiunea lor, precum şi cei 

cari nu vor dovedi că valoarea locativă a imobilului locuit na 
poate fi luată în considerare, de oarece în compunerea venitului 

lor intră şi alte elemente impuse la alte impozite elementare. (L. 

_25 Der, 1929, art. 50). 

| Orice locuitor al ţării, major, afară de femei, sau cei ce au în 

ţară reşedinţa peste 6 luni întrun an, şi cari nu sunt impozabili,. la 

nici un fel de impozit prevăzut de lege, afară de personalul corpului 

diplomatic străin, vor plăti un impozit minimal de 50 lei pe an. 

Dacă contribuabilul suportă alt impozit mai mic de 50 lei 

anual, va fi impus numai cu diferinţa până la-această sumă. 

Se scutesc de acest impozit minimal infirmii Îneapabili de 

muncă aflaţi în sarcina asistenţei publice, precum şi cei ajunși la 

. 

coeficent 4; II urbană până la 10,000 locuitori cu coeficient la valoare 

locativă 5000 lei 1,5, la 30,000 lei 2,7; III urbană 10,001—20,000 locuitori, 

ia valvare locativă 10,000 lei 1,5, la 40,000 cu 2,7; IV urbană 20,001—50,000 

” locuitori la voloare 25,000 lei 1,7, 30,000 lei 2, peste 60,000 lei 22; V ur- 

vană 50,001—100,000 locuitori la valoare locativă 25001 lei 1,6, 80,001 lei 

1.9, peste 100,000 lei 2; VI urbană peste 100,000 locuitori la valoare locativă 

- 150.000 lei 1,7, 300,000 lei 2. peste 300,000 lei 9,5.
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bătrâneţe înaintată fără mijloace de vieţuire, rezerviştii cari au 

luat parte în campania anului 1577—78 şi invalizii din văsboiul 

1914—1919. (LL, 25 Dec. 1929, art. 54). 

Constatarea veniiurilor şi stabilirea impozitului se face pe baza 

declaraţiunilor ce contribuabilii sunt oblgaţi a da anual sau.ta în- 

ceperea. exerciţării. Declaraţiunea trebuie să cuprindă veniturile 

brute realizate în anul încheiat la 31 Dec. precedent din î ecare fel 

de profesiune sau ocupaţiune obişnuiţă şi cheltuelile necesare ob- 

țiuerii venitului. Ea poâte fi sprijinită cu registre regulat. ţinute. 

Pentru veniturile, cari au început în cursul anului precelent, însă 

au durat mai mult de 3 luni, venitul va îi. calculat raportându-se 

la timpul cât au durat. Dacă în anul precedent au durat mai muit 

de 3 luni, ele vor fi stabilite după apreciere. 

Agenţii fiscului însărcinaţi eu impunerile, cum şi comisiunile 

de apel au dreptul să aprecieze “sinceritatea declaraţiunilor, ţinând 

seama şi de semneie vizibile în legătură cu traiul contribuabilului. 

(L. 25 Dec. 1929, art. 52). 

Venitul impozabil şi impunerea se stabileşte: a) anual, după 

venitul anului precedent şi în parte pentru fiecare exercitare profe- 

sioială, ocupaţiune ori exploataţiune lucrativă exercitată în mod 

obişnuit; b) la obținerea fiecărui câştig ocazional. Pentru câştiguri 

ocazionale din afaceri izolate, ori din remize întâmplătoare, cari nu 

sunt supuse altui impozit elementar, cei cari le-au realizat suni 

obligaţi a declara îndată câştigul, la percepţia locului unde sa rea- 

lizat. Impozitul va fi constatat de funcţionarii fiscului şi se va achi- 

ta îndaţă. Cei cari plătese aceste sume sunt obligaţi a reţine şi a 

vărsa la.stat impozitul. | 

$ 18. Impozitul progresiv pe venitul global. 

„Obiectul impozitului progresiv pe venitul global este întreg ve- 

nitul anual al contribuabilului, care se compune atât din venitu- 

rile supuse la impozitele elementare, cât şi din cele scutite de acele 

impozite, sau cele din alte ţări. : — 

Subiect al acestui impozit sunt persoanele fizice şi anume: 1. 

pentru toate veniturile lor din ţară.şi din străinătate, orice locuitor 

al ţării, oricine are reşedinţa obişnuită în România mai mult de 

6 luni întrun an, cum şi cetățenii români cari locuiesc în altă țară. 

Dacă străinii cu reşedinţa în România sunt supuşi. în altă ţară. la
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un impozit progresiv pe venitul global, similar celui, de faţă, ei vor 

putea, cere până la o înțelegere cu statele străirie, ca veniturile im- 

puse în străinătate să nu mai fie impuse în ţară decât pentru dife- 

rinţa dintre impozitul român şi cel străin; 2. pentru veniturile ce 

trag din ţară străinii, cari nu au nici domiciliu, nici reşedinţa obiş: 

nuită în România. 

Venitul global impozabil al unei persoane cap de familie!) cu- 

prinde: veniturile sale personale, “ale soţiei cu care convieţueşte, 

deasemenea şi ale celorlalţi membri minori ai familiei, ale căror 

venituri le are la dispoziţie, urmând ca impozitul stabilit pe baza 

acestor venituri să lie plăt't de fiecare în proporţie eu veniturile 

sale, cari intră în compunerea celui global. Veniturile soției şi ale 

celurialți membri provenite din salarii sau din exercitarea perso- 

nulă a unei profesiuni, comerţ ori industrie se impun separat. 

Impozitul se aşează: a) la locul unde contribuabilul are prin- 

cipala resedintă sau, în lipsă, la domiciliu; b) la locui unde sa 

vealizat principalul venit dacă mare domiciliu, nici reşedinţă în 

România; c) la locul ultimului domiciliu sau reşedinţă sau în lipsă 

la Bucureşti pentru cetăţenii români cari nu au domiciliu, nici 

reşedinţă, nici vreun venit în România, 

_ Veniturile cari intră în compunerea celui global se calculează 

pe baza veniturilor respective, als anului precedent precum urmează: 

«) veniturile nete ce se constată în vederea impunerii la impozitele 

elementare, aşa cum ele s'au determinat pentru acele impozite; b) 

veniturile taxabile pe cale de reţinere sau vărsare directă la impo 

zitele elementare, astfel cum ele: sunt impozabile pe anul precedent 

cu excepţia veniturilor din depozitele în numărar la băncile diu 

țară, cari vor intra în impunere reduse la jumătate; c) veniturile 

anului precedent cari au încetat în cursul acelui_an, cum şi cele 

scutite de impozitele elementare, după normele de calcul stabilite la 

aceie impozite, pentru venituri similare. Veniturile imobilelor ne- 

înscrise la împozitele elementare respective întră în acest calcul ast- 

fel cum au fost realizate în anul precedent. In acest scop vor fi de- 

terminate conform normelor stabilite pentru acele impozite elemen. 

tare (L. 25 Dec. 1929, art. 60). 

Venitul global se formează din cel general, scăzându-se: 1. îm- 

5 Nu sunt supuşi acestui impozit: 

a) Regele şi membrii familiei regale; 

b) Personalul diplomatic şi cel consular străin, aceştia din urmă cu. 
condiţia să nu fi avui reşedinţa în țară și să nu aibă alte ocuraţiuni 

obișnuite aci, în tot cazul sub condiţiunea reciprocităţii. 

= 

„ 
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pozile elementare şi adiţionale la veniturile cazi: compun pe cel glo- 

bal; 2. dobânzile plătite la datoriile chirografare sau ipotecare, şi 

privilegiate întru cât ele nu sunt deduse după lege la impunerile 

elementare; 3. anuitățile rentelor la a căror plată contribuabilui 

este obligat în baza unui titlu, ce nu este constituit de el însuşi, cum 

şi cele constituite de el prin acte dotale ori către o instituţiune de 

binefacere sau cu titlu oneros; 4. deficitele încercate în anul prece- 

dent la întreprinderi. agricole comerciale sau industriale, până la 

concurenţa venitului global, fără a putea fi repurtate asupra anilor 

următori; 5. sumele date din venit pentru înstituțiuni de cultură 

şi de asistenţă. socială ale statului, judeţelor şi comunelor, dacă ele 

n'au fost scăzute la impozitele elementare. 

Pentru persoanele cari domiciliază în altă ţară, însă au în Ro- 

mânia, cel puţin 6 luni întrun an, una sau mai multe reședințe, 

sau au domiciliul aci, însă trag; veniturile lor în cea mai mare 

parte din altă țară, şi dacă venitul global nu se poate stabili pe 

altă cale, el va fi stabilit în raport cu valoarea locativă a acestor 

reședinţe?). 

Venitul global este impozabil integral, numai dacă atinge suma 
de 20.000 lei anual. In calculul venitului global impozabil porţiunea 

mai mică de 1000 lei se neglijează (L. 25 Dec. 1929 art. 63). 

Venitul global se impune cu cole -progresive dela 1—30% (vezi 

tabela dela art. 64)). 

) Dacă valoarea locativă totală a reşedinţelor este: până la 5000 lei 

minimul de venit impozabil în raport cu valoarea locativă va fi de 4 ori, 

dela, 5,001—10,000, de 5 ori, dela 10,001—20,000 lei, de 6 ori, dela 

20,001—40,000 lei, de 7-ori, peste: 40,000 lei, de 8 ori. 

3) L. 25 Dec. 1929 art. 63 prevede că tabela prevăzută la art. 64 se 

menţine, urmând ca. impunerea veniturilor mai mari de 20,000 lei să se 
facă cu cota prevăzută în acea tabelă în dreptul fiecărui venit, inclusiv 

sporul admis prin legile respective, 

Tabela pentru impunerea venitului global este una dintre cele mai 

mari aberaţiuni fiscale. Cum se ştie, la 1923, când s'a adus a doua lege 

pentru unificarea contribuţiunilor directe (cea dintâi a fost legea Titulescu 

din 1991), politica ministerului de finanţe în materie de însănătoşire mo- 

netară are revalorizarea. Tabela dela art. 64 e calculată pentru o ţară cu 

monetă sănătoasă, atât ca valoare de schimb, cât şi ca măsurătoare de 

valori şi bază de calcul, cum era şi leul român.  Menţinută şi la 1929 

această tabelă, când moneta noastră a fost devalarizată la 2—3 centime, . 

în aplicare duce la aberaţiuni. Dovadă: Un contribuabil cu un venit global 

anual în lei buni 60,000 (5 mii lunar) după tabelă este impus cu cota de 

2% adică cu 1200 lei. Acelaş contribuabil cu venitul global de 60,000 lei 

în anul 1914, în lei stabilizaţi la 1929 are dei 1,098,000. La acest venit globali 

- N
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Veniturile luate din ţară de către locuitorii altei ţări, pentru 

care nu se poate stabili venitul lor global, sau nici nu se poate pre- 

ciza căror persoane fizice aparţin, atunci când ele se iau de societăţi 

anonime din alte fări, vor fi impuse la isvorul acelor venituri, în 

locul impozitului pe venitul global, cu o supracotă la impunerea 

elementară de jumătate din cota acelui impozit elementar (art. 64). 

Veniturile capitalurilor mobiliare luate din ţară de străini, per- 

soane fizice sau juridice, cari nu au domiciliul, reşedinţa obişnuită, 

ori sediul principal în ţară, nu vor fi supuse la impozitul pe venitul 

global, întrucât sunt impuse în ţara de origină (L. 28 Martie 19%, 

art. 6). - | a 

Impunerea se stabileşte global pe baza declarațiunilor contri- 

buabililor, a înscrierii veniturilor în matricolele de contribuţiuni 

la impozitele elementare, şi a tuturor constatărilor fiscului din orice 

acle. 

Ş 19. Scăzămintele din impozite. 

Se acordă contribuabililor scăderi din impozitele constatate, a) 

pentru sarcini familiare; b) pentru micile venituri supuse impozi- 

telor elementare şi c) pentru sarcini ipotecare. 

Toate scăderile se fac numai în baza declaraţiunilor anuale de 
impuneri. La acordarea lor se ţin în vedere toate veniturile con- 

tribuabilului, cum şi împrejurările în cari se află, Cum scăzămin- 

lele pentru sarcini familiare şi pentru micile venituri se dau de re- 

gulă la impozitul pe venitul global, contribuabilii, dispensaţi de 

declaraţiunile anuale pentru stabilirea impozitului pe venitul glo- 

bal, fac deciaraţiuni deosebite spre a putea obţine aceste scăderi la 

impozitul elementar. 

Scăderile asupra impozitelor elementare se fac şi asupra impo- 

zitelor adiţionale. Toate scăderile se operează în lei; rezultatul cal- 

culului în bani se negligează. 

Scăzămintele pentru sarcini familiare se acordă din impozitul 

pe venitul global, conform prevederilor. din tabela anexată la lege 

tabela îl impune cu cota de 15% adică cu 300,000 lei. Acel contribuabil 

ate exact acelaș venit la, 1914 şi 1929. Leul măsurătoare însă este schim- 

bat. Care poate fi raţiuriea, fiscală ca acelaş venit să fie impus, dacă, 

e măsurat cu lei buni, la cota de 2%, iar dacă e măsurat cu lei stabilizaţi 

să fie impus cu cota de 15%?... Şi legiuitorul din 1929 totuşi a aflat de 

bine să menţină această tabelă. i



  

sa
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(art. 67)1). In caz când contribuabilul nu e impozabil la acest im- 

pozit, scăderile se acordă la impozitele elementare. 

Se consideră membrii ai familiei pentru cari contribuabilul are 

drept la scădere: 1. soţia, care convieţueşte cu soţul ei (afară de 

cazul când are venit impozabil separati mai mult de jumătate dn 

venitul global impozabil pe numele soţului); 2. ascendenţii, des- 

cendenţii, copiii adoptivi și recunoscuţi, în vârstă mai mică de 21 

ani la 1 lan. a anului, pentru care se cere scăderea, sau excepţional 

şi cei peste 21 ani, cari se află de fapt în sarcina contribuabilului, 

fraţii minori şi sora nemăritată. (Cu condițiune însă ca toţi să fie 

“întreţinuţi de contribuabil și să nu aibă fiecare venit impozabil 

deosebit la global mai mult de o pătrime din venitul global al con- 

tribuabilului). Contwibuabilii vor prezenta, pe lângă actele de na 

ştere, dovezile ce se cer prin instrucţiunile ministerului de finanţe. 

| In cazul când contribuabilul nu este supus la impozitul pe ve- 

nitul global, scăderile pentru persoanele în sarcină se fac în modui 

indieat în ultima coloană a tabelei în procente dela 10—20, la unul 

din impozitele elementare înscris în roluri, după alegerea contri- 

buabilului. " 

Aceste scăderi nu se operează la impozitele asupra veniturilor 

pe câştiguri ocazionale şi la impozitul minimal. - 

Pentru contribuabili, al căror venit global cade sub limitele im- 

pozabile, se fac reduceri din impozitele mai jos specificate în cazu. 

rile când veniturile nu întrec sumele de mai jos şi anume: 1. dacă, 

1) Scăderile vor îi: 

  

  

  

  

  

  

“Scăderi de făcut 
N din impozitul pe venitul global _ ÎR 

Numărul Ă când acest venit impozabil este Dacă venitul global e sub 
de membri ai - — minimul impozabil, scă- 

familiei 3 a a | E | 3-a |iderile de operat din im- | 
. m E m Ba Ra so “So 5 - - . 

pentru cari | e | 85 | 48 | ss ao | 4 pozitele eiementare și ac- 

se acordă | s |ls8|sS |Isgiss 28 cesorii inscrise în roluri 
> za | 3s | Ss les ss scăderea 3 |SR |sSizs Ig |ss sunt 

- Ss la | sf | st E 

&|a l4 | ls | 

Procenie 

1-2 40| 30| 20| 10| 5| —| —| 10 
3—4 60 | 40| 30| 20| 10 5| —| ui]. 
5—7 70 | 50| 40| 30| 20! 10! 5 16.4 Procente 
8—10 80| 60| 50| 40| 30| 20! 10|) 18 

Peste 10 '|| 9% | 70| 60| 50| 40| 30: 20| 20                         

A3
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totalul veniturilor proprietăților agricole ale unui contribuabil nu 

iwece de 2000 Isi, se scad 25% din impozitul proprietăţilor agricole 

(de categoriile 1—6 pământ arabil, fânaţ, izlaz, grădină de legume, 

livadă de pruni; vie) exploatate de contribuabilul însuşi; 2. dacă 

totalul veniturilor nete ale proprietăților clădite ce aparţin unui 

contribuabil nu trece de 2000 lei în comunele cu populaţie până la 

10.000 locuitori, de 3000 în cele cu 10.000 până la 30.000 locuitori, de 

5000 în cele en 50.001——250.000 locuitori şi de 6000 lei în cele cu peste 

250,000 locuitori, se scade 25% din impozitul total al clădirii locuite 

de proprietar ori de titularul unui drept real de folosinţă, în cazul 

când el locueşte în imobil; 3. dacă totalul veniturilor nete comer- 

ciule, industriale, agricole, profesionale, ori din ocupaţiuni obişnuite 

nu trece de 3000 lei, impozitul se va reduce cu 50 la sută pentru - 

impunerea ce are de obiect principala ocupaţiune a contribuabilului. 

Cotele acestor reduceri se adaugă la reducerile pentru sarcini 

familiare, făcându-se o singură reducere. _ 

Pentru sarcini ipotecare se scade din impozitele elementare asu- 

pra veniturilor imobiliare partea de impozit elementar corăspunză- 

toare la suma plătită ca dobândă la datoriile ipotecare sau privile 

giate, cari grevează imobilele respective, precum şi pagubele pro. * 

venite în cazuri de grindină şi inundații, în caz de totală distrugere, 

când recolta n'a fost asigurată. 

Spre a se face aceste scăderi trebuie să se aducă: a) dovada 

sarcinii ipotecare ori privilegiate; b) a plăţii impozitului mobiliar 

la dobânzile achitate pe anul precedent. Nu se pretinde dovada plăţii 

acestui impozit pentru debânzile plătite la ipoteci eonstituite către 

bănci, înstituțiuni de credit sau celor ce fac afaceri de seont ori. 

împrumuturi şi cari sunt scutiţi, de impozitul mobiliar, nici pentru 

ratele datoriilor ipotecare cățre creditele funciare urbane sau ru- 

rale, înfiinţate pe baza legii speciale, cari rate, pentru împrumutu 

vile cu termen dela 20 ani în sus, vor fi socotite integral la aceste 

reduceri. SI - 

In caz când se fac scăderile pentru sarcini familiare şi pentru 

micile venituri din impozitele pe veniturile din imobile, din cari s6 

fac şi scăderile pentru ipoteci sau pagube, în rândul întâiu se scade 

imyozitul asupra dobânzii ipotecare, la urmă numai scăderea pen: 

tru sarcini familiare şi mici venituri,
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$ 20. Impuneri adiţionale pentru judeţe, comune, camere de 

comerţ şi instituțiuni publice. 

Se aplică cote adiţionale pe lângă unele dintre impozitele ele: 

“mentare, în limitele prevăzute în lege, în folosul judeţelor, comuneloa, 

camerelor de comerţ şi instituţiunilor publice indicate. Impozitul se 

aplică şi se calculează în total asupra veniturilor impozabile supuse 

fiecărui impozit. După încasare, se repartizează potrivit cotei fie 

cărei instituţiuni. | - 
Impozitele, pe lângă cari se pot înfiinţa asemenea impuneri adi- 

ționale şi maximul cotelor ce instituţiunile sus menţionate pot sta- 

bili sunt (ast. 72): 1. pentru judeţe: 5% pe lângă impozitul pe veni- 

turile proprietăţilor agricole, 2% pe lângă cel pe veniturile pro- 

prietăţilor clădite, 2% pe lângă cel pe veniturile comerciale şi in- 

dustriale şi 1% pe lângă impozitul pe veniturile din profesiuni şi 

ocupaţiuni 'nesupuse la alte impozite; 2. pentru comune: 3% pe lângă 

impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe 

veniturile proprietăţilor clădite şi-3% pe lângă cel pe veniturile co 

mereiale şi industriale şi 3% pe lângă impozitul pe veniturile din 

profesiuni şi ocupaţiuni nesupuse la alte impozite; 3. pentru came- 

rele de comerț şi industrie 1% pe lângă impozitul pe veniturile co- 

merciale şi industriale; 4. pentru asistența publică şi cultura națio. 

nală: 3% pe lângă impozitul pe veniturile valorilor mobiliare im- 

puse cu 15 şi 12%; 5. pentru camere agricole şi de muncă, în caz 

când ele se vor înfiinţa, se vor putea stabili prin legile de înfiin- 

țarea, lor cote accesorii pe lângă. impozitele pe veniturile respective 

din proprietăţile agricole, din salarii ori exercitări profesionale, 

până la 05%. 
Inăuntrul cifrelor maximale de sus aceste cote vor fi stabilite 

de instituţii în conformitate cu legile lor organice şi comunicate ad- 

ministraţiilor financiare cel mai târziu până la finele lunii Ianua- 

rie a anului de impunere. lile nu se pot modifiea decât la începutul 
anului. - 

In caz când o întreprindere comercială 'sau industrială este 

“ exercitată în altă comună sau judeţ decât aceea unde se află sediui 

direcţiunii şi unde se aşează impozitul elementar, venitul ce servă 
„ de bază impunerii adiţionale va fi distribuit pe comune, şi anume: 

30% Ja comuna unde se află sediul direcţiunii, şi 70% la acea unde 

are loe exercitarea. întreprinderii, iar dacă această exercitare se 

raport cu importanţa fiecărei exerciţări. 

face în mai multe comune, cota. de 70% se va împărţi pe comune în 
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Pentru instituţiunile şi societăţile creiate cu participarea pro- 

gresivă a judeţelor san comunelor la beneficii, impozitele adiţionale 

respective se vor stabili scăzându-se din beneficiul net partea de 

beneficiu ce revine judeţelor sau comunelor. 

Dobânzile de întârziere ce se vor percepe, ca şi amenzile apli- 

cate după legea impozitelor, se vor vărsa în întregime la stat drept 

cheltueli de percepere. 

Nici un fel de zecimi sau alte dări suplimentare afară de cele 

de faţă nu pot fi înfiinţate asupra impozitelor stabilite prin această 

lege sau asupra veniturilor supuse acestor impozite, în folosul nici 

unei instituţiuni publice. 

$ 21. Declaraţiunea şi alte mijloace de constațare. 

Contribuabilii sunt obligaţi a da declarațiuni de împunere în 

secpul de a se înlesni constatările şi anume: la recensământ, pentru 

veniturile imobiliare (cari se dau numai la începutul periodului de 

recensământ), declarațiună anuale, pentru veniturile ce se impun 

anual la celelalte impozite elementare şi pentru venitul global, cât 

și pentru fiecare din veniturile supuse impozitelor elementare. Ele 

se dau la percepţia, în cuprinsul căreia se află domiciliul sau prin- 

cipală reşedinţă a contribuabilului. Se face întrun singur exemplar - 

pentru venitul global şi pentru veniturile elementare ce se constată 

anual, al căror loe de impunere se află în cuprinsul aceleiaşi pe- 

cepţii, iar pentru cele al căror loc de impunere se află în cuprinsul 

altei percepții, în donă exemplare!). 

