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INTRODUCERE 

Dreptul administraţiv este de dată recentă ; el s'a născut şi 

sa desvoltiat în veacul al XIX-lea, când; în urma marei revo- 

luţiuni franceze dela 1789, regimul legalităţii a, înlocuit regimul 

absolutist sau polițienesc, ce existagpână atunci. Sub acest regim, 

administraţiunea era; discreţionară, ea nu era stânjenită în activi- 

tatea sa de nici o regulă juridică.- Aşa, era în Europa occidon- 

tală, aşa era, mai ales la noi, unde puterea Domnitorului, faţă 

de supuşi, nu era mărginită prin nimic, după cum ne spune Di- 

mitrie Cantemir în a, sa Descriere a. Moldovei. 
Or, dreptul stabileşte limite activităţii fiecăruia, determină 

fiecăruia o sferă de activitate, în care se poate mișca. fără a 

impieta asupra, celorlalţi. Şi, din moment ce administrațiunea nu 

avea, nici o limită în activitatea, sa, nu putea fi vorba de drept 
administrativ, 

Regimul modern al legalităţii admite că Statul este condus 

- de lege, că totul se face conform cu legea, că nimeni nu este dea. 

supra legilor, că Regele înşuşi este sclavul legilor ; legea, singură 

comandă, ea este considerată, ca, fiind expresiunea voinței ge- 

nerale. 

În regimul legalităţii. legea creiază diferitele servicii admi- 

nistrative, destinate să dea satisfacțiune intereselor generale ; 

ea fixează activitatea fiecăruli serviciu, ea este obligatorie pen- 

“tru toți. |
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In asemenea condițiuni, administrații au drepturi, care tre- 

bue să fie respectate de organele Statului ; nu mai poate fi vorba. 

de arbitrar şi raporturile dintre administraţiune gi administraţi 

devin raporturi juridice, care trebue să fie bine precizate şi de- 

„terminate. Numai atunci dreptul administrativ a putut să se 

creieze şi să se desvolte. 

„n. drepul administrativ, ramură a dreptului public, trebue: 

să ne ocupăm de Stat, dar alături de dânsul sunt şi alte grupări 

politico-tesitoriale : judeţele şi comunele. Organizarea acestor 

grupări, relaţiunile dintre aceste grupări şi Stat, sau dintre ela 

şi particulari, formează unul din capitolele cele mai importante - 

din drepțul: administrativ. Sunt şi alte formaţiuni colective : sta- 

bilimentele publice şi de utilitate publică, divers> grupări sociale, 

unele de o importanţă considerabilă, cum de pildă biserica, apoi 

diversele sindicate şi corporaţuni. Şi relațiunile dintre aceste 

grupări colective şi Stat sunt studiate în dreptul administrativ. 

Dreptul administrativ este în strânsă legătnră cu dreptul. 

constituţional. Constituţiunea, se ocupă cu organizarea puterilor 

Statului, cu raporturile care există între cele 3 puteri ale Sta- 

tului: puterea legislativă, executivă şi judecătorească, precum. 

și de raporturile ce există între acest= puteri şi cetățeni, — pro- 

clamând și drepturile recunoscute cetăţenilor faţă de Stat. 

Dreptul administrativ sa ocupă de activitatea puterai exe- 

cutive, care trebue să se exercite în limitele trase de Constituţie. 

precum şi de legile date spre complectarea, şi desvoltarea prin- 

cipiilor constituționale. De aceea sa zis, cu drept cuvânt, că ti- 

tlurile capitolelor. din dreptul administrativ se găsesc în Con- 

stituţie. 

In dreptul administrativ, ca. şi în întreg dreptul public. no- 

țiunea” de Stat. domină. Or, ce este Statul? După unii autori ar 

fi personificarea; a juridică, a naţiunii suverane. Statui este o ființă 

necesară având toata drepturile, este o persoană omnipotentă ; 

el are şi drepturi. patrimoniale, are şi drepturi de putere pu- 
blică în' virtutea, cărora comandă, tuturor locuitorilor. Autorită- 

tile care ne dau ordine exercită aceste drepturi ale Statului. 