Dacă -contribuabilul are un venit elementar de declarat în cu- 

prinsul percepţiei locului de impunere, la venitul global este dis- 

pensat a mai face declaraţiunea anuală pentru impozitul pe venitul 

global. Este de ajuns să menţioneze pe declaraţiunea anuală a im- 

punerii elementare că n'are alt venit. Dacă veniturile nu se schimbă 

dela un an la altul, poate să nu mai dea o nouă declaraţie anuală. 

În acest caz se presupune, că a menţinut declaraţiunea. sa din tre- 

cut, atât întru cât nu sa sehimbat reşedinţa arătată în acea de- 

“claraţie. - Pi | 

Contribuabilii cari încep în cursul anului exercitarea unei în 

treprinderi, exploatări, profesiuni san an vre-un venit accidental, 

sunt datori a- face declarațiuni în cursul anului, înaintea începerii 

  

1) La punerea în aplicare a legii, deelaraţiunile sau făcut după în- 

strucţiunile ministerului de finanţe. - 

Y. ONIŞOR: Drept administrativ. - ” „>



exercitării, sau în termen de 10 zile după începerea ori după rea- 

lizarea venitului. 

Declaraţiunea trebue să cuprindă toate indicaţiunile necesare 

impunerii. Ele se fac pe formulare întocmite de minister şi vor fi 

însoţite de orice acte cari înlesnesc constatarea veniturilor şi pe 

cari fiscul este îndreptăţit a le cere (L. 25 Dec. 1929, art. 88). In 

regulă generală declaraţiunea se face de către contribuabil?). Pentru 

minori şi interziși de către cei ce le administrează veniturile, pen- 

tru persoanele juridice de către cei ce le reprezintă. Capul de fa- 

milie face declaraţiunile pentru veniturile soţiei şi celorlalţi mem- 

brii ai familiei, ale căror venituri intră în compunerea venitului 

său global. La predare se vor da declaranţilor dovezi de primire 

cu numărul înregistrării.. 

Declaraţiunile anuale se dau în cursul lunii Ianuarie până ia 

finele acestei luni. Pentru marile întreprinderi comerciale şi in- 

dustriale acest termen poate fi prelungit până la finele lunii Fe- 

bruarie, iar pentru societăţile pe acţiuni până la aprobarea bilan 

tului, însă cel mult până la finele lunii Aprilie. eclaraţiunile nu 

sunt acte publice. Ele nu se pot cerceta decât de cei în drept a sfa- 

Vili impunerile sau de contribuabilul însuş ori de procuratorul lui. 

Funcţionarii publici, membrii comisiunilor şi oricine vor di- 

"xulga orice informaţiuni relațive la lucrările de impuneri vor fi 

pasibili de penalităţile prevăzute de codul penal. 

In cazurile când contribuabilii sunt dispensaţi de declaraţiu- 

uile anuale, impunerile se stabilesc după matricule sau după deela- 

vaţiunea dată pentru impozitul imobiliar. 

Legea 95 Dec, 1929 pentru represiunea, evasiunei fiscale la con- 

tribuţiunile directe fixează din: nou cbligativitatea contribuabililor 

de a declara toate veniturile impuse conform legii 23 Febr. 1923, 

declarând întrelăsarea declaraţiunei drept contravenţiune, punibilă 

cu o amendă egală:cu 4 din impozitul pe un an (arxţ 1—2). In caz 

  

2) Locuitorii rurali, cum si lucrătorii marilor stabilimente industriale 

cu peste 50 lucrători pot fade declaraţiunile lor, cu privire la. impozitul pe 

venitul global, şi pentru scăderi în mod colectiv. 

Declaraţiunea va fi semnată de contribuabil, de cel ce-l reprezintă 
legal sau de către procuratorii lor, în care caz se va anexa copie de pe 

procură. 

Dacă declarantul nu ştie carte sau-nu poate complecta declaraţia, 

aceasta se va putea face verbal la percepţie sau primărie şi declarantul 

va putea. îi semnat de un funcţionar fiscal sau administrativ, în asistenţa 

unui martor ştiutor de carte,care va semna alăturea de funcţionar.
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de împedecare provocată de forţă majoră, contribuabilul este obli- 

gat a depune declaraţia într'o lună după expirarea termenului. 

Cine a declarat un venit mai mic decât venitul său real brut, 

sustrăgând în parte sau în total anumite venituri, este pasibil de o 

amendă egală cu impozitul anual, calculat la diferinţa între venitul 

net stabilit în baza declaraţiunii false şi între venitul net constatat 

delinitiv - (art. 3). 

Contractele de arendare sau locațiune prezentate, chiar având 

dată certă, pot fi înlăturate motivat la evaluarea valorilor locative 

a imobilelor: a) când se constată că aceste contracte sunt economi- 

coase; b) când arendarea sau închirierea nu e făcută în scopul rea- 

lizăvii unui venit, ci în scop de donaţiune ori binefacere către o rudă 

sau orice altă persoană, fizică sau morală. Toate mijloacele de pro- 

baţiune se pot întrebuința pentru dovedisea fraudei, precum şi pen 

tu stabilivea celor conţinute în actele invocate de contribuabili. 

Constatările pregătitoare ale impunerilor se fac de către func 

ționarii fiscului, desemnaţi în acest scop de minister. Ei fac con: 

stațările după matricule, după declarațiunile contribuabililor şi 

actele prezentale şi după orice alte acte, supunându-le Judecăţii co- 

misiunii. Ei au dreptul să facă cercetări la fața locului în tot ce 

priveşte constatarea veniturilor, să ceară oricui orice înformațiuni 

în această privinţă, să pretindă prezentarea registrelor spre verifi- 

care şi să csară contribuabililor lămuriri în scris san verbal, sau 

să-i cheme în acest scop la locul unde se face impunerea. In acest 

caz chemarea se va face numai de către administratorii sau inspec 

torii financiari. Avizele şi comunicările făcute de agenţii îscului 

privitoare la impozitul pe venitul global vor fi transmise sub plic 

închis. 

$ 22. Modificarea impunerilor, impuneri în cursul anului, iinpu- 

neri din oficiu pentru lipsa de declarațiune şi sustrageri. 

Impunerile elementare, cari se constată anual, şi impozitul pe 

venitul global nu se pot modifica decât dela 1 Ianuarie a fiecărui 

an, ge care zi se stabileşte impozitul pe un an întreg. 

Impunerile veniturilor imobiliare, cari sunt stabilite pe nn pe 

riod de 5 ani, se vor modifiea dela 1 Ianuarie a fiecărui an, nuniai 

în cazurile când o proprietate a dispărut sau a luat naştere, când 

termenul de scutire a expirat, ori s'au schimbat condiţiunile de im. 

punere stabilite prin lege, sau când, pentru oricare motiv, un venit 

impozabil n'a fost impus până atunci. Contribuabilul e obligat a 

„56



  

menţionă în declaraţiile anuale aceste împrejurări. Impunerile în 

aceste cazuri se stabilese prin comisiunile anuale la fel cu celelalte 

impuneri. i 

In cursul anului, se vor putea efectua impuneri sau scăderi în 

următoarele cazuri: a) când proprietarul dă o pădure spre tăiere 

sau când el însuşi sau exploatattorul începe sau încetează exploata. 

rea unei păduri!); b) când începe sau încetează un comerţ, industrie 

sau profesiune?2); c) când contribuabilul are câştiguri ocazionale. 

In aceste cazuri impunerile se vor efectua de funcţionarii fis- 

cului. Ele vor fi comunicate, fiind supuse apelului (LL. 25 Dec. 1929, 

art. 95). | 

Se face impunere din oficiu, dacă contribuabilul n'a dat decla- 

- rațiune în termen, sau dacă declaraţiunea dată e incompletă sau 
inexactă, ori nu dă informaţiunile complimentare cerute. Impunerea 

se face de instanţele anuale de impunere din oficiu sau după cor: 

statările făcute anterior de agenții fiscului. 

In caz când deşi obligat nu a făcut declaraţie, contribuabilul 

nu se citează în faţa instanţei anuale de impunere. El are însă drep- 

tul a se prezenta în ziua fixață prin publicaţiunile făcute. In tot 

cazul are drectul de apel în termen de 20 zile dela prezentare sau 

dela, comunicarea impunerii, dacă nu s'a prezentat. 

Dacă impunerea nu s'a putut face de instanțele anuale, consta: 

tarea, fiind posterioară încheierii lucrărilor sale, ea se va putea face 
din oficiu de agenţii fiseului, numai până la finele anului de im- 

punere. În acest caz se va. aplica amenda egală cu un sfert din im- 

pozit. Impunerea va fi comunicaţă. Ea este supusă apelului. 

In cazul când se constată sustragerea dela impozit după sfâr- 

șitul anului de impunere, nu se vor mai întocmi acte de impuneri, 

ci de contravenţie (1. 25 Dee. 1929, art. 96). 

Cu ocazia, deschiderii unei succesiuni, agenţii fiscului 'sunt ob- 

ligaţi a cerceta impunerea defunctului pentru 5 ani trecuţi dela pu- 

nerea în aplicare & legii. Când se constată, că contribuabilul defunct 

a fost omis a fi impus pe rolurile anului deschiderii succesiunii 

1) Pentru aceste cazuri se vor da declaraţii suplimentare. Imnuuerea 
va fi stabilită la venitul cuvenit proprietarului în cazul când dă pădurea 

în exploatare altuia, iar pentru exploatator la venitul corespunzător De- 

rioadei din anul în curs în care are loc exploatarea. . .- 

2) Impunerea va avea loc din prima zi a lunii, în care se petrece fap- 

tul. La încetare scăderea impozitului se va face din prima zi a lunii, care 

urihează încetarea, dacă declaraţia a avut loc în ursul lunii de încetare, 

iar în caz contrar r dela 1 a lunii ce urmeză declazaţiunei.
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sale, sau a unuia din cei 5 ani anteriori, ori a fost necomplect im. 

pus prin ascunderea unei părţi din venit, se va proceda la constata- 

vea şi încasarea impozitelor nepercepute din activul succesiunii, 

aceste impozite socotindu-se ca o sarcină succesorală, Impunerea. se 

face din oficiu de agenţii fiscului. Impozitul se va încasa din to 

talul suecesoral, înaintea oricărei alte datorii, moştenitorii urmând 

a vepartiza între ei această sarcină. Ei vor avea dreptul de apel, in- 

stanţele fiind competinte în aceste cazuri a judeca pe 5 ani în ur- 

mă (LL. 25 Dee. 1929, art. 97). 

Ş 23. Procedura înaintea instanţelor de impunere. 

Contribuabilii cari au dat declaraţiuni anuale, sau cari au făcut 

apel, vor fi citați înaintea instanţelor de impunere şi de apel. Cita- 

ia se va preda cu cel puţin 5 zile înainte de data înfăţişării la 

locul de impunere!). | 

Toate termenele pentru apel, comunicări, afişări şi citaţii se în- 

jeleg pe zile libere (L; 25 Dee. 1929, art. 98). 

Cererile de scăderi făcute prin deelaraţiunile anuale vor fi solu- 

ționate cu aceeaș procedură şi jurisdicţiune ca şi impunerile anuale. 

Sceăzămintele vor fi operate în roluri, anual, odată cu impozitele 

anuale (LL. 25 Dee. 1929, art. 99). | - 

Zilele de efectuarea impunerilor anuale şi de convocare a comi- 

1) Dacă persoana citată e găsită, i se înmânează citaţia, luându-se do- 

vadă de primire semnată de ea; iar dacă nu ştie carte, predarea se va 

constata prin punere de deget în asistenţa unui martor știutor de carte, 

care să nu fie în serviciul autorităţii care îndeplineşte procedura. In caz de 

refuz, citaţia se va lipi pe uşa casei, dresându-se un proces-verbal în asis- 

tența unui martor. In caz de lipsă a contribuabilului, citaţia se va preda 

unei rude sau servitor care locueşte cu dânsul, sub luare de dovadă; în 

lipsa şi a acestor persoane, sau în caz de refuz ori imposibilitate de sem- 

nare a lor, citaţia se va lipi pe ușa casei dresându-se un proces-verbal 

în acest sens, în asistența unui martor știutor de carte, care să nu fie în 

serviciul autorităţii care îndeplineşte procedura. De îndată ce se va or- 

ganiza serviciul pentru transmiterea citaţiilor prin poștă, ele vor îi predate 

pe această cale. In caz când apelurile se predau personal de contribuabilii 

stiutori de carte, se poate fixa îndată termen de judecată, contribuabilul . 

poate lua cunoştinţă de termen sub semnătura, proprie chiar pe cererea sa, 

2) Cei însărcinaţi cu procedura, cari nu se vor conforma celor prevă- 

zute de lege, vor fi pedepsiţi cu perderea șalarului pe 15 zile, iar în caz 

de recidivă ei vor fi deferiţi: comisiunilor de disciplină, -Amenda' li se 

aplică prin proces-verbal dresat de administratorul financiar (L. 25 Dec. 

1929, art. 93). — Ă



  

siunilor de apel, pe măsura necesităţii, vor fi publicate de minister 

pe căile de publicitate oficială. Deosebit la fiecare percepţie şi pri- 

mărie rurală se va afişa cu o zi înainte numele contribuabililor, 

cărora li se va face impunerea în ziua următoare (L. 25 Dee. 1929, 

art. 100). 

- Comisiunile- pot fi ajutate în lucrările lor de experţi-contabili 

sau de altă specialitate. Membrii comisiunilor eari nu sunt funcţio- 

“mari publici, ca şi experţii, vor depune înainte de a funcţiona jură- 

mânt în faţa comisiunii. Şedinţele pentru impunerile la venitul glo- 

bal nu sunt publice. ” 

Contribuabilul sau fiscul pot face apel împotriva hotăririi co. 

misiunilor de impunere, în termen de 20 zile dela pronunţarea ei, 

sau în caz când contribuabilul a fost lipsă la judecată sau la pro- 

nunţarea hotărîrii, în caz de amânarea ei, în termen de 20 zile dela 

comunicarea hotărîrii, 

În cazul când sa făcut reclamaţiune de natură generală la 

ecmisiunea centrală fiscală prin consiliul comunal, sau prin camera 

de comerţ, se va aştepta deciziunea, comisiunei fiscale. In acest ca» 

termenul de apel al particularilor curge dela comunicarea deciziunii 

comisiunii fiscale. | 

Apelurile se fac şi se înregistrează la administiaţia financiară 

sau la percepţia oraşului în care funcţionează comisiunea de apel. 

Motivele de apel şi actele pe cari se bazează vor îi depuse, fie. 

prin cererea de apel,.fie prin memoriu aparte, până în ziua fixată 

pentru judecată. Comisiunea este obligată a judeca după memori! 

şi actele prezentate, chiar în lipsa părţii, în cazul când fiscul nu 

cere un termen spre a lua cunoştinţă de ele. 

Hotărîrile instanţelor de impunere, de apel şi de recurs se dau 

fără drept de opoziţie. Inaintea comisiunilor de apel şi a instan 

telor de:recurs contribuabilii vor putea fi asistați de advoeaţi. Ina 

iniea instanţelor de recurs părţile nu se citează. Termenele. fixate 

se afişează la uşa localului cu 10 zile înainte de ziua judecății. Pen: : 

tru recursurile c6 se judecă de Curtea de apel termenele se coma 

nică. administraţiilor financiare şi se afişează” la localurile lor, cu 

cel puţin 10 zile înainte de judecată (LL. 25 Dec. 1929, art. 101). 

Toată procedura pentru constatarea impozitelor e scutită de 

timbru. i
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$ 24. Penalităţi în procedura de impunere. Constatarea 

contravenţiilor. Căi. de atac: 

Orice sustragere dela plata înpoziiului, pentru care legea con 

tribuţiunilor nu prevede altă sancţiune, se pedepseşte cu amenda 

egală cu impozitul la îndoitul venitului sustras. 

In toate cazurile când contribuabilul a ascuns la impunere con- 

trucle, registre sau orice alte acte pe cari, conform legii, era obligat 

a le prezenta şi din cari ar fi rezultat venituri impozabile mai mari 

decât cele stabilite, amenda va fi egală cu impozitul la întreitul 

diterinţei de venit. Impunerile veniturilor imobiliare vor îi modi- 

ficate pe baza acelor acte, pentru anii ce urmează ai periodului de 

vecensământ. Amenzile cuprind şi impozitul sustras. 

Bancherii, agenţii de schimb ete. cari plătesc cupoane de ale 

străinilor, obligaţi de a reţine impozitul pe veniturile mobiliare, 

în afară de amenzi în caz de contravenţii vor fi supuşt unei a doua 

amenzi de 5000 până la 25.000 lei; iar în caz de recidivă sunt pasi- 

bili şi de pedeapsă de închisoare dela 6 luni la un an. 

Comercianţii şi industriaşii cari nu ţin registrele comerciale 

vor fi supuşi la amendă egală cu impozitul. Această amendă nu st 

aplică micilor meseriaşi şi micilor comercianţi. 

Cei cavi vor trece în registre alte cifre decât cele reale, în seu- 

pul de a nu se putea constata adevăratul venit impozabil, vor fi 

supuși la o amendă egală cu întreitul la venitul ce se va constata. 

Când comercianții sau meseriaşii ţin registrele în regulă, însă 

nu le comunică, sau refuză a procura actele ajutătoare, in terme- 

nele fixate, vor suferi amenzi de 50—1000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere. | 

Pentru impozitele « cari coriform legii se percep pe cale de reţi- 

nere de către debitorii veniturilor impozabile, amenviie sunt puse 

atâţ în sarcina. debitorilor acelor venituri, cari mau reţinut imp 

zitul cât şi a creditorilor, în mod solidar. În cazul însă când impe- 

zitul este reținut şi nu sa vărsat în termen de către debitorul ve. 

nitului, amenda se aplică numai acestuia. 

Persoanele cari au raporturi contractuale cu contribuabilii şi 

vo» refuza a da informaţiunile cerute de fise, cu privire la. impu 

nerea obiecțului contractului, vor fi supuşi la amendă de 50—5000 lei. . 

Constatarea contravențiunilor se va face prin încheiere de pro- 

cese-verbale, întocmite de agenţii tiscului. O copie de pe procesul. .
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verbal, aprobat de minister sau de funcţionarii desemnaţi de el se 

va notifica contribuabilului!). 

In termen de 20 zile dela data notificări, contribuabilul poaie 

face apel contra procesului-verbal, la tribunalul locului unde sa 

săvârşit contravenţiunea. Apelul trebue să cuprindă, sub pedeapsă 

de nulitate, alegerea de domiciliu în cuprinsul circumseripţiei de 

resort a tribunalului. Motivele de apel vor fi depuse, fie prin ceri- 

rea de apel, fie prin memoriu aparte, cu cel puţin 3 zile înaintea 

zilei fixate pentru judecată. Tribunalul apreciind poate însă încu- 

viinţa. depunerea motivelor în ziua judecății, în care caz oricare din 

părți poate cere un termen spre a lua cunoştinţă de ele. Judecata 

se va face de urgenţă şi cu precădere, conform regulelor dreptului 

comun. -Hotărirea tribunalului se dă fără drept de opoziţie. In ter- 

men de 20 zile dela pronunţarea tribunalului se va putea, tace recurs 

pentru motive de violare de lege, exces de putere, omisiune esenţială 

şi incompetinţă. Hotărirea instanţei de recurs se dă fără drept de 

opoziţie. 

Drepturile fiseului pentru stabilirea contravenţiunilor se pre- 

scriu după trecere de 5 ani, socoţiţi dela 1 Ianuarie ce urmează 

anului când impunerea trebuia să aibă loc. 

$ 25. Plata și urmărirea veniturilor publice. - 

Sumele constatate ca impozite sau amenzi şi rămase definitive, 

constituese creanţe executorii în folosul statului, cari nu pot fi re- 

duse sau desfiinţate prin dici o hotărire judecătorească, în âlt mod 

decât, cel prevăzut în legea contribuţiunilor directe. Ele sunt execu: 

torii cu titlu provizoriu, chiar. înainte de a rămâne definitive în-- 

dată ee sunt eonstatate de înstanţele de impunere. Apelurile şi re- 

_ cursurile nu sunt suspensive de executare. Dacă debitul e mieşorat, 

sau e mărit, se face compensaţiune sau restituire. | 

Veniturile statului se-înscriu în matricole, întoemite pe comune 

(suburbii în comunele urbane, pe sate şi cătine în cele rurale). Su 

mele se rotunzese în zeci de lei prin întregirea unimilor. Matricolele 

nu sunt publice. Ele se ţin sub cheie. 

1) In câz când este locul: la aplicarea pedepsei 'corecţianale procesul- 

verbal de constatare se trimite în copie parchetului spre a deschide ac- 

țiune publică. _ 

Ministerul finanțelor poate; să acorde denunţătorilor şi agenţilor, cari 

au constatat contravenţiunile, o primă” egală cu cel-mult a. treia parte 

din suma amenzilor rămase definitive şi încasate. dela contravenienţi. 
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Pentru împlinirea contribuţiunilor se formează roluri după ma- 

tricole. Rolurile sunt acte publice. Incasările se fac, fie dintr'odată, 

fie anual, trimestrial sau lunar, după următoarele deosebiri: a) se 

încasează anual impozitul minimal de 50 lei, care devine exigibii 

pe ziua de 1 Ianuarie; b) se încasează trimestrial, devenind exigi- 

bile din prima zi a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie şi Octomvrie, 

cele 7 impozite directe;-c) se încasează după dispoziţiile speciale Im- 

pozitele pentru cari legea prevede încasarea pe cale de reţinere Şi 

vărsare directă; d) se încasează dintr'odată amenzile şi impozitele 

din câştigurile ocazionale, pe ziua când ele devin exizgibile. 

Sumele neplătite la data exigibilităţii vor fi urmărite, în 15 zile 

dela exigibilitatea lor. Pentru contribuţiunile directe se procedează, 

fără altă încunoștiinţare la sechestrarea averii debitorului. Dacă în 

13 zile dela data procesului verbal de sechestru debitorul nu a plătit 

datoria, se procede la îndeplinirea formalităţilor de vânzarea averii 

sechestrate (L. 1 Aug. 1921 asupra perceperii şi urmăririi venituri- 

lor publice). | 
Sumele neplătite la data exigibilităţii produc în folosul statului 

dobândă!), care se calculează lunar dela prima zi a trimestrului ce 

urmează datei exigibilităţii şi după efectuarea impunerii. In calcu- 

lul dobânzilor sumele în bani se rotunzese mărindu-se până la un 

leu. Dobânzile vor îi înscrise în roluri şi percepute odată cu impo- 

zitul respectiv. Dacă până la închiderea exerciţiului anului de im- 

punere nu sunt achitate, ele se înglobează în rămăşiţe înscriindu-se 

ca debit în rol. | | 

Pentru plata impozitului vor servi carnetele de contribuțiuni, 

în cari se vor înserie contribuţiunile ce are de plătit fiecare, situa 

țiunea sa familiară după constatările instanţelor de impunere şi 

plăţile efectuate în contul contribuţiunilor. L. 23 Febr. 1923, în art. 

115 a autorizat ministerul finanţelor să înfiinţeze carnetele de con- 

tribuabil. Dispoziţiunea, n'a fost însă executată. Legiuitorul din 1929 

prin L. 25 Dec. 1929 pentru represiunea evaziunei fiscale legiferează, 

obligațiunea ori cărui lccuitor al ţării impozabil de a avea câte un 

carnet de cântribuţiuni, ținut în ordine pentru veniturile ce le are 

în vaza fiecărei percepții fiscale. Orice abatere se pedepseşte cu o 

amendă de 500—1000 lei (art. 4). Nici un act publice, certificat, sau 

suma, nu se va elibera de către autorităţile de stat, comună, judej 

3) L. 93 Febr. 1923 a stabilit- -o în 9% anual. L. 21 Iul. 1929 a înajorat-o o 

la 15%. 
a *
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şi nici de instituţiunile autonome, dacă contribuabilul nu va face 

dovada, că a plătit impozitul global pe cel puţin 6 luni ale anului 

tvecut, dacă cererea sa este făcută în primele 6 luni ale anului, sau 

pe întreg anul trecut, dacă această cerere este făcută în a doua ju- 

mălate a anului. Se exceptează: actele de stare civilă, extrasele şi 

certificatele respective; actele, certificatele şi dovezile emanate dela 

organele judecătoreşti sau destinate a îi produse înaintea acelora; 

certificatele de paupertate, în materie electorală, actele şi certifi- 

catele privitoare la învoielile din oboarele de vite şi târgurile de 

cereale (art. 5)2). 

B. Impozite indirecte. 

$ 26. Taxele pe spirt şi băuturi spirtoase. 

Taxele pe spirt și băuturi. spirtoase, făcând parte din impozitele 

indivecte, au fost legiferate în scopul unificării prin L. 21 Martie 

1920. L, 20 Iulie 1924 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legile 

asupra băuturilor spirtoase edictează, că noui fabrici de spirt peste 

cele existente nu pot fi autorizate să funcţioneze, că capacitatea de 

produeţiune a fabricelor în fiinţă nu poate fi sporită. L. 20 Iuhe 

1926 sporeşte taxele de consumaţie asupra alcoolului şi băuturilor 

spirtoase în vigoare dela 1920, întroduce deosebit de taxa de consun 

maţiune asupra spirtului o suprataxă de 20% ad valorem, desfiiri- 

ţează monopolul asupra băuturilor spirtoase menţinut până atunci 

în Basarabia. L. 21 Iulie 1929 sporeşte din nou taxele de consuma: 

țiune, modifică taxa ad valorem reducând-o pentru ţuică şi spirt din 

vin la 5%. Prin L. 21 Iulie 1929 pentru unificarea taxelor asupra 

brevetelor de vânzarea băuturilor spirtoase se reglemențează în sco- 

nul un'ficării această instituţiune. Taxele de brevet pentru vânza- : 
rea băuturilor spirtoase, fie cu ridicata, fie cu amănuntul, s'au în- 

>) Dispoziţiile de mai sus au fost puse în aplicare pe ziua de 1 Iulie 
1930. — Nu este prea mult ceace cere legiuitorul dela contribuabili, justi- 
ficarea plății impozitelor pe anul trecut, Aberaţiunea ce constatăm se află 

în Instrucţiunile ministerului de finanţe din Mon. of. 9 Ian. 1930, în cari 

la interpretarea art. 5 citat mai sus spune, că pentru certificatele de şcoală 

se vor prezenta. “carnetele de contribuţiuni ale părinţilor elevilor, cu ex- 

cepţia elevilor orfani. Legea impune contribuabilului obligațiunea justifi- 
cării plăţii. Elevii nu sunt contribuabili, ei sunt întreţinuţii părinţilor coa- 

tribuabili. Elevii sunt alte persoane decât contribuabilii. -Certificatele 

sunt ale lor, nu ale părinţilor. Obligaţiunea de a avea carnet o au numai 

locuitorii impozavili. Elevii nu sunt locuitori impozabili.
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ființat cu 1 Iulie 1929 şi în acele teritorii în ţării, în care ele n'ati 

existat. L. 27 lunie 1930 asupra producţiunei şi desfacerii spirtului 

şi băuturilor spirtoase a legiferat în med complect toată materia 

taxelor pe spirt şi băuturi spirtoase, a abrogat toate legile şi regu- 

lamentele cari cuprind dispoziţiuni privitoare la regimul produe- 

ției, taxării, circulaţiei şi debitării băuturilor spirtoase, precum şi 

dispoziţiunile din alte legi, cari se referă la regimul spirtoaselor. 

Azi unicul isver de drept în materie este L. 27 Iunie 1930!). In baza 

acesteia dăm dispoziţiunile ce urmează. 

Legea înţelege prin băuturi spirtoase: 

a) vinul, mustul în curs de fermentare şi berea (provenite din 

simpla fermentare alcoolică a strugurilor proaspeţi şi a mustului 

din struguri proaspeţi, a fructelor, sau a substanţelor amilacee); 

b) vinul şampanizat, vinul spumos gazeiticat, vinul licoros, re 

mul (provenite din prelucrarea. vinului, mustului, spirtului din vin); 

c) rachiul de vin, coniac, țuica, rachiu de drojdie, de tescovină, 

chirş (rezultate din distilarea vinului, a produselor fermentare, oh: 

ţinute din fructe sau din derivate de fructe); 

d) rachiu din spirt, lichioruri. (provenite din spirt diluat fabri- 

cat din cereale, rădăcinoase şi derivate şi din prelucarea lor). 

Fabricarea băuturilor spirtoase se poate face numai cu materii 

indigene, afară de hamei pentru fabricarea de bere, în cazul dacă 

preducţiunea internă nu acopere trebuințe'e fabricilor din ţară 

(art. 1). ” 

1) Legea tratează în partea I. producliunea, în partea II. vânzarea 

băuturilor spirtuoase. In producţiune reglementează: fabrici industriale 
de spirt, îabrici agricole de spirt, fabrici de spirt din vin şi distilerii, dis- 
tilerii şi cazane de fabricat rachiu; prepararea băuturilor naturale şi a 

derivatelor (coniacul, rom, lichioruri), fabricarea berei şi obligaţiunile fa- 

bricanţilor, prepararea şi fabricaţia vinului, fabricaţia, vinurilor şampani- 

zate şi a vinurilor spumoase şi licoroase, practici şi manipulări permise 

si nepermise, organizarea şi funcţionarea serviciului de control, taxe, oficii 

de vânzare şi valorificarea spirtului, sindicatul spirtului, oficiile- de vân: 

zare, comisiunea băturilor spirtoase. In vânzare se reglementează: debitele 

de băuturi spirtoase şi debitanţii, debitele cu amănuntul, înfiinţarea şi 

funcţionarea lor în comunele rurale şi urbane, liberarea brevetelor, măsuri 

contra beţiei, debitele cu ridicata, dispoziţiuni speciale pentu desfacerea, 

vinului şi băuturilor din fructe şi derivate, faxa brevetelor (arț. 956). , 

L, 16 Apr. 1929 pntru 'regulamentarea comerţului şi întrebuinţării al- 
coolului metilic se ocupă cu această specie de alcool, conţinând ace- 

tonă sau alte impurități, cunoscut în comerţ sub numele de alcool metilic 

sau spirt de lemn, cât și cu alcoolul metilic pur (metanol). Alcoolu! din ce- 

reale este alcoolul etilic (art. 1—2).
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Fabricaţiunea spirtului şi a băuturilor spirtoase, afară de acea 

a vinului, se poate face numai cu autorizațiunea ministerului de 

Finanţe. ! 

Paxele asupra spirtului şi băuturilor spirtoase impuse de lege 

sunt taxa de consumaţiune şi taxa de brevet pentru vânzători. Nici 

o impunere locală sau specială, care ar atinge sau spori impunerea 

acestox. băuturi, nu se poate face decât pe cale de lege (art. 2). 

Fabricarea spirtului şi a băuturilor spirtoase se poate face în: 

a) fabrici industriale de spirt, producând spirt din melasă, cereale, 

făinuri, cartofi, rădăcini şi orice alte materii asemănătoare sau zaha- 

„roase; b) fabrici agricole de spirt, a căror înfiinţare a fost autori- 

zată cu obligațiunea principală de a contribui la îmbunătăţirea 

agricolă a terenului, cum şi la creşterea şi îngrăşarea vitelor; c) 

fabrici de spirt din vin şi distilerii, cari distilează numai vinul 

şi drojdia de vin, rafinând distilatul obţinut la cel puţin 95 grade; 

d) distilerii şi cazane de fabricat rachiu, cari au de scop de a distila 

fructele indigene, vinul, drojdia de vin, tescovina şi alte materii in 

digene, eu o tărie alcoolică maximă de 40 grade, ele sunt distilerii 

industriale autorizate de minister şi anume, sau cazane centrale ale 

cooperativelor, sau cazane sistematice, ce urmează a se înfiinţa în 

baza legei; e) fabrici de bere (art. 5—62). 

Pabricile industriale şi fabricile agricole de spirt, autorizate a 

funcționa în scopul desfacerei şi valorificărei produselor lor, fac 

parte în mod obligatoriu din asociaţia numită Sindicatul spirtului. 

Vabricile de spirt din vin, drojdie de vin şi din fructe de pomi şi 
derivatele lor fac parte din Sindicatul alcoolului din vin?2). Refuzul 

de a participa la sindicat atrage după sine ridicarea, autorizaţiei de 

funcţionare şi perderea cotei de producţie (art. 135). 

Consumaţia, internă a alcoolului este contingentată. Cantitatea 

corăspunzătoare consumului intern ca băutură, separat pentru spir- 
“tul industrial şi spirtul din vin, 'se fixează anual de o comisiune a 

biuturilor spirtoase?) de pe lângă ministerul finanţelor (art. 136). 

2) Sindicatul spiritului. există în baza, dispoziţiilor din L. 4 Iunie 1927 

pentru represiunea fraudelor în prepararea şi comkerţul băuturilor alcoo- 

lice art. 42. Sindicatul alcoolului din vin a trebuit să se constituie în ter- 

men de 3 luni dela promulgarea L. 27 Iunie 1930 conform art. 135. 

3) Comisiunea dă aviz în toate chestiunile de aplicarea, legei şi a regu- 

1amentelor, dă îndrumări în politica alcoolului, serveşte ca instanţă de 

apel în conflictele rezultate din aplicarea legei, afară de cazurile în cari se 

prevede altcum, are atribuţiunile speciale date de lege. (art. 152—154),



j — 893 — 

Producţia totală a fabricilor de spirt se fixează anual de către 

sindicate în raport cu cantităţile de spirt pentru consumaţia internă, 

fixate de comisia băuturilor spirtoase, cu cantităţile pentru valori- 

ticarea industrială a spirtului şi cu posibilităţile de export (art. 137). 

Spirlul se vinde prin oficiile de vânzare internă, organizâțe de 

ambele sindicate. Preţurile se stabilesc la intervalele prevăzute în 

statutele sindicatelor, sub controlul comisiunei ministerului (art. 

147). ln vederea organizării exportului sindicatele înfiinţează şi în- 

ireţin un oficiu central de export (art. 149). 

Taxele de consumație asupra spirtului, aledolurilor de tructe, 

asupra berei, vinurilor şi băuturilor spirtoase în genere sunt dato- 

rate din momentul ridicării lor dela locul de producere“) (art. 93). 

Perceperea taxelor se face în momentul scoaterei spirtului din 

fabrică şi după declaraţa lăcută. Ministerul poate acorda fabri- 

canţilor credite pe termen de cel mult 3 luni, dacă datoria va fi 

garantată (art. 99). 
Stabilirea taxelor pentru aleooluri din fvucte şi din derivate 

de fructe se va face cu ocazia constatărei producţiei, sau prin apa- 

rate de control (art. 110). 
Sunt scutite de taxe băuturile alcoolice din fructe şi derivate, 

fabrieate de cultivatorii de pomi şi vii, cari prelucrează produsele 

lor proprii şi destinate consumului familiar, socotindu-se câte 50 

litri pentru fiecare bărbat major, care face parte din familie sau 

care se află angajat permanent în serviciul familiei, după consta- 

tările făcute de organele fiscului (art. 111). | 

_„ Controlul tehnic şi fiseal al fabricilor de spirt, distileriilor şi 

cazanelor de rachiuri, cum și al fabricilor de bere, se face de înspec- 

"torii si controlorii de fabrici, cari poti vizita, fabricile atât în tim- 

pul zilei, cât şi al nopţii. In fiecare fabrică va funeţiona în perma- 

nenţă câte unul sau mai mulţi agenți de control (art. 116). 

Afară de personalul tehnic, controlul fabricilor din fiecare Ju- 

deţ se va face în mod obligatoriu şi de către administratorul finan- 

ciar personal, cum şi de controlorii financiari sau fiscali, verifică- 

rile lor îndreptându-se în special asupra scriptelor fabricilor şi asu- 

pra modului cum agenţii de control îşi îndeplinesc serviciul (art. 

117). a . 
Pentru asigurarea unei supraveghieri şi a unui control con: 

tinuu şi eficace L. 27 Iunie 1930 a înfiinţat un corp de control a 

1) Se adrâite escepție pentru vinul intrepozitat în locurile autorizate 

_când taxarea se face la ridicare, și peniru vinul destinat expertului, Di



  

— 894 — 

fabricilor, distileriilor şi cazanelor, denumit garda financiară, or. 

ganizat milităreşta, pendinte de ministerul finanţelor şi repartizat 

ce regiuni, judeţe şi plase. Garda financiară se compune din urmă- 

toarele grade ierarhice: 1. inspectori generali pe lângă minister; 2. 

inspectori, repartizaţi câte unul la fiecare directorat ministerial lo- 

cal; 3. comisari repartizaţi pe lângă fiecare administraţie finan- 

ciară; 4. şefi de plutoane pentru fiecare plasă; 5. gardieni, cari intră 

în constituirea plutoanelor (art. 119—120). 

Controlul tehnice al produeţiunii tuturor băuturilor spirtoase; al 

spirtului şi oţetului şi al măsrilor de represiune a fraudelor în pre 

pararea şi comerţul vinului şi băuturilor produse din fructe şi de- 

rivate de fructe este organizat de ministerul agriculturii prin direc- 

ţia viticulturii cu serviciul represiunii fraudelor. In acest scop mi- 

nisterul este ajutat de o comisiune permanentă, compusă din 3 

membri numiţi prin decret pe 4 ani şi din membri de drept ş. delegaţi 

(directorul viticulturii, directorul contribuţiilor, un delegat al mi- 

n'sterului muncii ete., 3 delegaţi ai uniunii generale a sindicatelor 

viticole, un reprezentant al uniunii comercianților de vin cu ridicata. 

şi 1 al uniunii generale a fabrieanţilor de licheoruri şi băuturi spir- 

oase, 2 specialişti numiţi de minister) (art. 121). 

Spirtul şi băuturile spirtoase prevăzute de lege sunt supuse la 

următoarele taxe de consumaţie: 

' a) spirtul industrial destinat consumaţiei ca băutură, 8,75 lei 

de fiecare grad decalitru; 

b) spirtul destinat pentru fabricarea 'oțetului, 8,15 lei de fie: 

cure grad decalitru; ” | 

e) spirtul denaturat şi destinat pentru fabricarea articolelor de 

parfumerie, apă de colonia, apă de gură şi alte asemenea, în fabri- 

cele propriu zise, 8,15 lei de fiecare grad decalitru. Se bonifică dură 

constatarea întrebuinţării în aceste scopuri 5 lei de grad decalitru 

pentru 'srirtul denaturat întrebuințat la fabricarea oţetului şi 0,75 

pentru cel întrebuințat la fabricarea articolelor de parfumerie, apă 

de gură, etc.; | 

d) spirtul de vin, rachiurile de drojdii, drojdiile de vin, tesco- 

vină şi orice alte rachiuri de fructe, de orice tărie alcoolică, 2,50 lei 

de fiecare grad decalitru; 

e) ţuică 1,25 lei de fiecare grad decalitru; 
?) vinul 12 lei pe decalitru; | 

e) şampania din vin taxat 20-lei pe litru; din vin netaxat 40 

lei ye kgr.; |
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h) berea, 45 lei decalitru; 

i) vinul spumos netaxat 15 lei, şi acel taxat 5 lei litrul; 

3) drojdia comprimată 8 lei kgr.; 

k) esenţa de oţet 40 lei la litru. 

Taxa pentru denaturarea spirtului este de 5 lei la litru (art. 131). 

Asupra spirtului industrial destinat consumaţiei ca băutură, 

parfumuri, ară de Colonia, apă de gură, osebit de taxele de c5nsu- 

maţie se percepe şi o taxă de 20% ad valorem, iar asupra spirtului 

din vin, rachiurilor din vin, tescovinei, drojdiei de vin, rachiurilor 

de fructe şi ţuică, osebit de taxa de consumaţie se percepe şi o taxă 

de 5% ad valorem. Aceste taxe se calculează asupra preţului de vân- 

„are la care se adaugă şi celelalte taxe. Preţul de vânzare se fixează 

din 3 în 3 luni de ministerul finanţelor prin decizie (art. 131). 

Taxele se percep atât la produsele alcoolice fabricate în țară, 

cât şi la cele importate. Plata taxelor la aceste din urmă se face 

deodată cu plata taxelor vamale (art. 132). 

Vânzarea băuturilor spirtoase se poate face fie cu amănuntul, 

fie cu ridicata. Prin vânzare cu amănuntul se înţelege desfacerea, 

cu paharul, precum şi orice vânzare dintr'odată în unul sau mai 

multe vase laolaltă, în cantităţile următoare: a) vinuri şi must până 

la 50 litri inclusiv; b) berea până la 25 litri inclusiv; c) rachiuri şi 

orice, alte băuturi alcoolice până la 10 litri inclusiv. Sunt socotite 

ca. vânzări cu ridicata toate acele vânzări cari trec peste cantităţile 

mai sus arătate, afară de berea vândută numai detailiştilor de îfa- 

brici sau depozite în cantităţi de minimum 10 sticle (art. 172). 

Dreptul de a ţinea în viitor debite pentru vânzarea de băuturi 

spirtoase în. comunele rurale este rezervat exclusiv comunei. Nici 

un debit nou nu va putea funcţiona în aceste comune decât în baza 

autorizaţiunii consiliului sătese sau comunal, care hotăreşte asupra 

înfiinţării sau desființării lor (art. 179). 

Numărul debitelor de orice fel se stabileşte după cifra popu- 

laţiunei satelor. In satele cu o populaţiune mai mare de 500 locui- 

tori numărul brevetelor este limitat, la un debit pentru fiecare 500 

locuitori (art. 181). | 

Debitele rurale se exploatează prin arendare cu liciţaţie pe ter: 

men maxim de 5 ani (art. 183). 

In comunele urbane deschiderea de noui debite este permisă . 

numai până la limita maximă de unu la, 800 locuitori. Nu intră în 

această limită localurile pentru vânzarea de vin şi bere în vase 

_ închise (art. 191). |
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Vânzarea băuturilor spirtoase, cât şi a spirtului de ars, se poate 

face numai în puterea autorizaţiunei date de ministerul finanţelor 

rin liberarea unui brevet. Brevetul este un drept persona], care nu 

se poate transmite (art. 171). 

Brevetele pentru vânzarea băuturilor spirtoase cu amănuntul 

se liberează de către administraţia financiară, cu aprobarea minis- 

terului de finanţe. In caz de refuz al administraţiei, solicitantul se 

adresează direct ministerului (art. 197). 

Brevetul trebue să cuprindă numele debitantului, localul de de- 

bit, felul băuturilor şi modul în care se pot vinde (art. 198). 

Localurile pentru vânzare trebue să fie în bune şi igienice con- 

diţiuni, astfel ca să corăspundă regulelor sanitare potrivit cu desti- 

naţia, lor. Ele trebue să posede toate mijloacele necesare pentru buna 

conservare a băuturilor (art. 199). 

Consumaţiunea, precum şi depozitarea băuturilor, de ori. ce fel 

sau provenientă şi sub orice nume, cu tării mai mari de 40 grade, 

este oprită în debite. Băuturi mai tari de 40 grade ca: rom, coniac, 

Echioruri, se pot vinde numai în sticle închise (art. 203). 

Consumarea' băuturilor în debite nu este permisă înainte de 7 

ore dimineaţa şi nu poate continua peste ora 9 seara la sate, şi ora 

12 seara la oraşe. Vânzarea peste aceste ore o poate autoriza numai 

ministerul de finanţe, la cererea primăriei sau prefecturei de judeţ. 

“ Dumineca şi în zilele de sărbători legale orice consumaţie de 

băuturi înainte de ora 12 din zi este oprită (art. 205). 

In interiorul debitului se va păstra cea mai bună rânduială şi . 

o perfectă curăţenie. Debitantul este obligat să impedece orice dis- 

ordine (art. 206). 
Ă In zile de alegeri pentru corpurile legiuitoare, pentru comună 

sau Judeţ vor fi închise toate debitele (art. 207). — 

Infiinţara debitelor cu ridicata - este liberă în condiţiunile 

legii (art. 219). 

Brevetele de vânzare cu ridicata se liberează de admin'straţa 

financiară, cu aprobarea ministerului. 

Brevetul de vânzare cu ridicata nu că dreptul de vânzare cu 

amănuntul (art. 214). | 

Cultivatorii de pomi şi vii, fabricanţii de bere, cum şi fabri- 

canţii de coniac, pot vinde cu ridicata produsele lor la locul de pTo- 

ducție, fără brevet. 

Tot astfel micul cultivator de pruni, a cărui livadă de pruni 

nu are o întindere mai mare de 2 hectare, nu este obligat să aibă  
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brevet, dacă vinde cu ridicata ţuică până la tăria, de 40 grade din . 
vas, în curs de transport sau în bâlciuri. E] trebue să aibă la sine 
și să producă la cerere agenţilor fiscului biletul de liberă circulaţie, 
precum şi dovada dela primărie vizată de perceptor, că e mic pro- 
ducător şi că băutura, transportaţă este din propria producţie (art, 
215). a 

Debitanţii nu pot primi şi întroduce în debitele şi depozitele lor 
băuturi spirtoase decât dacă ele_sunt însoţite de bilete de liberă cir- 
culaţie, sau de facturi cari să probeze atât proveniența, cât şi plata 
taxelor de consumaţie. Toate băuturile ajunse la, debite se vor trece 

„în registre speciale, ce debitanţii sunt datori să înfiinţeze (art. 221). 
Taxa brevetelor de băuturi spirtoase este după cum urmează: 
în comunele rurale: a) lei 2000 pentru debitanţii din satele 

având până la 1000 locuitori; b) lei 3000 în satele având peste 1000 . 
locuitori. Dacă aceşti debitanţi vând numai vin şi bere, precum şi 
dacă face acest comerţ în locuri izolate, la drumuri, plătesc taxele 

„ve jumătate; = 
în comunele urbane taxa de brevet este fixată în raport cu va. 

loarea locativă a localului şi felul comerţului, d. e. lei 4000 pentru 
iocalurile cu o valoare locativă dela 20,001-—40,000, lei 40,000 la 
150,001—200,000, lei 60,000 la 301,000—400,000; trecând valoarea loca- 
tivă peste această cifră taxa sporeşte cu câte lei 10,000 de fiecare 
interval de 200,000 iei în plus. Valoarea locativă e cea, stabilită la 
vecensământ; (arţ. 231). e 

Debitanţii cu ridicata plătesc taxă de brevet în modul următor. 
în municipii lei 40,000 în comune urbane reşedinţe de judeţ lei 30,000, 
în comune nereşedinţe lei 20,000, în comune rurale lei 15,000. Pentru 
cei ce vând numai vin şi bere taxele se reduc cu o; treime (art, 232). 

Taxa pe brevet este anuală. Ea este datorată din prima zi Şi se 
plăteşte trimestrial şi anume în primele 15 zile ale trimestrului. Bre. 
vetul este de drept perimat, dacă impozitul nu sa, plătit până la fi- 
nele celei de a doua luni a trimestrului pe care e datorat (art. 233), 

$ 27. Taxele asupra produselor petrolifere, zahărului şi 
asupra altor articole de consumație. 

In afară de taxele pe spirt şi alte băuturi spirtoase. (ţuică, ra chiu, vin, bere), cari au fost reglementate în L. 21 Maztie 1920 pentru unificarea taxelor asupra unora din articolele de consuma- ţii, şi pentru înfiinţarea de noui taxe asupra iluminatului electrie 
Şi gazului de iluminat la un 106, cu celelalte taxe pe consumaţie, 

V..ONIŞOR: Drept administrativ, 
” 57
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a rămas să ne ocupăm cu studiul taxelor pe produsele petrolifere, 

pe zahăr şi glucoză, cum şi cu taxele pe alte diverse articole de con- ; 

sumaţie. Cum am văzut în studiul isvoarelor' de drept privitoare : 

la băuturile spirtoase, legiuitorul s'a ocupat în legile din 1924 și 4 

1996 numai cu taxele de consumaţie asupra alcoolului şi băuturilor 

spirtoase, prin L. 28 Martie 1926 pentru alcătuirea şi repartiţia fon- 

dului judeţean şi comunal, care o cunoaştem din studiul finanţelor 

comunei, o parte din produsul impozitelor indirecte a destinat-o 

pentru fondul judeţean şi comunal, iar produsul taxelor existente | 

asupra iluminatului cu electricitate şi gaz (întroduse prin L. 2 

Martie 1920) l-a trecut comunelor, cari varsă din acest produs * : 

statului. In L. 5 lan. 1927 legiuitorul se ocupă şi cu taxele de consu- i 

maţie asupra produselor petrolifere, a zahărului şi glucozei şi asu- ; 

pra altor arțicole de consumaţie, sporind o parte din ele în folosul 

fondului comunal. Prin L. 21 Jul. 1929 taxele s'au sporit la nivelul , 

care îl găsim şi în L. 27 lunie 1930 pentru băuturile spirtoase, cum 

şi pentru celelalte. Taxele şi produsele petrolifere sunt din nou spo- 

rite prin L. 25 Dec. 1929 pentru modificarea legei asupra taxei de 

consumaţie asupra petrolului, la nivelul la care se găsesc azi. Pen- 

tru produsele petrolifere L. 25 Dec. 1929 este isvorul de drept în 

vigoare, pentru unele uleiuri ne referim încă la L. 21 Iul. 19929, iar 

pentru zahăr şi alte articole de consumaţie taxa a fost stabilită 

inai recent prin L. 7 Iulie 1930. 
]. Produsele petrolifere, importate sau indigene, sunt supuse 

taxei de consumaţiune după cum urmează (L. 25 Dee. 1929): 

a) benzina (gazolina) cu densitatea. 0,660 până la 0,730 lei 7,5) 

kgr., cu densitatea 0,735—0,750 lei 4,50 kgr., benzina grea nedena- 

turată cu densitatea, 0,760—0,785 lei 4,50 ker.; 

b) petrol “White spirit şi Washington cu densitatea 0,785— 0,810 

lei 4  kgr., petrol lampant cu. densitatea 0,815—0,825 lei 1 ker.; 

"- e) uleiuri minerale cu densitatea 0,910—0,950 lei 3 kgr., benzina 

grea denaturată!) cu densitatea 0,760—0,785 lei 1,50 kgr., uleiu mi- 

neral brut denaturat (motorina)?) cu densitatea 0,860—0,890 lei 1 

kgr. (art. 1). i 

1) Benzina, grea, care se acordă pentru activarea motoarelor întrebuin- 

țate în industrie şi agricultură, se denaturează cu sudan sau ceruzol, cart 

se analisează în prealabil pentru a se constata, dacă are calitatea de a 

face denaturarea completă. Proporția va fi 1 gram sudan sau ceruzol. la 

100 kgr. benzină (art. 3). 

5 Uleiul brut (motorina) se. denaturează cu păcură în proporţie de 

14 kgr. păcură la 100 kor. uleiu (art. 4). : 
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Taxele se plătesc pentru produsele indigene când se scot din 

fabrică sau rafinărie, pentru produsele importate la vamă. Nu se 

pot scoate pentru consumul intern din „fabrică sau rafinărie pro- 

duse netaxate. (art. 2). Produsele denaturate nu se pot. întrebuința 

ca materie primă, din care șă se fabrice alte produse. Ele nu se 

pot scoate din rafinării decât dacă sunt complect denaturate. Ope- 
raţiunea, denaturărei se face de un organ de control desemnat de 

administraţia financiară, asistat de agentul de control al fabricei 

(art. 5—7). 

Produse denaturate se acordă numai acelora, cari posedă N0- 

toare, ţinându-se seamă de forța în cai putere şi de consumul lunar 

al motorului (art. 9). E | , 

Depozitele pentru desfacerea produselor petrolifere denaturate 

se pot înfiinţa cu autorizaţia, ministerului de finanţe, date cu avi- 

zul ministerului de comerţ şi al primăriei locale (art. 11). | | 

Ii. Zahărul, fabricat în ţară sau importat, de orice fel, sub orice 

formă, numire sau calitate (ca zahăr rafinat, în căpăţini, bucăţi 

sau pisat, siropuri) este supus taxei de lei 10 ker. (L. 7 Iulie 1930). 

Glucoza este supusă taxei de lei 2,50 kgr. Zahărul denaturat 3 lei 

kgr. (L. 21 Iulie 1929, art. 1, nr. 11—12). 

III. Diverse articole de consumaţție sunt supuse următoarelor 

taxe: uleiuri esenţiale lei 75 kgr., uleiurile numite Iris, Ilang-Ilang, 

roza, flori de portocale, nerole, precum şi orice uleiuri compuse 
pentru fabricarea lichiorurilor lei 500 kgr. (L. 21 Iulie 1929, art. 1, 

nr. 9—10), lămâi, portocale, stafide, curmale, masline, cafea, crudă, 
vanilie, cacao, ceaiu ete. ete. sunt supuse taxei arătate în L. 7? Lulie 
1930, art. unic. 

$ 28. Impozitul pe lux şi cifra de afaceri. 

Impozitul pe lux şi cifra de afaceri înfiinţat prin L. 1 August 
1921 era aşezat după două categorii de obiecte impozabile: luxul şi 
ciîra de afaceri. Luxul avea 3 forme: impozitul pe cheltuielile 
somptuare, făcute pentru a cumpăra şi a poseda anumite bunuri 
considerate ca lux (bijuterii, tacâmuri de aur, mătăsuri, dantele et.), 
impozitul asupra spectacolelor şi impozitul asupra luxului propriu 
zis aşezat după posesiunea de arme de vânătoare, automobile, tră- 
sură cu arcuri, locuinţă mai. mare decâţ e de lipsă. In prima formă 
impozitul se reţinea: de către vânzătorul obiectului, la spectacole se 
percepea de-odată cu costul biletelor peniru spectacole, la obiec- 
tele de lux se plătia de Gătre posesorii obiectelor anual dintro: 

î
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dată. Cifra afacerilor ca obiect al acestui impozit era suma încasă- 

rilor realizate din vânzarea de mărfuri sau din plata serviciilor. 

Persoanele impozabile erau obligate să treacă zilnic în registru 

vizat de administraţia financiară sumele încasate şi să verse impo 

zitul lunar. Această lege a fost modificată prin.L. 11 Iulie 1923 

în scopul de a simplifica modul de vărsare a impozitului pe cifra 

afacerii în interesul micilor comercianţi. L. 30 Apr. 1927 pentru 

modificarea impozitului pe lux şi cifra de afaceri a schimbat cu to- 

tul structura şi natura juridică, cum şi modul de percepere a arce- 

stui impozit. Impozitul a fost stabilit după 3 grupă de obiecte în 

15%, 10% şi 2%. Această lage a fost edictată cu oarecari complect: 
tări prin L. 29 Dec. 1929 asupra impozitului pe lux şi cifra de afa- 

ceri, care este azi isvorul de drept în această materie. Impozitul, 

pe spectacole a fost legiferat ca impozit deosebit prin IL. 28 

Martie 1926. “ a 
In forma de azi regulele legii impozitului pe lux şi cifra de 

aiaceri sunt următoarele: 

Sunt supuse impozitului pe lux 'şi cifra de afaceri toate pro- 

dusele şi materiile prime puse în circulaţie în țară, precum şi pro- 

dusele exportate. “Fac excepţiune anumite materii prime. 

Pentru aplicarea impozitului toate produsele, aşa cum sunt spe 
cificate prin nomenclatura tarifului vamal de import actual sau 

viitor, se împart în categorii: a) produse de lux enumerate într”o 

listă A), cari sunt supuse cotei de impozit de 16,50% din valoarea 

lor mijlocie; b) produse de lux enumerate în lista B), care sunt su- 

puse cotei de 11%; c) produse scutite de impozit, trecute în lista 

C); d) produse comune, ce nu sunt, cuprinse nici într'o listă, supuse 

cotei de 2,20%, cum şi anumite articole din lista A), la a căror pro- 

ducţiune se întrebuinţează spirt taxat cu 20% ad “valorem (parfu- 

muri, apă de colonia, ape de toaletă, lichioruri); e) produse expor.- 

tate, cari sunt supuse cotei de 1,10% din valoarea mijlocie, la ieşi- 

rea lor din ţară (art. 1—9). 

Materiile prime enumerate în lista C) sunt scutite, fie că derivă 

din ţară, fie că sunt importate. 

Valoriile mijlocii ale produselor se stabilesc trimestrial de către 

o comisiune consultativă!) pe lângă direcţiunea generală a vămilor 

1) Compusă din: 1 delegat al direcţiunii statisticii comerţului exterior, 
1 membru al oficiului de studii al ministerului de finanţe, directorul vă- 
milor, conducătorul serviciului resp. din ministerul finanţelor. directorul 

industriei din min. industriei, 2 repr. ai uniunei camerelor de comerţ. î 

repr. al uniunii camerelor de agricultură (numiţi de min. finanţelor). 
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din ministerul finanţelor şi se edictează prin. deciziune ministerială. 

Valoarea se va stabili pe baza preţului real al pieţei, pentru fiecare 

articol, ţinând seamă de valorile declarate în. cursul, ţrimestrului 

precedent, la produse ce intră în categoria aceluiaşi articol din tari- 

ful vama). 

Pentru aplicarea impozitului s'a întoemit tariful unitar al îm 

pozitului pe lux şi cifra'de afaceri?), care cuprinde nomenclatura 

tutulor produselor, identică cu aceea a tarifului vamal de import, 

conţinând valoarea medie a produselor la fiecare articol. Intru cât 

în tariful vamal nu se găsesc clasifieaţii detailate, comisiunea poate 

stabili diferențieri mai amănunțite în subdiviziuni ale articolelor 

tarifului vamal (arţ.4—6). 

Plata impozitului se face în modul următor: 

a) Producătorii de măriuri din țară (societăţi anon'me, coope- 

rative, asociaţii în nume colectiv şi. alte forme, firme individuale) 

plătesc impozitul calculat asupra producţiei lor pe baza tarifului 

unitar de valori medii, pe măsura vânzării articolelor produse, în 

termen de 30 zile dela data vânzării şi facturării mărfii. Vărsarea. 

impozitului se face cu borderouri de plată, în. cari se menţionează 

facturile cu data lor, categoria de impozit şi articolul din tariful 

unitar. Pentru control producătorii sunt obligaţi să ţină un registru 

special, în afară de celelalte registre comerciale, în care se tree la 

zi: materiile prime pe cantităţi, marfa produsă cantitativ şi -cali- 

tativ (a intrate), vânzarea producţiei, cu facturi în dublu (la, ieşite), 

toate înregistrate conform nomenclaturii tarifului unitar. leşirea 

produselor chiar când se face sub alt titlu, din punctul de vedere al 

articolului. Registrul special se ţine întrun singur exemplar vizat 

şi parafat de administraţia financiară, iar duplieatele facturilor se 

colecţionează întrun copier special. 

b) La produsele importate impozitul se plăteşte de-odată cn 

taxele vamale. 

c) La produsele exportate se plăteşte la prezentarea declaraţiu- 

rei de export (art. 6—7). - 

d) Micii producători plătese asupra producţiei lor un impozit 
global, fixat pe baza producţiei mijlocii din 2 în 2 ani. Pixarvea in- j 

pozitului se face pe baza capacităţii de producţiune în raport cu 
natura, calitatea produselor şi prin comparare cu. întreprinderile 
similare. Determinarea impozitului se face de o comisiune compusă 

, 

2) Cel mai recent tarif unitar a fost publicat prin deciziunea 9 Apr. 
1930 (Mon. of. Nr. 81, pag. 8—146). i



din: administratorul financiar, inspectorul industrial al regiunii, 

perceptorul circumscripţii şi delegatul uniunei micilor industriaşi. 

Acest impozit nu poate fi nai mic decât beneficiul -net impozabil 

la contribuţiunile directe luat de 5 ori. Prin mici producători, se în- 

țeleg acei cari nu folosese pentru fabricarea produselor instalaţi- 

uni de energie şi întrebuinţează obișnuit un număr » de maximum | 

10 lucrători (art. 9). 

-“ Tiegea conţine sancţiuni pentru contravenţiuni (art. 10—12) şi 

dispoziţiuni pentru procedura de constatare şi căile de atac (art. 

13—15); 

„8 29. Impozitul asupra spectacolelor publice. 

Impozitul asupra spectacolelor publice a. fost reglementat în 

1. 1 Aug. 1991 ea unul dintre categoriile impozitului pe lux. In 

1, 28 Marţie 1926. acest impozit a fost legiferat deosebit, el for- 

mează şi. între impozitele indirecte din bugetul statului un articol 

separat. L. 21. Iul. 1929 a modificat art. 4 al legei din 1926. Aceste 

2 legi formează azi isvorul de drept pentru impozitul asupra. spec- 

tacolelor publice. 

- Din punct de vedere al impozitului spectacolele publice de orice 

fel, după natura. şi scopul lor, sunt clasifieate în 2 categorii: a) 

spectacole artistice, cari servesc la formarea şi desvoltarea gustului 

public şi au un seop cultural şi educativ, ca reprezentaţiuni de artă 

dramatică, de operă, operete, concerte de tot felul, conferinţe, şeză- 

tori, audiţiuni radio-electrice, reprezentaţiuni cinematografice, de 

artă coreografică clasică; b) spectacole de distracțiuni publice, al 

căror principal scop este distracţia, ea orchestre în localuri publice, 

producţiuni de dans, baluri, hipodromuri, ete. (art. 1). 

Impozitul este: pentru spectacolele artistice 26%, rentru cele 

ce distracţie publică 32% asupra preţului brut al biletului de intrare. 

Impozitul este în sarcina spectatorului (art. 2). Plătese un impozit 

redus: operele de stat şi teatrele naţionale pentru reprezentațiile lor 

artistice 10% asupra preţului brut al biletului de intrare; acelaşi 

impozit îl plătesc teatrele regionale şi: comunale, pentru spectacolele 

date cu propriile lo» trupe, dacă sunt trecute sub autoritatea minis- 

terului (art. 3). 

Impozitul se percepe asupra biletelor de intrare, după încasă- 

rile brute zilnice, sau serale, constatate prin borderouri regulat vi- 

zate cu ocazia încasării. Biletele înainte de a fi puse în vânzare 

se stampilează, sau se perforează mecanice de autoritatea finan- 

ciară,



" Intreprinderile permanente de cinematograf sunt supuse unui 

impozit fix anual, în raport cu capacitata productivă a sălei. 

Acest impozit se .stabileşte aplicând cota de 926% unei săli 
pline, prodususl înmulţându-se cu un coeficienti variabil după clasa, 

din căre face parte localul şi localitatea unde funcţionează!')., Pen- 

tru anii următori incasarea unei săli pline se determină după media 

preţurilor anului precedent, modificarea preţului biletelor atră- 

gând modificarea impunerii. 

Intreprinderile de cinematograf, exploatate direct de comune 

sau instituţiuni culturale publice, cari se bucură de reducere de im- 

pozit, se taxează cu jumătate din impozit. Impozitele se percep săp- 

tămânal (L. 21 Iulie 1929 art. 4). 
Spectacolele de distracţiuni publice cari nu au bilete, dar per- 

cep preţ de intrare fie chiar benevol, sunt supuse unui impozit fix 

ținându-se seamă de incasările brute zilnice sau serale. Când nu 

sunt preţuri de intrare, fiind luate sub altă formă, sau înglobate în 

consumaţie, impozitul :se stabileşte după. putinţa de productivitate 

şi după totalul încasărilor globale realizate cu ocazia spectacolului. 

In aceste cazuri impozitul nu va fi mai mic de 30 lei de fiecare 

"spectacol de zi sau noapte, maximul nu va depăşi în cazul întâi _ 

32%: din totalul: încasărilor brute, iar pentru cazul al doilea 32% 

socotit la a zecea parte a încasărilor globale. 

La spectacolele artistice, sau de distracţie, la cari se pun în 

vânzare în timpul reprezentaţiei cu preţuri fixe, ori benevole, co- 

carde, confete, tombolă şi altele, se vâ mai percepe asupra totalu- 

lui impozitului luat la valoarea: biletelor încă 10%, iar ia cele cu 

impozit fix încă o optime din impozit (art. 5—6), 

Reduceri de impozit până la 10% poate acorda ministerul. finan- 

ţelor societăţilor de binefacere recunoscute, cu condiţia ca benefi- 

ciile să fie întrebuințate în seop filantropie, asemenea şi pentru 

1) Pentru Bucureşti cinematografele sunt de 4 clase. Clasei 1 se aplică 

coeficentul ?, clasei II coeficentul 1%, II] cu 1, IV cu 3/1. Impozitul se cal- 

culează la 280 zile pentru cinematografe cu săli, la 330 zile pentru cine- 

matografe cu săli şi grădini funcţionând concomitent, la 60 zile pentru : 

cele numai cu grădină. . 

Pentru celelâlte muncipii cinematografele sunt de 3 clase, cu coefi- 

cenţii 1, 3/a şi %, zilele de reprezentaţie se stabilesc ca pentru Bucureşti. 

Pentru celelalte comune localurile sunt de o singură clasă, coeficentul 

la urbane reşedinţe 2 nereședinţe % şi rurale 44. Zilele de reprezentații 

250 în urbane reşedinţe, 160 în urbane nereşedinţe şi 70 în comunele rurale, 

micșorându-se numai la jumătate pentru localurile numai de sezon (L. 21 

Iul. 1929 art. 4)
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spectacolele artistice date în localurile de cultură, în cele militare 

şi ale fabricilor: în scop cultural şi educativ, precum şi reprezen- 

taţiilor de cinematograf sau audiţiuni de radio exploatate direct 

de către comune sau instituţiuni culturale publice.. Reducerea se 

poate acorda pentru una sau mai multe reprezentații. 

Se pot acorda reduceri până la 5% a impozitului la reprezen- 

taţii date de societăţile culturale, asociaţii sportive, când rolurile 

sunt ținute exclusiv de membrii lor, iar beneficiul e folosit pentru 

scopurile societăţii (art. 7—8). | 

Impozitele se constată pe baza de declaraţii de către instanţele 

competinte pentru impozitele directe. Intreprinzătorii cu localuri 

"de distracţii permanente şi cari se impun cu impozit fix sunt datori 

să facă declaraţii până la 31 Ian., arătând elementele şi alăturând 

actele ce ar putea servi la stabilirea impozitelor. 

- Intreprinderile de distracţii publice, în trecere, vor îucunoşti- 

inţa autoritatea financiară locală cu cel puţin 3 zile înainte de în- 

ceperea reprezentaţiei (art. 11—13). 

Impozitul asupra biletelor se plăteşte cel mult în termen de 5 

zile dela reținerea biletelor. de către intreprinzători. Intreprinde- 

vile cu caracter permanent supuse la impozit fix fac plata la fie- 

care zece zile pentru spectacolele ce au avut loc înăuntrul acestui 

termen. Întreprinderile în trecere plătse impozitul anticipat pentru 

spectacolele ce vor avea loc înăuntrul unui termen de 10 zile. . 

Vărsarea impozitului se face la administraţia financiară în 

oraşele de reşedinţă, în alte localităţi la autoritatea financiară lo- 

cală (art. 14), | 

Legea, are dispozţiuni conţinând sancţiuni şi dispoziţiuni de pro- - 

 cedură (art. 15—18). | | 

Din produsul acestui impozit se repartizează comunei 25%, mi- 

nisterului artelor 20%, asistenţei publice 20%, iar restul se încasează 

pentru ministerul finanţelor. ' Cota dată _comunelor constitue un 

fond special, care va îi întrebuințat pentru propăşirea ra; şcărei ar- 

tistice şi culturale locale. Cota dată ministerului artelor va. consti- 

tui un fond din eare jumătate se va împărți în fiecare an teatrelor 

naţionale, regionăle şi comunale, iar cealaltă jumătate va servi 

pentru propăşirea mișcării artistice naţionale (art. 9—10). 

$ 30. Taxele de timbru şi impozitul pe acte și fapte-juridice. 

"Masele de „timbru şi înregisirare“ din vechea legislaţie au fost 

legiferate în scopul unificărei prin L. 29 Apr. 1927 a timbrului şi 

a impozitului pe acte şi fapte juridice. Această lege a fost pusă în 
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aplicare pe ziua ce 1 Mai 1927. Ea a fost modificată prin L. 25 Apr. 
1928, prin care s'a majorat taxa acţiunilor şi aporturilor la socie- 

tăţile anonime fuzionate. Taxele fixate în lege au fost sporite cu | 

20% prin L. 1 lan. 1929, iar taxele astfel sporite au fost sporite prin 

L. 21 Iulie 19291) încă cu 10%. Prin L. 25 Dec. 1929 s'au modificat 

taxele privitoare la succesiuni şi iransmisiuni de terenuri petro 
lifere. 

Legea 29 Apr. 1927 distinge categoriile: timbre, împozit pe acte 

şi fapte juridice, imrozit de echivalent asupra bunurilor de. mână 

moartă, impozit asupra succesiunilor şi liberalităţilor între zii. 
Distincţiunea între taxe de timbru și impozit pe acte şi fapte 

juridice nu este o distineţiune. riguroasă ştiinţifică. După . natura 

lor taxele de timbru şi impozitul pe acte şi fapte juridice sunt impo- 

zile de circulaţie asupra bunurilor. Din punct de vedere al doctrinei 

financiare ele se disting în: a) taxe adevărate presupunând remu 

nerarea unui serviciu făcut din partea statului prin organe ale 

„sale; bj impozite de circulație asemănătoare impozitului pe lux 

şi cifra afacerei, impozitului asupra spectacolelor şi taxelor pe arti- 

colele de consumațiune etc., şi c) împozite asupra averii mobiliare 

şi imobiliare, ca impozitul de echivalent asupra bunurilor de mână 

moartă, impozitul asupra succesiunilor şi liberalităţilor între vii. 

In bugetul statului impozitul pe succesiuni şi donaţiuni este consi- 

derat ca aparţinând impozitelor directe?). Dintre aceste impozite 

1 Ca dovadă câi de neînerijit sunt întocmite şi votate proiectele de 

legi cităm și această lege, care conţine inexactităţi: 

„Lege jpentru sporirea taxelor de timbru şi imvozitelor re arte şi fapte 

juridice. Art. unic. Cu începere dela data promulgării yrezentei legi, taxele 

de timbru, precum şi impozitele proporţionale şi progresive, prevăzute în 

legea din 1 Mai 1927 şi cea modificatoare din Aprilie 1928 sporite cu 20% | 

prin legea dir 1 Ianuarie 1929 se sporesc cu încă 10%. Se exceptează dela 

această sporire taxele de timbru mai mici de un leu“. —Inexacteste ci- 
tată legea 1 Mai 1927, care este legea 29 Apr. 1927. Incomplect este citată 

legea din Apr. 1928, care este legea 25 Apr. 1928. In mod echivoc este redac: 

tată dispoziţia, care prevede că taxele de timbru şi irnpozitele etc. prevă- 

zute în legea din 1 Mai 1997 (legea timbrului), sporite cu 20%, se snorese 

încă cu 10%. Din această dispoziţie altcum clară, că taxele originale 

din legea timbrului au fost sporite la 1 Ian. 1929 cu 20%, la 21 Iut. 1930 

cu alte 10%, în instrucţiunile ministerului de finanțe a ieşit că taxa de 

10 lei se sroreşte întâi cu 2 lei, a doua oară cu încă 2 lei (120 bani rotun- 

tunzit la 200). - ! , 

>) v. Bugetul general al statului pe exerciţiul 1930 publicat de Minis- 

terul finanţelor pag. 14. Ministerul constată, că în anii anteriori din pro- 

dusul taxelor de timbru şi înregistrare s'a socotit ca aparţinând iMpozi-
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unele se prestează piin: lipirea de timbre mobile pe hârtiile în cari 

sunt încorporate anumite acte şi fapte juridice, prin aplicarea de 

coli timbrate, prin coli încrustate cu timbre, sau prin plata în nu- 

merar la, casieriile ministerului de finante, Jiberându-se o recepisă 

doveditoare a plătirei şi o viză pe hârtia care cuprinde actul sati 

faptul juridic, în fine prin simpla plătire a impozitului stabiliţ prin 

o procedură de către organele fiscului. Aceste diferite modalităţi au 

în vedere numai practicitatea prestării şi a controlului. 

Pimbrele sunt de două feluri::mobile şi încrustate. Numai mi- 

nisterul finanţelor are. dreptul de a fabrica şi pune în vânzare tim. 

bre. Modalitatea de vânzare se stabileşte prin deciziune ministerială. 

Particularii au dreptul de a cere ministerului să aplice timbrele 

încrustate pe hârtia pnocurată de dânșii (art. 2). 

Impozitele pe acte şi fapte juridice sunt proporționale şi pre 

gresive. - 

_ Taxei timbrului sunt supuse: cereri la autorităţi, aete civile şi 

comerciale, cereri şi acte de procedură judiciară şi afişele. Impozi- . 

tului proporțional sunt supuse: acte şi fapie juridice, la cari irnpo- 

zitul se poate percepe prin viză, coli timbrate san timbre mobile, iar 

la altele numai prin viză. Impozitului progresiv sunt supuse sucee- 

siunile şi liberalităţile între vii. | 

Taxa timbrului este fixată în lege la fiecare fel de acte, cereri, . 

acte de procedură, căi de atac, afişe ete. indicând fie o. cifră fixă 

" (d. e. petiţiuni adresate autorităţilor 8 lei, cereri pentru transerip- 

ţiuni şi inseripţiuni ale drepturilor reale imobiliare 50 lei, testamente 

şi pacte succesorale autentice 20 lei, procuri 10 lei, potrivit tarifului 

din art, 4 nr. 1-48, art. 5 $ 1—17, art. 6 ŞI1—12, art. 7 Ş 1—13, 

art. 8 $ 1-5, art. 9 $1—8, art. 10—12 şi art. 13), fie o cifră coprin- 

zând un minimum şi un: maxiinum, la unele poziţii fixând şi o taxă 

proporţională. 

Impozitul proporțional după acte şi fapte juridice este fixat în 

procente după valoarea actului (d. e. acţiunile societăţilor anonime 

şi în comandită 1%, acţiunile societăţilor străine 2%, cambiile şi 

efectele de comeiţ când scadenţă e mai mică de 6 luni 0,25%, când 

scaderiţa e mai mare de 6 luni 0,50% ete. potrivit tarifului din art. 

14 $ 1—21, art. 15 $ 1-15). | 

telor directe 2/s, iar celor indirecte 1[3, In bugetul exerciţiului '1930 se soco- 

tesc. ca aparținând impozitelor directe numai 11, (pag. 15). _ 

-.3) Tariful din art. 4—15 este necesar în viaţa zilnică pentru fiecare 

cetățean.: Cunoașterea lui este o necesitate pentru advocat, judecător, func- 
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Impozitul de echivalent asupra bunurilor de mână moartă îl 

plătese persoanele juridice de interes publice şi privat. Tl se plăteşte 

anual pentru bunurile imobiliare prin natura lor în 0,30% şi pentru 

bunurile mobiliare de orice fel, cu excepţiunea societăţilo» comer: 

„ciale, la valoarea lor netă în 0,10%. Societăţile pe acţiuni şi coope- 

rative. numai pentpu bunurile imobiliare prin natura lor, fără de- 

ducerea sarcinilor plătese 0,12% (art. 16). a 
| Impozitul asupra succesiunilor. şi liberalilăților între vii (art. 

17, modificat prin L. 25 Dec. 1929) se calculează la sută de lei asupra 

valorii nete cuvenite fiecărui moştenitor, legatar sau donatar după 

progresiunea prevăzută în tarif?), fiind supuse acestui impozit: sue- 

<esiunile testamentare şi abintestat, substituţiile fi deicomisare, lega- 

tele, donaţiunile. de orice fel de bunuri şi orice liberalităţi între vii. 

Sunt excepţionate prezenturile până la, valoarea de 10,000 lei. Este 

exonerată. prima tranșă de 100. mii lei din massa suceesorală netă 

deferită descendenților. în Jinie directă şi soţilor. La proprietatea 

țărănească, dacă moştenirea constă numai din casa de locuinţă cu 

cel mult 3 camere de locuit şi cu dependinţe, cu teren! eultivabil 

egal cu lotul de împroprietărire din regiune, moştenirea rămâne 

neimpozabilă, chiar dacă valoarea întrece de 100,000 lei. 

Constatarea succesiunilor şi impunerea, lor se face de către fune- 

ționarii fiscului desemnaţi în acest scop de ministerul finanţelor. 

Ei fac constatările după declarațiunile contribuabililor şi după actele 

prezentate, cum şi după orice alte acte. ki au toate drepturile date 

de legea contribuţiunilor directe, pentru constatarea averii rămase, 

lucrând după aceeaşi prosedură. In caz de opunere instanţele de 

ționar public, negustor, agricultor, etc., în partea care îl priveşte . mai 

adeseori. Din lipsă de spaţiu. nu putem da un extras al acestui tarii, De 

altfei el conţine dispoziţiuni atâţ de speciale, în cât studentul nu ar avea 

vr'un folos deosebit dintr'un extras, In fiecare caz se va consulta textul 

legii.Altcum ce este necesar se învaţă în practica advocaţială; judecăto- 

rească şi administrativă. — Atragem atenţiunea: asupra scutirilor-de taxe 

de- timbru şi impozit proporţional prevăzute la art..22 $ 1—49, T 

1). Tariful are 9 clase după. gradul de înrudire între defunct și succe- 

sori, donator.şi donatar având progresivitate în raport cu valoarea suc- 

cesiuni sau  donaţiuni cu. gradaţiile  1—100,000, 100 ,001-—400,000, 

400,001—2 mil, 2—4 mil, 4—8 mil, 8-10 mil, 10—20 mil, '20—49 mil, 
49—80 mil., 80—200 mil; 200—400 mil. -dela; 400 mil. în. sus. Progresiunea 

este. 3—20% -la descendenţi -în. linie directă, gradul. I şi soţi (clasa I), 

5.23% la ascendenți în linie directă gradul | (clasa 4), 734%, între 

fraţi şi surori (clasa 6), 16-49% la străini şi rude dela al IV. rad în 

sus prin testament (clasa 9).
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judecată, apreciind împrejurările pot considera ca dovedite in fa- 

voarea fiscului faptele invocate de acesta. Avizele şi comunicările 

făcute de agenţii fiscului, privitoare la impozitul succesoral se trans- 

mit în plie închis. Procesele verbale de constatare şi impunerea suc- 

cesiunei, având viza administratorului financiar, vor fi comunicate 

celor în drept ca şi la constatarea comtribuţiunilor directe (L. 23 

Pebr. 1923, art. 98). Ele sunt executorii (art. 60 L. 25 Dee. 1929). 

Contencios. Atât cei impuşi, cât şi fiscul pot ataea cu apel pro- 

cesul verbal de impunere, în termen de 20 zile, înaintat la admi- 

nistraţiunea Îinanciară, Apelurile se judecă de comisiunile de apel 

“ prevăzute în legea contribuţiunilor directe. Deciziunile comisiunei 

rămân definitive în chestiunile privitoare la constatarea, de fapt, 

la evaluări, la aprecieri (art. 61 L. 25 Dec. 1929). Deciziunile comi- 

siunei de apel pot fi atacate cu recurs pentru motive de exces de 

putere, omisiune esenţială, necompetinţă sau violare de lege. Re: 

cursul se judecă de tribunal dacă impozitul stabilit e mai mie de 

5000 lei, iar peste aceasta sumă se judecă de Curtea de apel. Comi: 

- siunile speciale şi cele de apel se pot convoca, ori când în cursul 

anului (art. 62—63). 

In litigiile, în cari este interesat ministerul finanţelor, acesta. se 

citează” prin administraţia financiară. Ministerul poate fi reprezen. 

taţ fără delegaţie prin administratorul financiar, un inspector îi- 

nanciar, un advocat al statului ori al ministerului de finanţe, iar 

cu delegaţie prin orice însărcinat al ministerului (art. 64). 

Pentru urmărirea taxelor de timbru şi impozitului pe fapte şi 

acte juridice, a diferinţelor, precum şi a amenzilor se aplică legea 

de urmărire (L. 1 Aug. 1921). , 

Contravenţiunile la dispoziţiunile legii se constată prin procese 

verbale, cari fiind aprobate de ministerul finanţelor, fie direct, fie 

prin delegaţie, au caracterul unei hotărîri de instanţa I. Contirave» 

nientul are drept de apel contra procesului vexbal, la tribunal. Ho 

tărîrea, tribunalului poate fi atacată cu recurs (art. 69—72). 

Comisiunea centrală a timbrului a fost înfiinţată. pentru rezol- 

virea dificultăţilor de aplicare a dispoziţiunilor legii timbrului, Co. 

misiunea dă aviz asupra tuturor chestiunilor ce i se pun de minister 

cu privire la executarea acestei legi. 

Comisiunea a fost instituită pe lângă ministerul de finanţe, 

fiind conipusă din reprezentanţi ai ministerelor de finanţe, justiţie, 

sănătăţii, al Curţii de easaţie, al camerelor de industrie şi comerţ, 

al camerelor de agricultură, al Băncii naţionale şi al baroului Ilfov 

tart. 110). -
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Deciziunile comisiunei se publică în Mon. of. ca interpretări ale 

dispoziţiunilor legii. 

Ş 31. Monopolurile. 

Monopolurle au fost legiferate prin L. 20. Martie 1912 pentru 

administrarea, şi exploatarea monopolurilor statului, care a înlocuit - 

toate legile anterioare!), prin cari Sau înfiinţat monopolurile. Po 

trivit acestei legi statul are monopol asupra următoarelor articole: 

tulunul, sarea, chibriturile, explozibilii, hârtia pentru țigarete şi 

cărțile de joc. Administrarea, şi exploatarea monopolurilor sa făcut 
prin Regia monopolurilor statului, sub privigherea ministerului de 

finanțe. Prin L. 7 Febr. 1929 administrarea şi exploatarea monopo- 

lurilor a fost concesionată unei instituţiuni cu denumirea Casa au 

tonomă a monopolurilor regatului. României. L. 20 Martie 1912 (cu 

toate modificările din DL. 12 Sept. şi 30 Sept. 1919, L. 25 Martie 

1923) a fost modificată în unele articole prin. L. 22 Aug. 1929. Toată 

materia a fost legiferată din nou prin L. 2 Iulie 1930 pentru modi- 

fiearea legii de administrare şi exploatare a monopolurilor rega- 

tului României, care este azi isvorul de drept?) al monopolurilor 

arătate. . 

Casa autonomă a monopolurilor regatului României * (seuri 

C. A. M.) este persoană Juridică, distinctă atât în raport cu statul, 

câi şi cu parţicularii. Ea funcţionează potrivit legii 7 Febr. 1929 

şi anexelor ei. Regulamentul ei a .fost edictat la, 10 Apr. 1930. Sediul 
casei este în Bucureşti, ea poate înfiinţa sucursale si agenţii în ţara 

şi «trăinătate. 

Casa autonomă are de obiect: să exploateze monopolurile sta- 

tului prevăzute în L. 20 Martie 1912 şi anume articolele de: tutun 

şi derivatele de tutun, sare, chibrituri, explozibili de orice fel pen- 

tru trebuinţele comerţului, hârtie pentru țigarete, cărţi de joc, cum 

1) Aceste legi sunt: L. 7 Apr. 1881, 28 Febr. 1887 şi 19 Dec. 1905 referi- 

toare la monopolul tutunurilor; L. 26 Martie 1886 şi 1 Apr. 1891 referitoare - 

la monopolul sărei; L. 18 Martie 1886, 13 Apr. 1886, 31 Mai:1887, 1 Iulie 

1889, 31 Martie 1900 referitoare la monopolul chibriturilor și al cărţilor 

de joc; L. 18 Mariie 1900 referitoare la monopolul hârtiei pentru țigarete; 

„30 Martie 1886, 16 Iulie 1891 şi 27 Apr. 1911 referitoare la fondul de 

exptoatare al regiei (abrogate şi în mod expres prin L. 22 Aug. 1929 art. 9%). 

2) Această lege a abrogat legea din 20 Martie 1919 cu toate modifică- 

rile aduse ulterior, precum și orice legi şi dispoziţiuni din legi şi regula- 

mente contrarii dspoziţiunilor din yrezenta, lege (art. 120).
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şi oricare obiect. care la jocurile de noroc poate înlocui cărţile de 

joc. Exploatarea cuprinde dreptul exclusiv în România de a pro- 

duce, a fabrica, a cumpăra, vinde şi negocia articolele de monopol 

şi de a se folosi de orice drepturi şi avântaje referitoare la protecţia, 

monopolurilor statului potrivit legilor în vigoare. Casa primeşte și 

foloseşte toate veniturile şi beneficiile din monopoluri, făcând ope- 

raţiunile comerciale şi financiare în interesul stabilizării monetare 

şi: a desvoltării economice a statului. (L. 2 Iulie 1930, art, 1-2 şi 

R. 10 Apr. 1930, art. 1—8). 
Casa, autonomă are ca organe de conducere: consiliul de admi- 

nistraţie, comitetul de direcţie, direcţiunea, generală, împărţită în 

direcţiunea tehnică şi direcţiunea comercială cu serviciile lor. Ca 

organ de control funcţionează trei censori numiţi de ministerul de 

finanţe. Rezultaţul revizuirilor este supus de către censori consi- 

liului, de administraţie şi spre cunoştinţă consiliului superior ai ad- 

ministrării avuţiilor publice și ministerului de finanţe. . Conturile 

gestiunei anuale sunt supuse verificării şi aprobării Curţii de con: 

tuui. Operațiunile casei sunt considerate ca fiind de ordin Gomer- 

cial. Casa se bucură de toate drepturile şi prerogativele societăţilor 

comerciale. Ea e administrată potrivit legei salt şi regulamentelor: 

speciale. Nu poate fi desființată decât print”o lege şi numai după ce 

va fi îndeplinit în întregime toate obligaţiunile contraetate de ea. 

i Casa . fixează, sub rezerva aprobării guvernului, tariful de vân 

zare al produselor. monopolurilor. Acest tarif trebuie să fie întocmit 

şi menţinut ca să acopere toate cheltuelile Casei, “cuprinzând între 

aceste şi serviciul datoriei, reparaţiuni, reînoiri, întreţinere, Amor: 

tisment şi sumele prevăzute de statutele Casei. 

Exploatarea. monopolului chibritelor a fost coricesionată socie- 

tăţii suedeze Svenska 'Tansticksaktiebolaget. 

Legea, de administrare şi exploatare a monopolurilor se ocupă 

cu cultura tutunului, cu fabricarea, importul şi vânzarea fabricate- 

lor de tutun, cu sarea, chibriturile, explozibilii, hârtia de țigarete 

şi cărţile de joc, cu debitele de vânzare şi aprovizionarea, lor, cu în- 

fracţiunile ce se săvârşese în „exploatare, cu penalităţile şi primele 

pentru cei ce descopăr i infractiunile (art. 9—107). 

$ 32. Vămile. 

| - Materia vămilor este reglementată, prizi Legea generală a vă- 

milor din 1. Iulie 19055), (modificată prin L, 2% Febr. 1912, 6 Apr. 
  

1) Legislaţia anterioară a fost: L. 19 Iunie 1866 asupra taxelor vamale, 

.
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1916, L. 13 Ian. 1920 şi DL. 17 Lunie 1920). Mai recent sa legiferat 

în materie prin L. 920 Apr. 1930 asupra întrepozitelor, care abrogă 

art. 155—170 din L. 1 Iulie 1905, şi prin L. 15 Lulie 1930 pentru 

modificarea art. 196 al legii. Tariful vamal a fost legiferat prin L. 

3 Aug. 1929 pentru alcătuirea tarifului vamal. 

In baza acestor isvoare de drept dăm în cele ce urmează câteva 

dispoziţiuni mai importante. | 

Mărfurile străine întroduse în România pentru consumaţiune 

sunt supuse la plata drepturilor prevăzute prin tariful de import 

(vămi de import). Sunt scutite de drepturile de import mărfurile 

străine cari transitează prin ţară, cum şi cele ce se veexportează, 

înainte de a fi plătit pentru ele drepturile de import, şi cele cari 

se transbordează (art. 1). Măriurile indigene, cum şi cele străine in- 

digenate prin plata taxelor de impost, sunt supuse la ieşirea lor din 

tară drepturilor prevăzute în tariful de export (vămi de export) 

(art. 2). 

Tariful drepturilor de vamă se stabileşte prin lege (art. 3). Prin 

T:. 8 Oet. 1920 şi 27 Nov. 1920 pentru reglementarea exportului să 

dat puterii executive dreptul de a modifica taxele de import şi ex. 

port prin decret, în baza propunerii ministrului de finanţe cu apro- 

barea consiliului de miniştri?). Azi tariful vamal în vigoare este 

[. 15 Iunie 1874 (modificată prin L. 4 Apr. 1875, 17 Martie 188% şi 3 lu- 

nie 1884). . 

Legea 1 Iul. 1905 reglementează în Partea |. Dispoziţiuni generale: 

regimul vamal, tariful şi aplicaţiunile lui; Partea II. organizarea vămilor: 

serviciul vămilor, comisionarii şi expeditorii vamali, paza fruntariilor şi 

poliţia vaselor; Partea II]. tratamentul mărfurilor: întrarea, şi ieşirea măr- 

furilor din ţară pe uscat, pe apă, import şi export, creditarea drepturilor 

statului asupra mărfurilor importate, reimportări, reexportări şi mostre 

comerciale, restituirea taxelor de import şi de consumaţiune asupra mate- 

riilor prime ce sar exporta din ţară după ce au primit o transformare 

industrială, exportul produselor solului prin puncte vamale intermediare, 

cărăuşii şi călătorii, colete poştale, comisiunea de experţi, măriuri pără- 

site în vamă, transitarea mărfurilor, intrepozite, cabotaj, portul îranc Su- 

lina, contrabandă, procedura în materii de contravenţiuni şi contrabandă; 

Partea IV: dispoziţii speciale: păşunarea vitelor străine, proprietăţi limi- 

trofe, proviziunile de bord ale vaselor plutitoare. 

Legea generală a vămilor a fost întinsă în teritoriile unite prin DL. 

15 Aug. 1919, înipreună cu tarifele vamale şi cu legea, marcării obiectelor 

fabricate” din metale preţioase. - 

2) In temeiul :acestei legi taxele, stabilite în tariful vamal din 1906 

au fost modificate prin D. 30 Iunie 1921, 14 Aug. 1921, 27 Martie 194, 

27 Tuilie: 1924, 28 Martie 1926, 3 Dec. 1926,'10 Apr. 1927. sta
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cel anexat la L. 5 Aug. 1929 (publicat cu primul text al legei în 
Mon. 'of. 30 Iulie 1929). Acesta este tariful pentru mărfurile împor- 

tate în România, el a intrat în vigoare la i Aug.:1929. De oarece 

această lege nu mai menţine dreptul puterii executive de â modifica 

taxele vamale în general, numai puterea legiuitoare poate regle: 

menta taxele astfel cum prevede art. 3 al legii 1 Iulie 1905. Guver- 

nul este însă autorizat prin L. 5 Aug. 1929 să ridice în mod excep. 

țional şi temporar taxele vamale la articolele cu taxe minimale, 

în cazul când prin preţurile de export ale produselor străine mai 

reduse decât preţurile de pe pieţele interne sar periclita existenţa 

unei ramuri de industrie naţională (art. 4)3). 

Guvernul a fost autorizat să intre în tratative pentru încheie. 

rea de convenţiuni comerciale pe baza tarifului vamal al legei 5 

Aug. 1929. Tariful vamal este grupat în 3 părţi: I. regnul animal, 

1]. vegnul vegetal, III. regnul mineral, în total cu 1803 articole. 
Taxele au în coloana primă denumirea de tarif general, în cec- 

loana a doua de tarif minimal. Taxele sunt stabilite în lei după 

unitatea de taxare (de regulă 100 kg., cap, bucată, 1 kg.). Legea 

prevede, că până la 1 Martie 1930 se vor aplica tuturor ţărilo 

taxele din tariful minimal Ja articolele respective, iar la restul arti- 

colelor se vor aplica taxele din tariful general, cu excepţia modifică- 
rilor» prevăzute în convenţiunile comerciale în vigoare sau cele ce 

se vor încheia. După 1 Martie 1930 se vor aplica taxele din tarifui 
general, modificate numai în conformitate cu convenţiunile comer- 

“ciale (art. 2): Ă - 

Administraţiunea vămilor, făcând parte din ministerul finan 
ţelor, se conduce de directorul general al vămilor. Serviciul exterior, 

prin care se fac toate operaţiunile date în sarcina administraţiunii 

vămilor, este compus din birouri vamalet) şi sucursale. El este îm: 

părţit în circumseripţii (art. 17). Personalul serviciului exterior este 

3) Această măsură se poate lua numai dacă industria indigenă lovită 

de concurenţă. dovedeşte, că este o ramură importantă pentru economia 

naţională, că prin preţurile de export reduse sub preţul intern concurenţa 

străină este de asemenea natură încât periclitează existența aceştei ramuri 

industriale, că este instalată, organizată şi condusă după cerinţele teh- 

nice moderne şi că ridicarea taxelor vamale nu loveşte existența altei 

ramuri de producţiune. In acest caz cererea se prezintă ministerului de 

industrie şi comerţ, care o dă în studiul unei comisiuni, a cărei compu- 

„nere este prevăzută în lege. Comisiunea depune rarcrtul în 15 zile cu pr>- 

punere, care se publică în Monit. of. (art; 4, alin. IL VII). 

:) Numărul birourilor vamale este 80, în teritoriul României vechi 30, 

în teritoriile unite 50. . de
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compus din: inspectori vamali, şefi de vamă, taxatori, impiegaţi şi 

agenţi auxiliari. In capul fiecărei cireumseripţii se află un inspec- 
tor vamal. Birourile vamale sunt conduse de şefii de vamă, cari au 

sub ordinele lor toţi funcţionarii vamali. - Şefii de vamă sun justi- 

țiabili de Curtea de conturi, căreia prezintă contul gestiunei lor pe 

răspunderea lor personală (art. 17—27). Taxatorii au atribuţiunea 

de a constata natura, felul, cantitatea mărfurilor şi a stabili drep- 

turile datorite după tariful vamal. Impiegaţii şi agenţii auxiliari 

sunt însărenaţi cu lucrările de cancelarie, de supraveghere etc. (art. 

9). Comisionarii şi expeditorii vamali au dreptul de a îndeplini 

operaţiuni vamale pe lângă birouri vamale în urma unei autoriza 

ţiuni date de ministerul finanţelor, întrunind condiţiunile prevăzute 

în lege (art. 44—47). 

Mărfurile destinate a fi întroduse pe uscat în ţară se trans 

portă dela punctul de unde trec fruntaria la biroul de vamă cel mai 

aţropiat. Mărfurile sosite prin calea ferată se prezintă la primul 

birou de intrare în ţară însoţite de scrisorile de trăsură şi de o foaie 

reeapitulativă, conţinând datele necesare pentru vămuire. La măr: 

furile sosite po apă căpitanii vaselor sunt datori să depună în 24 oru 

la biroul vamal manifestul sau statul general al încărcământulwu. 

Procedura de vămuire se urmează potrivit dispoziţiunilor speciale 

ale tegei (art. 61—96). 

Contestaţiuni ce se ivesc între vamă şi comercianţi asupra fe- 
lului sau calităţii mărfurilor, pentru aplicarea tarifului Vamal, st 

supun comisiunei speciale de experţi de pe lingă ministerul fman: 

ţelor. Comisiunea de experți se compune din 5 membri: 3 delegaţi 

ai ministerului finanţelor, 1 delegat al ministerului de industrie şi 

comerţ, 1 delegat al camerei de comerţ din Bucureşti. Comisiunea 

se convoacă de directorul general al vămilor ori de câte ori sunt de 

vezolvat contestaţiuni. - 

Cererea de expertiză se face în scris “la biroul de vamă unde 

s'a ivit contestaţiunea, care o trimite în cel mult 24 ore ministerului 

_cu mustre de marfă. Deciziunile comisiunei au puterea lucrului Ju- 

deeai. Ele sunt obligatorii atât pentru administraţiurie, cât şi pen- 

iru contestatori. Nu pot fi-atacăte în faţa instanţelor administrative 

sau judecătoreşti, afară de cazurile, când prin convențiile de comerţ 

înebeiate cu celelalte state sar deroga dela această dispoziţiune (art. 

126—131)%). 

„4) Această dispoziţie este socotită ca neconstituţională, întru cât Con- 

stituţia interzice înfiinţarea de jurisdicţiuni extraordinare. Excluderea 

V. ONIŞOR : Drept administrativ. | : 58
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Intrepozitele (L.'1 Iulie 1905, art. 155—170) sunt magazii, în 

care mărfurile importate, supuse drepturilor vamale, pot fi depozi- 

late în mod provizoriu fără a se plăti taxele vamale decât atunci 

„când se scot pentru consumaţiune. Intrepozitele sunt de 2 feluri. 

reale aparținând statului şi autorizate de stat în; depozite parţicu- 

lare, sub controlul vămii. În unele oraşe "întrepozitele au fost înfiin- 

ţate prin lege, pentru alte oraşe a îost autorizat ministerul finanţelor 

a înfiinţa întrepozite. Mai recent întrepozitele au fost reglementate 

prin L. 23 Apr. 1930. Această lege prevede, că mărfurile străine desti- 

nate importului, transitului, reexportării şi transbordării, pot fi in- 

magazinate în întrepozitele de pe lângă vămi, dar fiind supuse re- 

gimului prevăzut în această lege. Pentru exploatarea, întrepozitelor 

statului, legea 23 Apr. 1930 face aplicaţiunea legei din 16 Martie 

1929 pentru comercializarea. întreprinderilor publice. Ministerul de 

finanțe poate organiza. şi exploata întrepozitele, fie prin regie di- 

rectă, fie prin forma, arendării pentru întrepozitele existente şi prin 

forma concesiunii pentru întrepozitele ce se vor crea. Arendaşul sau 

concesionarul unui astfel de întrepozit primit în una din aceste “for. 

me dela ministerul finanţelor poate îndeplini singur toate formali- 

tăţile cerute de legi şi regulamente, precum şi manipulările necesi- 

iate la mărturile trimise în întrepozite (L. 26 Apr. 1930, art. 1). Mu- 

nisterul finanţelor poate arenda. întrepozitele existente numai între 

prinderilor particulare, cari oferă garanţii suficiente pentru asigu- 

rarea deptului statului ce grevează asupra mărfurilor întrepozitate. 

Deasemenea, se poate eoncesiona dreptul de a: crea întrepozite pe un 

termen maximum de 30 ani, la expirarea termenului trecând toate 

imobilele cu instalaţiunile în proprietatea statului (art. 2). Intrepo 

zilele arendate sau concesionate depind de vama, pe lângă care sunt 

afectate. Arendaşul sau concesionarul răspund de totalitatea. drep 

turilo» cuvenite statului pentru mărfurile întrepozitate (art. 3). 

i In întrepozite se primese tot felul de mărfuri, afară de arme 

şi muniţiuni de răsboiu, explozibile, articole monopolizate, prohibite 

şi mărfuri supuse stricăciunii. 

Ministerul finanţelor poate autoriza. pe lângă vămile de fron 

tieră, întrepozite nominale pentru toate mărfurile destinate expo- 

tului, iar la import numai pentru cărbuni şi: cherestea. Astfel de 

intrepozite pot îi autorizate 1 Dumai pe baza unei garanţii suficiente 

(art. 4). = 

dreptului de recurs de asemenea e contrară art. 103'a1 Constituţiei din 

1923; Casaţia în secţiuni unite” sa „pronunţat prin deciziunea din 12 

Febr. „988, | !
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Proprietarii cari voese să, întrepoziteze mărfurile fac o declara 

țiune amănunţită în aceleaşi forme şi cu aceleaşi șancţiuni ca pen 

tra mărfurile de import. Scoaterea mărfurilor din întrepozite înainte. 

de lichidarea, drepturilor cuvenite statului constitue contrabandă şi 

se pedepseşte potrivit legei vămilor (art. 1)5). 

Portului franc Sulina) legea vămilor i-a acordat situaţiunea 

privilegiată, de a fi scutite de taxe vamale toate mărfurile. sosite 

pe apă: din străinătate direct la Sulina. (art. 189). Taxele de consu: 

maţiune şi ale fondului comunal însă sunt datorate „pentru astfel 

de mărfuri. Mărfurile eşite din portul frane Sulina şi intrate în - 

celelalte părţi ale țării se consideră ca venite din străinătate. Fiind- 

că ele au fost supuse taxelor de consumaţiune şi ale fondului comu- 

nal la importarea în ţară sunt supuse numai vămii de import (art. 

19). | cc | | 
, L. 9 Oct. 1929 se ocupă cu delimitarea unei porţiuni pentru por: 

h-frane în oraşul Sulina. Prin această lege se prevede, că privile- 

giul de porto-franc la Sulina se acordă numai locuitorilor din por- 

iunea de oraş delimitată?). | i _ 

Legea prevede, că în porţiunea francă fixată nu mai poate lua 

fiinţă nici un magazin, depozit de mărfuri, han, local de consumi 

şi altă întreprindere comercială sau industrială8). 

Contrabandă. constitue orice import sau export încereat sau să- 

vârşit în contra dispoziţiunilor legei, fie în scopul de a nu se plăti 

drepturile cuvenite fiseului fie de a se încălca o prohibiţiune, fie 

numai spre a. înlătura, îndeplinirea unor formalităţi cerute de lege. 

Pentru aplicarea penalităţilor nu se face distineţiune între o contra 

. 

5) Art. 155—170 din legea 1 Iulie 1905 a fost 'abrogate şi înlocuite prin 

legea, 26 Aprill930.. :- , - E . 

5). Port-frane sau port-liber este considerată o zonă, -unde mărfurile 

pot fi importate, prelucrate, reexportate fără nici o taxă vamală... Dacă 

aceste mărfuri sunt întroduse din portul-frane în ţară sunt supuse taxe- 

lor de import. i a _ 

7) Porțiunea delimitată este fixată astfel: pe ţărmul drept al canalu- 

lui Sulina: la est Marea, la vest str. Căpitan Craiu, lă, nord; canalul Sulina 

şi la, sud marginea oraşului din spre baltă. Pe țărmul stâng: la est Marea, 

la vest sțr. Mircea Florian, la sud canalul Sulina şi în nord Marea, Por- 

tiunea, delimitată este prevăzută, în planul anexat legei. ! 

5) Patronii” magazinelor şi ai tuturor intreprinderilor corierciale şi 

industriale existente în porțiunea francă delimitată nu-şi pot schiniba 

felul de cormerţ.la. cel actual. Nu: se poate transmite fondul: comercial sau 

industrial şub pici o formă stingându:se. prin ;deceş sau încetarea comer- 

ului sau industriei (art. III). 

î3 
n8* 

zeosp,
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bandă săvârşită sau încercată (art: 192). Contrabandă cu mărfuri 
„tarifate sau prohibite la import sau export, fie prin locuri hotărâte 
prin lege pentru operaţiunile vamale, fie prin locuri ascunse sau 
interzise trecerii, se pedepseşte după normele şi cu amenda cuprinse 
în tariful dela art. 193 al legii. Mărfurile prohibite se confiscă, chiar 
dacă autorii contrabandei rămân necunoscuţi. Celelalte mărfuri 86 
rețin de vamă pentru asigurarea amenzii, 

Contravenientul care nu poate justifica, că are domiciliul stabi) 
şi că este în măsură a plăti amenda pentru infracţiunea, comisă de 
dânsul, sau să consemneze acea amendă, sau să prezinte o cauţiune. 
valabilă pentru achiiarea ei, este arestat şi trimis imediat tribu- 
nalului, pentru înlocuirea acelei amenzi cu închisoarea. corespunză- 
toare potrivit codului penal. Dacă contravenientul este supus şi la 
pedeapsa închisoarei (conform art. 196), se aplică numai pedeapsu 
cea mai grea (art. 193). Amenzile pentru contrabandă se transformă 
în închisoare în caz de insolvabilitate a debitorului, iar mărfurile 
sunt tratate ca mărfuri părăsite în vamă. Dacă o contrabandă a, fost 
săvârșită de mai multe persoane, închisoarea pentru neplătirea 
amendei se calculează după amenda întreagă pentru fiecare (art. 
194—195). 

Pedeapsa de închisoare pentru contrabandă prevăzută la art. 
196 al legei, modificată prin L. 6 Apr. 1916 şi 5 Ian. 1990, a fost 
majorată mai recent prin L. 15 Iulie 1930, eare prevede următtoarele: 

Toate contrabandele de mărfuri sau valori, taifate sau prohi- 
Dite, la import sau export, săvârşite sau încercate, prin locuri. intex- 
zise irecerii, sau chiar prin cuprinsul vămilor, precum şi substituirile 
de mărfuri făcute sau încercate, atât prin cuprinsul vămilor, cât şi 
in cursul transportului, pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 193 

„se pedepsesc şi cu închisoarea corecțională după cum urmează: a) 
"dela 2 luni la 3 ani dacă faptul este comis de 1-2 înşi neavând 
asupra lor arme, b) dela 6 luni la 5 ani, dacă faptul este comis de 
1 sau 2 înşi având asupra lor arme, sau. dacă este comis de 3 sau mai 
mulţi înşi. In cazurile de flagrant delict infractorii sunt înaintați 
împreună cu o copie a procesului verbal parchetului. de pe lângă , 
tribunal. Procurorul emite în contra, Jor mandat de arestare şi-i 
trimite syre judecare tribunalului potrivit legii micului parchet din 

13 Apr. 1913, a cărei procedură sa extins pentru astfel de delicte 

pe tot cuprinsul ţării. In cazuri neflagrante delictul sa judecă după. 

procedura ordinară. 

Inchişoarea, corecțională pentru delicte de contrabandă este dis. 
tinctă. de închisoarea pentru neplata amenzilor sau de alte pedepee
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mai grele pentru infracțiunile săvârşite de contrabandist. Tribunalul 

poate aplica şi interdicţiunea dela funcțiunile publice şi mai poate 

dispune publicarea sentinţei de condamnare. Personalul vaselor, al 

căilor ferate, al avioanelor, şi în genere ori cine dă concurs, efectiv 

la contrabandă, pe lângă obligaţiunea solidară la plata amenzilor, 

este trimis în judecată alături de principalii făptuitori. Infracţiunile 

săvârşite de călători cu ocaziunea ieşirei sau intrărei în ţară sunt 

asimilate infracţiunilor vamale (art. 196). 

Urmărirea faptului de contrabandă sau de participare la contra 

bandă se prescrie prin trecerea a 2 ani dela comiterea faptului (art. 

199). 

__ Contrabandele şi infracțiunile prevăzute şi pedepsite de legea 

vămilor se constată printrun pnoces verbal. Dreptul de a constata 

infracțiunile la legea vămilor îl au: funcţionarii vamali de orice 

grad şi orice clasă, ofițerii, subofiţerii şi soldaţii trupei însărcinaţi 

cu paza fruntariilor, căpitanii de port, primarii comunelor rurale 

şi organele poliţiei judiciare (art. 201). Procesele verbale trebue să . 

întrunească condiţiile prevăzute în lege (art. 203)9). 

Păptuitorii infracţiunei sunt somaţi verbal să asiste la redacta. 

rea procesului verbal și să-l semneze împreună cu cei ce-l redactează 

O copie a procesului verbal, certificată pentru conformitate, se re- 

mitţe tăptuitorului prezent. Când acesta este absent copia se afişează 

la ușa biroului vamal. Procesul verbal se trimite cât mai neîntârziat 

prin îngrijirea şefului vămii direcţiunii generale a vămilor spre 

aprobare. Aceasta pune deciziunea condamnatoare pe însuş procesul 

verbal arătând articolul legei, pe care se întemeiază şi “penalitatea. 

prevăzută de ea. 

Procesul verbal aprobat formează titlul pentru executarea con. 

damnărilor, chiar dacă condamnatul urmăreşte: în justiţie anula 

rea lui. 

Hotărîrea se comunică părții condamnate prin mijlocirea, birou: 

lui de vamă, unde a fost făcută constatarea infracţiunei sau la do- 

miciliul părţii; dacă va fi în comuna, unde se află acest birou, dacă | 

2) Aceste sunt: a) Data când sa descoperit infracţiunea, locul şi ora 

săvârşirei; b) numele, pronumele şi calitatea, fiecăruia din constatatori, 

cum şi a celor ce vor îi luat parte ca, descoperitori, dacă au fost de faţă 

la redactarea procesului verbal; e) faptele constituind infracţiunea, art, din 

lege şi pedeapsa; d) numele, pronuniele, profesiunea şi domiciliu! făptui- 

torilor infracţiunii; c) felul şi calitatea obiectelor confiscate sau reţinute 

pentru asigurarea amenzilor şi locul unde au fost depuse în păstrare; f) 

locul şi data, închiderii procesului verbai; 9) dacă infractorii au luat parte 

la încheierea, procesului verbal şi dacă l-au semnat, sau au refuzat.
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partea condamnată are domiciliul în altă comună, comunicarea se 

face la primăria comunei în care se află biroul vamal. Hotăriîrea ds 
condamnare poate fi apelată în termen de 5 zile la tribunal. 

Pentru judecarea apelului tribunalul fixează termeri de 8 zile 

dela primirea cererii de apel. Administraţiunea, vămilor este citată 

prin administratorul financiar. 'Trbunalul judecă cu drept de opo- 

ziţiune în termen de 5 zile dela pronunțare. Sentința tribunalului 

în materie de infracţiuni cuprinse în legea vămilor poate fi atacată 

prin recurs în casâţiune în termen de 15 zile dela pronunțare. 

Procesele verbale aprobate de administraţia Superioară a vămi- 

lor fac probă î în Justiţie în privinţa contrabandelor până laî înscrierea 

în fals. Tribunalul nu poate admite față de aceste procese verbale 

alte motive de nulitate. Pentmi contravenţiunile prevăzute în lege 

(art. 89) şi cele provenite din omisiuni lă formalițăţile vamale pe 

lângă nulităţile de formă (art. 203) tribunalul poate examina şi în 

fond, dacă contravenţia este întemeiată potrivit legii vămilor. 'Tri- 

bunalul nu poate micşora amenda10) şi nu poate înlătura confiscarea, . 

de câte ori aceste sunt întemeiate pe dispoziţiunile legii. Tribunalul 

nu poate scuza pe contravenient pentru eroare sau pentru lipsă de 

intenţiune frauduloasă (art. 201—215). | 

Declaraţiunea, pentru înscriere în fals contra unui proces verbai 

trebue să fie făcută, sub pedeapsa de a pierde dreptul de îriseriere. 

prin cererea de apel la, tribunal, în care să arate mijloacele ce poate 
invoca. condamnatul pentru dovedirea falsului, numele şi calităţile 

martorilor” pe cari îi poate produce. La desbaterea apelului mai 

întâi se examihează înscrierea în fals. Dacă mijloacele invocate sv 

găsesc întemeiate Şi admisibile, tribunalul ordonă suspendarea, cer- 

cetării apelului până când instanţa. penală se pronunță asupra, acţiu- 

nei care se face de ministerul public pentru înscrierea în fals ad- 

misă de tribunal. Dacă înscrierea în fals este respinsă de tribunal, 
se procedează la cercetarea apelului. Dacă apelantul nu este prezent 
la desbaterea apelului, înserierea în fals « se înlătură de către tribu 

dal fără examen prealabil. : 
Dacă, acţiunea publică pentru înscrierea în fals are de rezultat 

  

"30 Sumele provenind din amenzi, din confiscarea monedelor prohi- 
bite şi din produsul vânzării mărfurilor corifiscate se repartizează: 30% 
ca primă denunţătorilor sau doveditorilor contrabandelor şi contrăvenţiu- 

"Tiloi inclusiv inspectorii vamali şi financiari; 5% constatatorilor; 10% 
casei de împrumut şi ajutor a funcţionarilor vamali; 25% întregului per- 
sonă] din serviciul exterior şi central al vămilor fără deosebire de giadul 

funcţiunii proporţional cu salarul; 30% statului (art. 231). ”
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condamnarea funcţionarilor acuzaţi de fals, credinţa datorită proce- 

sului verbal încetează. Partea respinsă cu acţiunea, de înseriere în 

fals va fi condamantă la amendă şi daune interese suportând şi con- 

secinţele penale ale acţiunei sale (art. 216). 

In cazurile, în cari pe lângă condamnări civile legea prevede 

şi pedeapsa închisoarei, făptuitorii se vor aresta de vamă îndată 

după încheierea proceselor verbale şi vor fi trimişi tribunalelor spre 

judecare. Tribunalul judecă imediat şi sentinţa este executorie. 

(art. 921). 

Acţiunea publică privitoare la o infracţiune pedersită cu în: 

chisoare este independentă de urmărirea pentru amenzi rezultate din: 

aceeaş infracţiune. Urmărirea se exercită de ministerul public după 

vegulele procedurei penale, fără nici un amestec al administraţiunei 

vămilor. 

implinirea sumelor cuvenite vămii, precum: taxe vamale,. ga- 

vanţii, amenzi, cheltueli de judecată eţc. se urmăresc după legea de 

urmărire a veniturilor publice. Actele preserise de această lege se 

fac şi notifică de către agenţii vămilor (art. 293)11), 

1) D. profesor P. Negulescu. în prefața scrisă la lucrarea: Drebtul va- 

mal sancţionator al dlui I. V. Merlescu, actual docent univ.,, (București 

1924) dă următoarele aprecieri asupra legii vămilor: 

„Legile noastre administrative oferă particularului o garanție foarte 

puţin eficace în contra abuzului administrativ, însă icăeri ca în materia, 

vamală particularul nu este lăsat cu totul la discreţia agenţilor adminis- 

trativi. In adevăr, agenţii vamali închee spre exempiu un vfoces verbai de 

contrabandă, condamnând pe cei arătaţi ca vinovaţi la amenzi; ministerul 

de finanţe îl confirmă, iar deciziunea ministerului se afişează dacă. cel 

condamnat îşi are domiciliul în altă localitate; după trecerea de 5 zile 

aeciziunea - ministerului rămâne definitivă. Poţi fi condamnat astfel "a 

amenzi considerabile, de milioane, vei îi urmărit fu legea, de urmărire a 

statului; amenda se transformă în închisoare în caz de insolvabilitate și 

vei face în acest fel închisoare câteva lui şi poate chiar un an". 

„In legea vamală constatăm, că legiuitorul nu a ținut seamă de Con- 

stituţie, în schimb interesul fiscal rău înţeles, atot puternicia. agenţilor 

vamali domină peste tot. Nicăiri ca în legea vamală nu vedem mai multe 

dispoziţiuni neconstituţionale. Legea, operă a birourilor, caută să asigure 

atotputernicia administraţiunilor. Procesul. verbal de contrabandă, dresat 

de. agenţii -vamali, confirmat de direcţiunea vămilor, are: caracterul de 

sentinţă; prin el se condamnă infractorii la amendă şi această condam- 

nare este definitivă, căci aşa zisul apel, de care ne vorbeşte art. 915. L.V., 

este o cale extraordinară de atac. Nu există o garanţie suficientă pentru 

citarea părţilor şi nici.o garanţie că acest proces verbal va ajunge la cu- 

noştinţa, celui condamnat, mai înainte de a rămâne definitiv“, 

„Constituţia stabileşte principiul separaţiunei puterilor, arată, că ni- 

meni nu poate fi. condamnat decât de puterea judecătorească, şi cu toate
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Zonele libere se vor putea înfiinţa în porturile fluviale şi mari- 
tiine sau în teritoriile din imediata lor apropiere în baza legii 30 
Iulie 1929, relativă la zonele libere. Ele nu vor ocupa în nici un caz 
totalitatea portului. Zonelor libere nu se aplică. legea vămilor şi a 
încurajării industriei naţionale. Organele vamale de orice Tang nu - 
au acces în zona liberă decât cu autorizaţiunea specială a comisiunei 
de organizare a zonei. | - 

Zonele libere servese pentru formarea, de depozite de mărfuri de 
orice provenienţe, de unde să poată fi importate sau expediate în 
alte părţi, pentru condiţionarea mărfurilor din aceste depozite, schim- 
bându-li-se ambalajul, forma, calitatea, culoarea, amestecul, ete. pen 
tru a corăspunde cerinţelor diferitelor pieţe, pentru fabricarea ori 
căror produse din materii prime aduse din ţară sau străinătate şi 
pentru instalarea de şanţiere navale şi pentru construcţii şi reparare 
de vase cu materiale prime provenite din țară sau străinătate!?). 

N 

€. Datoria publică. 

$ 33. Situaţia Datoriei publice 

Datoria publică a statului român la 7 Jan. z9z0 după datele 
publicate de ministerul finanţelor!) este grupată în: I. Datorie plăti- 
bilă în monetă străină; II. Datorie plătibilă în lei. În fiecare dintre 
aceste grupe găsim datorie consolidată şi datorie /lotantă. Se mai 
face distincţiunea în: daforii dinainte de răsboiu şi după răsboiu. 

acestea, legea vămilor admite posibilitatea, ca un cetăţean să fie condamnat 
la pedepse foarte grele de agenți administrativi. Monstruozitatea siste. 
mului adrhis de legea noastră apare Şi în faptul că judecătorii sunt inte- 
resaţi. Agenţii vamali constatatori au drept la o parte din amendă, cași 
funcţionarii din administraţiunea centrală cari sunt chemaţi să aprobe 
procesele verbale. Cu alte cuvinte, onoareă şi averea particularului este 
apărată de agenţi şi funcţionari vamali interesaţi în constatarea infrac- 

„_tiunei. In, nici o legislaţiune străină mu găsim asămenea principii. In 
schimb în toate legiuirile străine puterea judecătorească este aceea care 
examinează procesul verbal şi care pronunţă pedeapsa". (pag. V—VI). 

12) Prin lege sau înfiinţat câte o zonă liberă în porturile Galaţi, 

Brăila, Giurgiu şi Constanţa. In alte porturi se pot înfiinţa zone libere 
prin decret regal în baza unui jurnal a] consiliului de miniştri, după 

propunerea ministerului de comunicaţii şi a celui de industrie, cu avi- 
zul uniunei camerelor de comerţ. 

1) V. Proiectul de buget general al statului pag 4] şi urm. şi anexele 20—24.
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Cu titlu de informaţie fără a fi însă complectă, extragem din datele 
ministerului de: finanţe cifrele datoriei publice. Este de importanţă, ca 
studenţii să cunoască şi sarcinile statului, suportate în datoria publică: 

A. Datoria publică plătibilă în aur şi monedă străină 

„a) Datoria consolidată 

I) Datorii dinainte de răsboiu. 

1. Rentă unificată po amortibilă emisiuni vechi 1889—1910 
conform acordului dela Paris 31 Mai 1928, scadenţa 1 Ian. şi 1 Iulie, 
capital nominal rămas franci aur 425.882.500. Anuităţi de plată în 
1930: dobânzi franci aur 6.790.840, amortisment de capital 1.274.200, 
total anual 8.535.040 sau transformat în lei?) 275.323.320. 
„2, Reută unificată 3% amortibilă emisiuni vechi 1903 conform 
acordului încheiat la Paris 31 Mai 1928, scadenţa 1 lan. şi.1 Iulie, 
capital nominal rămas franci aur 86.087.500. Anuităţi de 'plată în 
1930, dobânzi fr. aur 1.716.770, amortisment 273.800, total 1.990.570 
în lei 64.211.807, 

| 3. Pentă pita 1913 amortibilă conform acordurilor încheiate 
la Paris 31 Mai 1928 şi Londra 4 Iulie 1928, scadenţe April si Oct., 
capital nominal rămas lei. aur 59.139.000 L. st. 34.810, anuitate de 
plată în 1930 lei 114.172.714. 

4. Fracțiuni de dobânai la emisiunile. vechi 1889— 910 unificate 
conform acordului incheiat la Paris la 31 Mai 1928 scadenţa 1 Ian., 
rentă 4% -fr. aur 10.420, rentă 5% fr. aur 5.610, de plată în 1930, 
lei 517.096. 

5. Rentă unificată 4%, amortibilă emisiune veche 1889—1910 
conform convenției încheiate la Berlin la 10 Nov. 1928, scadenţa la 

1 April, capital nominal rămas lei aur 420 945.500 (intră şi acordul 
Lepreux). Anuităţi de plată în.1930 dobânzi lei aur 3.367.564, amor- 
tismente lei aur 843.300, total anual lei aur 4.210.864 sau lei 135.834.051. 

6. Rentă unificată a" amortibilă emisiune veche 1889 conform 
convenţiunei încheiate la Berlin 10 Nov. 1928, scadenţa la 1 April, 
împrumut la Dresdner Bank, capital nominal rămas lei aur 20.799.500. 
Anuităyi de plată .în 1930, dobânzi lei aur 166.396, amortisment 
41.600, total lei aur 207.996 sau lei 6..09.535. 

7. Rentă unificată 5% amortibilă emisiune veche 1903 conform” 
convenţiunei încheiate la Berlin la 10 Nov. 1928, capital rămas lei 
  

1) În datele ce urmează prin denumirea ei ințelegem lei stabilizati, prin 
lei aur înțelegem leii antebeli:i.
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aur 56.578.500. Anuităţi de plată în 1930 dobânzi lei aur 565.785, 

amortisment 88.500, total lei aur 654,285 sau lei 21.105.925. 

8. Rentă unificată gl, 1913 amortibilă conform convenţiunei 

încheiate la Berlin 10 Nov. 1928, scadenţa April şi Oct. capital nominal 

rămas lei aur 132.362.500. Anuităţi de plată în 1930, dobânzi lei aur 

2.080.080, amortisment 416.325, total lei aur 2.436.405 sau lei 80.529.032. 

9, Cupoane arizrate , la titlurile emisiunilor vechi 1889—1910 

unificate conform convenției încheiate la Berlin 10 Nov. 1928, sca- 

„denţa April, rentă 41|;%, lei aur 2.660.765, rentă 4], 4.290.009, rentă 

5%, 695.000 Ministerul n'a prevăzut plătire pe 1930. | | 

10. Factiuni de dobânzi la emisiunile vechi 1889—1910 unifi- 

cate conform convenției dela Berlin 10 Nov. 1928, rentă 4% şi 5% 

lei aur total 667.224. Pentru 1930 nu este prevăzută plătire. 

Il. Imprumuturile amortizabile în rentă 1889—1913 stam pilate 

în Belgia cu ştampila patrată, conform aranjamentului Lepreux 1924, 

capital nominal ştampilăt lei aur 31.964.000. Anuităţi, dobânzi şi | 

amortisment de plată, total lei aur 356.517. Pe 1930 nu este prevă- 

zută de plată nici o sumă. 

II. Datorii de răsboiu şi de după răsbotu. 

a) Datorii interaliate: 

12. Datoria .către Angha, rămas de plată L. st. 30.775.000. 

Aniitate de plată pe 1930, L. st. 255.000 lei aur 6.431.100 sau lei 

07.465.450. | 
13. Datoria către Statele Unite rămas de plată dolari 121.106.260,05. 

Anuitate de plată în 1930 dolari 600.000 sau lei aur 3.108.000, sau 

lei 100 308.000. - | 

| 14. Datoria către Italia, rămas de plată Lire italiene 240.750.000. 

" Anuitate de plată în 1930 L. it. 2.250.000 sau lei aur 2,250.000 sau 

lei 19.795.500. . 

15. Datoria către Franţa, rămas de plată fr. aur 9241.322.350. . 

Antitate de plată în 1930 fr. aur 3.783.000 sau lei 122,032.014. - 

pb) Despăgubiri de răsboiu. 

16. Despăgubirile cuvenite industriilor de petrol pentru daunele 

suferite prin distrugerea sondelor şi instalațiunilor petrolifere din 

1916, conform acordurilor din 1 şi 8 Nov. 1926 intervenite între 

Anglia, Franţa şi România şi conform acordurilor încheiâte cu na- 

ționalii, pentru cari s'au emis titlurile speciale scadente la 1 lulie
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şi 1 Dec., indemnitate globală L. st. 9.978. 890. Plata anului 1930 L. 

st. 224. 525 sau lei 182.671.295. 

c) Datorii contractate pentru nevoile aprovizionării şi refacerii. 

17. Imprumutul amortisabil de L. st. 35.000.000“ în renta de 
consolidare 4%, din 1922. capital în circulaţie L. st. 28.096.190. Anu- 
itate de plată în 1930, dobânzi şi amortisment L..st. 580. 2265 —14—11 

sau lei 1.409.173.098. 
18. Imprumutul amortizabil de L. st. 2.500.000 în rentă 4% din 

1922 capital rămas L. st. 1.838.850. Anuitate de plată în 193) do- 
bânzi şi amortisment L. st. 182.781 — 16—0 sau lei 1148.709.445. 

19. Imprumutul amortizabil de. L. it. 1.145.300 în rentă de 

consolidare 6% 1925. Capital rămas L. it. 32.342.400. Anuitate de. 
plată în 1930 dobânzi şi amortisment, L. it. 4.197.310 sau lei 
36.927.933. 

20. Aranjamente speciale derivând din consolidarea bonurilor 
de tezaur de plată în L. st., dolari, fr. elv., |. it., fr. fr., tr. belg. 

k. sued., k. dan, k. norv., fr. aur. Total lei aur 65.568. 510 sau lei 

312.819.083. 
21. Imprumutul zl amortizabil de L. it, 20.000.000 din 1926. 

Capital rămas de L. it. 180.710.600. Anuitate de plată în 1930 do- 
bânzi şi amortisment L. it. 20.000.000 sau lei 175.960.000. 

4) Datorii rezultând din tratatele de pace. 

„Cotele nete atribuite României în rentă austriacă Şi un- 

gară ce de. răsboiu conform protocolului dela Innsbruck şi . 

acordului dela Praga, dolari 22.192.803. L. st. 2.272.451—9—2. dolari 
3.468.305. Anuităţi de plată în 1930 dobânzi şi amortismente lei 

aur 10.662.515 sau lei 344.068.291. 
23. Anuitatea datorită sociefății Si. E. G. pentru lime ferate 

depe teritoriul român exceptând linia Arad— Timişoara, fr. fr. 

1.194.145 de plată în 1930 sau lei 7.821.645. | 

e) Sarcinile răscumpărării căilor ferate particulare. 

24. Rentă amortizabilă 5din 1926 de L. st. 680.315 pentru 
răscumpărarea căilor ferate aparținând celor 17 societăți din Ar- 

„deal capital rămas L. st. 559.630. Anuităţi de plată în 1930 „lei 
32.128.111. 

25. Rentă amortizabilă 50 din 19265 de L. st. 8630 pentru răs- 

cumpărarea căzlor ferate particulare aparținând Societății  mara-
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murăşene, capital rămas L. st. 8445. Anuitate de plată în 1936 în 
lei 407.812. 

26. Rentă amortizabilă 5%, din 1926 de L. st. 86.200 pentru 
răscumpărarea căilor ferate particulare aparținând societăţii Arăd- 

Ceanad. Capital rămas L. st. 84.375. Anuitate de plată în 1930 lei 
4.075.171. 

27. Ministerul finanțelor prevede pentru răscumpărarea liniilor 
ferate din Ardeal, Bucovina şi România veche conform acordurilor 
deja încheiate sau -cari se vor încheia în cursul anului suma de 
plată în 1930 lei 150.000.000. 

î) Imprumut de stabihzare. 

28. Imprumutul de stabilizare şi desvoltare 7 din 1929. va- 
loarea nominală |. st. 2.000.000 a 813,59 lei 1.627.180.000, dolar 

69.000.000 a 167,128 lei 11,535.420.000, fr. fr. 561.638.000 a 6,59 lei 
3.678.728.000 total lei 16.841.328.000. Anuitatea acestui împrumut 
de plată în 1930 lei 1.351.857. 218. 

B) Datoria Potaută. 

29. Dobânzi şi diferinţe de curs rezultate din preschimbarea şi 
consolidarea bonurilor de tezaur externe emise. pentru refacerea şi 
aprovizionarea ţării dela 1918—1922 de plată în 1930 lei 6,970.503. 

30. Valoarea bonurilor de tezaur 41/30, emisiune 1913 chemate 
la rambursare şi neprezentate, capital nominal lei 3.727.500 cu 350%) 
lei 1,304.625 şi dobânzi calculate la cota de 41|,0jolei 831.698 -sau de 
plată în: 1930 lei 68,913.507.. 

Anuitățile ce se plătesc după datoriile arătate la fozițiile r—3o 
şi trecute în buget pentru 7930 fac suma de lei ş.380.508.216. 

B. Datoria publică plăhbilă în lei. 

a) Datoria consolhdată. 

1. Datorii dinainte de răsboiu. 

31. Împrumuturile amortizabile în jentă r1889—z973 capital 
ştamfilat rămas lei aur 462.880.000, Anuitate de plată în 1930 Lei 
136.252.450. 

322 'Împrumutul national de lei q00.000.000 în rentă amortizabilă 
50, din 7916, capital rămas lei 367.396.200, Anuitate de plată în 

"1930 lei 24.728.033. 
33. Împrumuturile amortizabile de că; ferate judetene de lei 
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39.000.000, capital rămas lei 25.706 971,10. Anuităţi de plată în 1930 
lei 2.532.396. 

34. Împrumutul de lei 963.500 in renză ferpetuă 4 din 1900 - 
Pentru şcolile secundare româneşti din Braşov. Dobânzi de plată în 
1930 lei 38.500. 

35. Împrumutul de lei 20.000.000 în renră perpetuă 5%, din 1910 
„Bentru constituirea de islazuri comunale, dobânzi de plată în 1930 

lei 1.000.000. 
36. Împrumutul de lei: 34.894.487 în rentă perpetuă 49, din 1912 

pentru răscumpărarea bunurilor de mână moartă, convertită în titluri 
de rentă perpetuă de expropriere 5%, capital rămas lei 11.761.436,59. 
Dobânzi de plată în 1930 lei 470.458. 

2. Datorii de după răsboiu. _ 
a) Datorii rezultând din emisiunile interne. 

37. Înprumutul Unirii în rentă amortizabilă de 5%/, din 1919, 
capital rămas lei 1.062.965.200. Anuitate de plată în 1930 lei 68.781.050. 

38. Pnprumutul refacerii în rentă amortizabilă 5% din 1920, 
capital rămas lei 2,550.367.000. Anuitate de plată 1930 lei 162.719.838. 

39. Împrumutul în rentă amortizabilă 5% blocată din 1920, ca- 
pital rămas lei 312.432.000. Anuitate de plată în 1930 lei 18.286.288. 

40. Rentă amortizabilă 5%, din 1922 emisă pentru plata expro- 
prierilor făcute pentru reforma agrară, rentă emisă lei 5.800,000.000, 
a doua 800.000,000, cota 209|, reţinută proprietarilor până la mă- 
Surătoarea definitivă 60v.000.000. Anuitate de plată. în 1930 lei 
360.000.000. | 

41. Rente perpetue 5, din 1922 pentru reforma agrară lei 
830.000.000. Dobânzi de plată în 1930 lei 41.500.000. 

42. Dobânzi cuvenite creditului funciar rural pentru datoriile 
ipotecare trecute asupra statului în urma exproprierii, de plată în 
1930, lei 23.000.000. 

b) Datorii rezultând din tratatele de pace. 

43. Anuitatea datorită Soc. St. E. G. pentru linia ferată Arad. 
Timişoara. Anuitate de plată în 1930, lei 541.397. 
„44. Rentele antebelice austro ungare stampilate cari sunt de- 

ținute de locuitorii aflaţi pe teritoriul român şi de instituţiunile din 
țară, capital nominal echivalent lei 1429.083.453. Dobânzi de plată în 
1930 lei 7.667.046. 

45. Cota parte din renta perpetuă ungară 31/%/0 în coroane hâr-
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tie, împrumut gajat 1907, capital numerar lei 37. 926. 002, Dobânzi de 
plată în 1930 lei 675.062. i 

46. Cota parte din imprumutul C. F. auszriace din 7973 capital 

“nominal mărci germane 267.000. Nu se cere nici un credit în 1930. 
47, Pentru achitarea datoriilor contractate de fostul ducat al 

Bucovinei la băncile din țară lei 10,059.407. Pentru lichidarea impru- 
mutului ducatului Bucovinei 4%], 1910 capital nominal echivalat în lei 

14,790.000. Pentru plata dobânzilor în 1930 let 591.600. 
48. Plata daforiilor comunale din Ardeal nearanjate până la 30 

April 1928 faţă de institutele din Ungaria sold debitor lei 55,046.090, 
iar pentru plata obligaţiilor cesionate statului „pentru achitarea dato- 

riilor comunale din Ardeal capital lei 9,000.000, dobânzi 270.000. În 
1930 nu se cere nici o sumă pentru plata acestora. 

49. Plata datoriilor spotecare particulare din Ardeal nearanjate 
până la 30 April 1928 faţă de institute din Ungarie, sold dzbitor de 
plată în 1930 lei 3,000.000. 

50. Plata datoriilor comunale din Bucovina față de institutele 

din Austria: nearanjate până la 30 April' 1928, sold debitor de plată 
în 1930 lei 24,639.510. 

51. Plata datoriilor izotecare din Bucovina 'nearanjate până la 

30 April 1928 faţă de institutele din Austria sold debitor de plată 

în 1930 lei 45,000.000. 

= 

B) Datoria foi otantă. 

52. Bonuri de tezaur interne emise pentru refacerea şi aprovi- 
zionarea tării valoarea nominală lei 687,652.430, dobânzi 50, şi 10% 
din creanţe, total de plată în 1930 lei 103,147.865. Pentru achitarea 

unei părţi din bonurile de rechiziţie aflate în circulaţie, de plată în 
1930 lei 10,000.000. 

Totalul datoriei publice plătibile în lei dela pozițiile 31—52: 

lei 949,030.900. 
Ministerul finanţelor dând aceste date face observaţiunea, că da- 

toriile sunt seriate pe scadenţe diferite şi. că unele dintre ele, cum 
sunt datoriile de răsboiu, precum şi aranjamentul cu Germania, sunt 
plătibile la: cursuri inferioare parităţei. 

$ 34. Isvoarele de drevt ale problemelor administrative. 
Tablou recapitulativ. 

Precum am făcut un rezumat al isvoarelor de drept în partea 

“ primă a acestui studiu, continuăm cu recapitularea principalelor
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isvoare de drept şi din partea II], problemele administrative. Acest, 
tablou conţine numai un extras al celor mai importante isvoare de 

drept din această parte. 

1. Administaţia interioară: 

A. Menţinerea siguranţei şi a liniştei: L. 21 lulie 1929 pentru 

organizarea poliţiei generale a statului, L. 24 Martie 1929 pentru 

organizarea jandarmeriei rurale, L. 10 Dec. 1864 şi L. 18 Martie 

190% relativă la starea de asediu; 

B. Mişcarea, populaţiunii: L. 25. Febr. 1928 privitoare la actele 

stării civile, L. 18 Martie 1895 asupra numelui, IL. 20 Martie 1915 
relutivă la controlul străinilor, L. 29 April 1925 pentru reglementa * 

rea migraţiunilor, L. 8 Dec. 1925 privitoare la institutul de statis- 

tică generală a statului, L. 21 Martie 1930 privitoare la recensă- 

mântul general al populaţiunii; 

C. Menţinerea sănătăţii: L. 14 lulie 1930, noua lege sanitară şi 

de ocrotire, L. 22 Sept. 1928 pentru ratificarea convenţiunei sanitare 

internaţionale încheiate la Paris la 21 Iunie 1925, L. 13 Apr. 1928 

pentru ocrotirea muncii minorilor şi femeilor; 

D. Ocrotirea şi asistenţa socială: Legea sanitară şi de ocrotiru 

din 14 Iulie 1930, L. 23 Martie 1926 pentru reglementarea direcţiunei 

asistenţei sociale, L. 9 Iunie 1923 pentru reglementarea, şi controlui 

apelului la contribuţia benevolă a publicului; 

E. 'Putela: L. 22 Oct. 1922 pentru trecerea atribuţiunilor de tu- 

telă la departamentul justiţiei, L. 14 Apr. 1925 pentru modificarea 

„unor dispoziţiuni din organizaţia judecătorească, R. 13 Apr. 1926 

privitor la păstrarea fondurilor date în administraţia, instanţelor 

tmtelare din Ardeal; 

P. Asiguările sociale: L. 25 Apr. 1922 pentru organizarea depar- 

tamentului oerotirilor sociale, L. 4 Iulie -1924 pentru complectarea 

legilor asigurărilor sociale, L. 7 Iulie 1930 pentru casa de retragen 

şi pensiuni a ziariştilor. ” 

II. Administrația. relativă la traiul material: L. 1 Lulie 1930 

pentru organizarea camerelor de agricultură, L. 22 Iunie 1927 pentru 

organizarea corpului agronomilor, L. 6 Ian. 1926 pentru organizarea, 

corpului veterinarilor, L. 26 Sept. 1923 pentru organizarea corpului . 

tehnic silvic; 

A. Agricultura: L. 25 Dec. 1868 pentru poliţia rurală, L. 25 Apr. 

1928 pentru organizarea şi exploatarea păşunilor; 

- B. Zootennia: L. 2 Dee. 1912 de poliţie sanitară veterinară, L. 
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3 Ian. 1926 pentru creşterea, îmbunătăţirea şi apărarea sănătăţii 

animalelor, L. 27 Oct. 1921 pentru protecţia vânatului şi reglemeri- 

iarea vânătoarei; 

C. Silvicultura: L.'9 Apr. 1910 codul silvic, L. 1 Iulie 1924 pen. 
tru satisfacerea trebuinţelor normale în lemne de foc şi de construc 

ție, L. 25 Apr. 1930 pentru administrarea pădurilor; 

D. Minele: L. 28 Martie 1929 pentru modificarea legii minelor 

din 4 Lulie 1924; 

E. Apele: L. 27 Iunie 1924 pentru regimul apelor, L. 7 Iulie 

1930 asupra energiei; 

P. Prelucrarea şi schimbul: L. 14 Apr. 1927 pentru organizarea 

” camerelor de muncă, L. 5: Apr. 1929 asupra contractelor de muncă. 

L. 14 Pebr. 1929 pentru modificarea legii camerelor de comerţ şi 
industrie, L. 2 Mai 1921 pentru aplicarea sistemului metric, de mă- 
suri şi greutăţi, Legile monetare din 22 Apr. 1867 şi 17 Martie 1890. 

L. 7 Febr. 1929, L. 17 Febr. 1880 pentru înfiinţarea băncii de sconi 

şi circulaţiune, L. 13 Aug. 1929 asupra burselor, L,. 16 Martie 1925 

pentru organizarea şi administrarea, pe baze comerciale a întreprin: 

derilor şi avuţiilor publice; | 
G. Comunicaţii: L. 15 Iunie 1894 pentru. organizarea corpului 

tehnice al ministerului lucrărilor publice, L. 6 Aug. 1929 a drumu- 

rilor, IL. 1 Iulie 1929 pentru crearea regiei autonome a C. F. R. 

1. 28 Martie 1900 pentru construirea şi exploatarea căilor ferate din 

. inițiativă particulară, L. 19 Iulie 1892 telegrafică, telefonică şi pos- 

tală, ], A Aug. 1929 pentru creiarea regiei autonome P. T. T., L.a4 

Aug. 1930 pentru noua convenţiune postală universală. 

JI]. Administraţia relativă la viața sufletească: 

A. Biserica: L. 6 Mai 1925 pentru organizarea bisericii orte- 

doxe române, L. 25 Febr. 1925 pentru ridicarea scaunului arhiepis- 

coral şi mitropolitan al Ungro-Vlahiei la rangul de scaun patriaz- 

hal, L. 12 Iunie 1929 pentru ratificarea concordatului încheiat în 10 

Mai 1997 între România,şi Sf. Scaun, L. 992 Apr. 1928 pentru regimul 

general al cultelor; 

B. Scoala: L, 26 Iulie 1924 pentru învățământul prirăar al sta 

tului, L. 15 Mai 1928 pentru învăţământul secundar, L. 22 Dee. 1925 

pentru învăţământul particular, L. 24 Martie 1912 pentru învăţă- 

mântul secundar şi superior, L. 1 Iulie 1930 pentru Funcționarea 1 mi- 

nisterului instrucţiunii şi al cultelor; - 

C. Alte instituţiuni pentru cultură şi răspândirea cunoștințelor: 

[.. 21 Martie 1926 pentru organizarea şi administrarea teatrelor și
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controlul spectacolelor, L. 10 Iulie 1930 pentru organizarea şi ad- 
ministrarea operelor române. 

IV. Administraţia justiției: L. 26 Iunie 1924 şi 14 Apr. 1925 
pentru unificarea organizaţiei judecătoreşti, L. 20 Dec. 1925 pentru 
organizarea Curţii de casaţie şi justiţie, L. 30 Iulie 1929 pentru or- 
ganizarea penitenciarelor, L. 21 Febr. 1923 pentru organizarea şi uni- 
ficarea corpului de advoeaţi. 

V. Administraţia externă: L. 13 Febr. 1894 şi 15 Iulie 1921 pex- 
tru organizarea ministerului: de externe. 

VI. Administraţia armatei: L. 13 Mai 1930 relativă la organi- 
zarea, armatei, L. 7 Iulie 1930 asupra recrutărei, L. 5 Aug. 1924 
asupra poziţiunii ofiţerilor, L. 15 lunie 1913 asupra ofiţerilor în 
rezervă, L. 6 Apr. 1906 asupra, rechiziţiilor militare. 

VII. Administraţia finanţelor: L. 23 Febr. 1923 pentru unifica. 
rea contribuţiunilor directe, L. 1 Ian. 1929 şi 21 Iulie 1929 pentru 
sporirea unora din impozitele directe, L. 25 Dec. 1929 pentru modi- 
ficarea legii contribuţiunilor directe, L. 25 Dec. 1929 pentru repre- 
siunea, evaziunii fiscale la contribuţiunile directe, L. 21 Martie 1926 
pentru unificarea impozitelor indirecte şi pentru introducerea unor 
imypezite indirecte noui, L. 7 Iulie 1930 pentru sporirea unora din 
taxele de consumaţiune, L. 27 Iunie 1930 asupra producţiei şi des- 
facerii spirtului şi băuturilor spirtoase, L. 25 Dee. 1929 asupra im- 
pozitului pe lux şi cifra de afaceri, L. 28 Martie 1926 pentru aşezare» 
şi administrarea impozitelor asupra, spectacolelor publice, |. 29 Apr. 
1927 a timbrului şi impozitului pe acte şi fapte juridice, L. 1 Iulie 
1925 legea generală a vămilor,  L. 2 Julie 1930 pentru modificarea 
legii de administrare şi exploatare a monopolurilor, L. 1. Aug. 192i 
pentru urmărirea, veniturilor publice. 

V. ONISOR : Drept administrative. _ i 59 
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$ 23. Organizaţia serviciului sanitar. Servicii centrale. Servicii exterioare 

$ 24. Măsuri pentru menţinerea sănătăţii. Salubritatea localităților, locuin- 

telar. Controlul alimentelor şi băuturilor. Substanțe otrăvitoare . 

Ş 25. Măsuri contra boalelor epidemice şi infecțioase . . . . .... e 

-$ 26. Măsuri de ocrotirea copiilor, femeilor. Locuinţe pentru muncitori. 

Salubritatea localurilor de industrie. Timpul de lucru ..... 

Ş 27. Igiena industrială. Industrii insalubre. Măsuri de ocrotire a lucrăto- 

rilor. Inspecţiunea industriilor . . ........ .. .. 

$ 28. Vindecarea boalelor. Exerciţiul medicinei, dentisticei, farmaciei, mo- 

şitului. Dreptul farmaciei. .. ...... [a .... 

Ş 29. Instituţiunile sanitare, spitale, dispensare, case de sănătate, stațiuni 

balneare .......- d... . [ae ame o... | .. 

- D) Ocrotirea şi asistența socială 

$ 30. Generalităţi. Ocrotirea şi asistența ca probleme de stat ,..- ... 

$ 31. Organizaţiunea ocrotirei şi asistenţei sociale. Servicii . centrale. Ser- 

vicii teritoriale . . ;... eee e ep... .. 

$ 32. Problemele ocrotirei şi asistenţei. Aşezămintele « ei sc... .. 

Ş 33. Asistenţa particulară. "Societăţile de binefacere. . ......... 
$ 34. Apelul la contribuţia benevolă a publicului .. . . 

E) Tufela 

$ 35. Ceneralităţi. Isvoare de drept . ........ Ceea. . 
$ 36. Autorităţile tutelare. Primăria comunei, pretorul. Instanţele jude» 

cătorești amane 

$ 3 „ Procedura instanțelor tutelare. . . cc... .. 

$ 36, Gestiunea patrimoniului minărilor. . . cc... .. 
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- F) Asigurările sociale 

$ 40. Generalităţi. Asigurările sociale problemă de stat. Isvoare de drept 

Ş 41. Organizaţia asigurărilor sociale. Casa centrală. Corporaţii, case 
cercuale. . . [ce 

$ 42. Asigurările muncitoreşti . .. ce... .. 
$ 43; Casa de retrageri şi pensiuni a ziariştilor, . 

CARTEA II. 

Administraţia relativă la traiul material 

Ş 1. Generalităţi eee ec... „ 

Ş 2. Administrația relativă la producţiunea primă. Ministerul de agricul- 

tură şi domenii. Serviciile centrale şi serviciile exterioare 

$ 3. Funcţionarii administraţiei relative la producțiunea primă. Corpul 
agronomilor, corpul veterinarilor si corpul tehnic silvic. . . , . 

$ 4. Camerele de agricultară. .. cc... î.. 

A) Agricultura 

„$ 5. Isvoare de drept privind materii agricole . . . . . .... .... 

$ 6. Administrarea şi exploatarea păşunilor eh. 

$ 7. Poliţia rurală. . ea 

$ 8. Instituțiuni pentru promovarea agriculturii şi pentru ameliorarea 

terenurilor .... eee. | 

$ 9. Exproprierea. Noţiunea «i, Exproprierea pen'ru cauză de utilitate 

publică şi pentru cauză de utilitate naţională. eee... 

B) Zootehnia 

10. Administraţia zootehniei. Generalităţi. Isvoare de drept ....... Ş 
$ 11. Problema creşterii şi imbunătăţirii animalelor. Consiliul superior 

zootehnic. Subcomisiunea zootehnică centrală. Secţiunea zooteh: 

nică a camereler agricole ......... Tae eee... 
$ 12. Cultura vitelor şi a cailor. Apicultură. Sericultură. Pescuit. Vânat. . 
$ 13. Administraţia sanitară-veterinară, Pfoblemele ei . . ........ 

$ 14. Organizaţia serviciului sanitar-veterinar. Servicii centrale. Servicii 

$ 15. 
Ş 16. 

$ 17. 

18, 

exterioare. . . . . Ca. | 

C) Szvicultura 

Regimul silvic. Isvoare de drept ...... cc... .. 
Regimul silvic în special. Conservarea pădurilor, împădurirea, de- 

frişarea, păşunatul. . . . cc... î e . .. | 
Organele administraţiei silvice, Serviciile regimului silvic. Casa au- 

tonomă a “pădurilor, statului . ct... 

Delicte şi contravenţii “Silvice, autorități de urmărire ....,. 
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Ş 19. Pădurile moşuenilor şi ale răzeşilor în devălmăşie ......-. 
$ 20. Pădurile coniposesoratelor şi ale foştilor urbarialişti eh. 

D) Minele 

$ 21. Problema administraţiei miniere. Isvoare de drept ........ 

Ş 22. Orgcnizaţia administraţiei miniere. Servicii centrale. Servicii exterioare 

$ 23. Regimul minier. Taxe, impozite, redevențe. Cărti miniere. Contencios 

E) Apele 
$ 24. Regimul apelor. Isvoare de drept. „Organizaţia administrației . regi- 

mului apelor .. |... [eee .. 

$ 25. Folosinta apelor . . , [cp 

$ :6. Lucrări pentru folosirea apelor . . . . [n 
Ş 27. Sindicatele proprietarilor pentru lucrări de ape ...... 

Ş 28. Legea asupra energiei aaa... 

F) Prelucrarea şi schimbul 

Ş 29. Administraţia relativă la prelucrarea şi schimbul bunurilor. Minis: 

terul de industrie şi comert, Servicii centrale. Servicii exterioare 
Ş 30. Administraţia relativă la meserii, industrie, muncă. Isvoare de drept 

$ 31. Regimul meseriilor. Carte de meşter. Brevet, certificat, concesiune 

“de stabiliment. . a 

$ 32. Meseriaşii şi personalul meseriilor ... . 
Ş 33. Organizaţia meseriilor. Cașa centrală . . . . . „o. cc... .. 
Ş 34. Camerele de comerţ şi de industrie. . cc... 

$ 35. Măsuri şi greutăți 
Ş 36. Sistemul monetar 

$ 37. Banca pentru circulația monetară 
$ 38. Bursele . . 

$ 39. Brevdele de invenţiune . . .,, 
$ 40. Încurajarea industriei naţionale 

$ 41. Instituţiuni de credit a. 

Ş 42. Cooperativele .. . 
$ 43. Organizarea administraţiei avaţiilor publice pe baze comuna!e 

Ş 44. 

$ 45. 

s 46. 
Ş 47. 

Ş 48. 

F) Comunicaţii 

Administraţia relativă la mijloacele de comunicaţii. Ministerul lucră- 

rilor publice şi al comunicaţiilor 

Personalul comunicaţiilor. Corpul tehnic al ministerului lucrarilor . 

publice. Personalul căilor ferate, postelor şi al drumurilor 
Drumurile. Categorii. Clasarea . 
Administrarea drumurilor. Casa autonomă a " drumurilor "de stat. 

__ Taxele pentru drumuri la stat, judeţ şi comună . 

Căile de comunicaţie pe apă . 

Va". 

616 

619 

  

620 

622 

£23 

628 

630 

632 

632 

633 

635 

637 

639 

641 

642 

614 

648 

630 

152 

654 

636 

657 

658 

662 

666 

670 

672 

673 

64 

678



  

— 940 — 

$ 49. Conductele de petrol . 

$ 50. Navigaţiunea aeriană . Cea 
$ 51. Căile terate. Isvoare de drept . . .. Cao. 
$ 52, Organizaţia regiei autonome a căilor ferate A 
Ş 33. Construciunea de sâi ferate. Concesionarea căilor ferate particulare, 

Condiţii, avantagii, exploatare, răscumpărare . . 
Ş 54. Poșta, telegraf şi telefon. Organizaţia regiei autonome. Serviciile poştei 
Ş 25. Serviciul telefonic şi telegrafic. Norme relative la funcţionarea lui 
$ 56. Telegrafia fară fir . 

CARTEA III. 

Administraţia relativă la viaţa sufletească 

$ 1.. Problemele administrației relative la via'a sufletească . 

A) Biserica 

$ 2. Biserica ortodoxă română. Organizaţia generală. Sfântul Sinod. Con- 
gresul naţional bisericesc, Consistorul spiritual. Eforia 

$ 3. Organizaţia teritorială, Eparhiile. Mitropoliţii şi episcopii. Adunarea 
eparhială. Consiliul şi consistoriul spiritual a. 

3 4. Organizaţia teritorială, protopopiatele, parohiile, mănăstirile 
DA 5. Biserica română unită . . , 

3 „Biserică catolică . . .. ,„. [e 
; Biserica evangelica-reformată sau calvina . 

S 'g. „Biserica evangelică sau luterană . . .-. . . 

$ '9; Biserica unitariană A | .. 
“5.10. Regimul general al cultelor. Principiile de organizare - 
ŞHL. Raporturile dintre stat şi culte. . „a, 
$ 12. Raporturile dintre culte şi membrii lor 

B) Şcoala 

$ 13 Organizaţia administrativă -a invăţământului. Ministerul instrucţiunii 
publice şi ai cultelor . . . . . 

$ 14. Institrtele de învățământ- Categorii : 
$ 15. Învăţământul primar al statului . .'. . 

$ 16. Invătământul secundar . - 

Ş 17. Invăţământul particular . : 
$ 18. Invăţământul pentru specializare. Categorii . . 
$ 19. Şcoalele normale pentr u pregătirea personalului didactic inferior. 
Ş 20. -Universităţile PR A - . 
Ş 2. Învăţământul pentru pregătirea personalului didactic « superior. Fa- 

cultatea de litere şi filosofie, şi de ştiinţe 
$ 22, Învăţământul teologic. Facultatea de teologie. Seminariile 

$ 23. Învăţământul juridic. Facultatea de drept 
$ 24, Învăţământul medicinei. Facultatea de : medicină Învățământul far. 
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Pag. 

maceutic.. . 1742 

$ î5. Învățământul veterinar. Facultatea de medicină veterinară . „143 

$ 26. Şcoalele politehnice. Secţiuni de ştiinţe âplicate pe lângă facultăţile 

de ştiinţe me mea... 

$ 27. Şcoala de arhitectură 745 
Ş 28. Scoale de arte frumoase A 745 

$ 29. Conservatoarele de muzică şi artă dramatică 146 
$ 30. Învațamântul profesional. Categorii . „047 

$ 31. Învătământut agricol . , „148 
$ 32, Academiile de inalte studii agronomice [a .. 136 

Ş 33. Învăţământul silvic . a... „751 
$ 34. Învățământul meseriilor . ... . „1 "152 
Ş 35.. Învătamântul comercial ..., ae 188 
$:36. Academia de înalte studii comerciale Şi industriale 755 

C) Alte institutiuni pentru cultură şi răspândirea 

cunoştintelor 

$ 38. Academia Română. Casa Şcoalelor şi a culturii poporului. Fundaţia 

principele Carol . 156 

$ 38. Comisiunea: monumentelor istorice . 757 

$ 39. Fundaţiunea universitară Regele Carol I. Fundațiunea Regele Fer. 

dinand I' Bibliotecile populare şi alte instituțiuni 758 

$ 40. Teatrele. Teatrul Naţional. Opera Romană. Controlul spectacolelor 760- 

$ 41. Presa. Regimul presei. Normele legii de presă 762 

CARTEA IV.- 

=. Administraţia justiţiei 

1. Problema administraţiei justiției 756 
2. Organele justiţiei Rae . a 166 
3. Organizaţia judecătorească . . . ae 167 
4. Organele auxiliare ale ministerului de justiție . 170 

5. Serviciul de execuţie a hotăririlor judecatoreşti 112 

6. Justiţia .militară 113 

7. Notar publici 3 e TB 
8. Barourile notarilor publici Pe ee eee 07 

9. Advocaţții . „178 

10. Barourile advocaţitor „179 

CARTEA V. 

Administraţia externă 

$-. Generalităţi | . , a. „182 

$ 2. Organele administraţiei externe Atribui i. 784



q
m
 

o
 
D
D
D
 
=
 

wm
 

a
.
 

UP
 

UN
 

un
 

UN
 

2
 

P
R
R
 

p
l
 

mă
 

P
A
R
 

P
I
O
D
m
 
O
P
 

DO
 

m 
i
 

a
 

O
O
 

P
O
N
 

—_
 

G
P
 

D
O
W
 
W
W
W
 

W
a
n
n
a
 

DW
D 

NO
 

9
 

5, Serviciul special de percepere 

M
W
 

U
N
 

— 949 — . 

„ Serviciul diplomatic .. 

. Serviciul consular 

CARTEA VI. 

Administraţia armatei 

. Generalităţi. Isvoare de drept . 
„ Elea entele armatei, destinaţia lor PD 

. Ogligaţiunile serviciului militar . 
„ Serviciul activ sub arme şi în complectare, rezerva, milițiile. Durata 

serviciului . cc... 
. Recrutarea armatei. Chemări. Angajari voluntare. Tabelele de re- 

censământ 
. Operațiunile recrutării, Consiliul de recrutare. Cercetarea şi alege. 

rea tinerilor, Încorporarea . 
. Scutiri pentru” infirmităţi. Amânări, Dispense. Taxe militare 

„ Organizarea armatei. Arme. Unităţi. Trupe. Servicii 

. Comandamente. Marele Stat major Alte servicii . 
. Ofiţeri si trupă. Gradele ierarhiei rhilitare. Înaintarea Comanda. 

. Gradul, poziţiile ofițerului 
„ Ofiţeri de rezervă. Pregătirea. Instrucţia. Înaintarea. Situaţia lor 
„ Reangajarea gradelor inferioare 

. Retribuţiunile în armată! . a. . 

. Instrucţia gradelor în armată. Şcoalele “militare a. î 

. Instituţiuni de protecţiune şi educaţie militară. Casa dotaţiei oastei. 
Casa de economii. Casa ostăşească . . . 

. Rechiziţiunile militafe. Timpul, locul, formele rechiziţiunilor , 

. Prestatiuni, obiecte de rechiziționat, servicii. Despăgubiri, scutiri 

. Procedura la rechbiziţiunile de locuinţă, hrană, obiecte şi muncă . 

. Procedura la rechizițiunile de cai, animale, care, automobile. 'Trans- 

porturi temporale . . 

. Rechiziţiunea căilor ferate şi a vaselor de transport. pe apă . 

. Plata despăgubirilor pentru rechiziţiuni î. . .. 

„ Ingrijirea invalizilor, orfanilor şi văduvelor din războiu - 

. 

CARTEA VII. 

Administraţia finanţelor 

. Problema administraţiei finanţelor. Isvoare de drept . . . .« 
Veniturile statului. Categorii î.. . . . 

3, Organizaţia ministerului de finante. Casa "de depuneri, consemna- 
țiuni şi economie , . . . ne ce a e... 

4, Admininistrațiunile financiare județene . .. .. .. 

-6, Corpul de grăniceri e. 
a i A 
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$ 7. Organizaţia specială de constatare şi de impunere . . . . . . . 845 

$ 8. Comisiunea centrala fiscală . . . . . . - a 848. 

A) Impozite directe 

$ 9. Sistemul impozitelor directe . . . ee e 850 

$ 10. Impozitul pe venituiile proprietăţilor agricole a .. „a 851 

$ 11. Operațiunile de recensământ pentru evaluare şi impunere, . Cadastrul : 

fonciar .. . eee 853 

$ 12. Impozitul pe veniturile proprietăților clădite e 856 

$ 13. Impozitul pe veniturile valorilor mobiliare . . . „860 

$ 14. Impozit pe veniturile intreprinderilor comerciale şi industriale „., 862 

$ 15. Stabilirea venitului impozabil al întreprinderilor “comerciale şi in- 

dustriale eee 866 

Ş 16. Impozitul pe salarii ps. . 

$ 17. Impozitul pe veniturile din profesiuni libere şi din ocupaţiuni me- 

impuse la alte impozite . . . e 872 

$ 18. Impozitul progresiv pe venitul elotal e 8U4 

$ 19. Scăzămintele din impozite . . . . .. a BI 

$ 20. Impuneri aditionale pentru județe, comune, camere de comerț şi in- 

stituțiuni publice. . . . Cea 808 

$ 21. Declaraţiunea şi alte mijloace de constatare | a. 881 

$ 22. Modificarea impunerilor, impuneri în cursul anului, impuneri din o- 

ficiu pentru lipsa de declaratiune şi sustrageri . . . . . . . 883 

$ 23. Procedura înaintea instențelor de impunere . . . „885 

$ 24. Penalităţi în procedura de impunere. Constatarea contravenţiilor. Cai 

de atac ... . e 887 

$ 25. Piata şi urmărirea veniturilor publice aaa e 888 

B) Impozite indirecte 

$ 26. Taxele pe spirt şi băuturi spirtoase . . . . . „890 

$ 91. Taxele asupra produselor petrolifere, zahărului şi “ asupra altor art - 

cole de consumaţie . . . Ceea ea 897 

$ 28. Impozitul pe lux şi cifra de afaceri ae ea 899 

$ 29. Impozitul asupra spectacolelor publice... . . aa 902 

$ 30. Tazele de timbru şi impozitul pe acte şi fapte juridice aaa 904 

Ş$ 31. Monopolurile. . . cc 909 

Ş$ 32. Vămile . . ce eee 910 

C) Datoria publ ică 

$ 33. Situaţiunea datoriei publice . ... „920 

$ 34. Izvoarele de drept ale problemelor administrative. "Tablou recapi: 

tulativ eee eee e 926 
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