Statul fiind omnlipotent, particularul nu ar avea nici un drept
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faţă. de Stat, dacă acesta, nu şi-ar limita singur» puterea. Aceasta 
e faimoasa, teorie a autolimitațiunei desvoltată de Jellineck. 

O altă doctrină susține însă, că dacă exeminăm evoluţiuner 
ideei de Siai, constatăm că această teoria a omnipotenței Statu- 
lui şi a. autolimitaţiunei nu “corespunde cu realitatea. 

In adevăr, într'un Stat democratie majoritatea, cetăţenilo:» 
stabileşte ce anume funcțiuni să, se creieze pentru ca, să asigure 
bunul mers al colectivităţei ; ea, determină şi drepturile şi obli- 
gaţiunile persoanelor fizice, care vor exercită acele Îuncţiuni. 
Majoritatea cetăţenilor, fie direct, fie prin reprezentanţi, a sta- 
bilit aceste principii printr'o Coastituţiune ; ea.a creiat o func- 
țiune de a, face legi ; ea a stabilit o funcţiune de a, veghea. la apli- 
carea. legilor pentru a. evita conflicte între locuitori şi a căuta 
să, asigure ordinea aşa de necesară desvoltărei individului ; ea 
a creat, în fine, funcțiunea de a, judeca, conflictele ce se pot, ivi 

„între particulari, sau între Stat şi partiulari. ă 
“Cetăţenii astfel organizaţi constituese Statul. Cetăţenii, care 

"deţin funcțiunile de a comanda, constituese guvernanți ; cetă- 
țenii ceilalţi formează, marea. masă a. guvernaților. 
| lată două concepțiuni diferite. In prima, Statul are drep- 
turi ; funcțiunile publice sunt exerciţiul drepturilor Statului : 
Statul e omnipotent, de aceea, îşi limitează, drepturile, recunos- 
când cetățenilor anumite drepturi ; în cea de a daua, teorie Sta- 
tul nu are alte atribuţiuni decât acelea pe care au binevoit să i 
le dea; ceţăţenii. Cetăţenii caută să, realizeze fericirea, lor prin 
ajutorul organizaţiunei numită Stat. Statul nu este un scop : noi 
nu suntem făcuţi pentru Stat, Statul este făcut de noi şi pen- 
tru noi. 

Din aceste două doctrine, cea, dintâi ţine seamă de eroluțiunea 
istorică a Statului ; ea ţine seamă de realitate, care ne arată că în 
totdeauna, o minoritate a dominat şi şi-a impus voinţa mase!, pe 
când cea, de a doua poțneşte dela o bază contractuală, a Statu- 
lui ; ea, se procupă mai ales de ceeace ar trebui să fie. 

In dreptul administrativ, mai ales, trebue să ne preocupă 
de realităţi. Viaţa, colectivităţei în continuă mișcare, căci admi- 
nistrațiunea, este activitatea. Statului, interesele colectivităţei cioc- 

—
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nindu-se cu acele ale indivizilor, raporturile care există. între 

Stat şi indivizi, stabilirea normelor după care trebue să apre- 

ciem aceste raporturi şi interese, iată, vastul cadru, care e îmbră- 

“işat de dreptul administrativ. Şi de aceea dreptul administrativ 

este în continuă mişcare, într'o ce continuă, preiacere ; este o ea- 

zacteristică a acestui dyept această extremă. mobilitate. 

Şi dacă toate aceste legi, regulamente, aşa. de numeroase și 

“de variate iintră în domeniul dreptului administrativ, cursul de 

drept administrativ nu se poate mărgini la, o expunere a tuturor 

acestor legi. Scopul dreptului administrativ este să degajeze din 

toate aceste legi şi regulamente. principiile generale care le 

domină. 

Este un fapt constatat şi la. noi şi în alte ţări, că, serviciile. 

publice se înmulţesc considerabil, cu toate criticile ce se aduc și 

zelei administraţiuni, care nu satisface nevoile publice şi chel- 

tuelilor prea, mari, ce aceste servicii comportă gi cu toate acestea 

noui guverne găsesc necesare şi alte servicii, menţinând şi pe 

acele pe care le criticase. Or, care să fie cauza ? Să fie oare nu- 

mai influența parlamentarismului care cere noui funcțiuni. pen- 

tru satisfacerea, intereselor politice ? 
Noi credem că această desvoltare a serviciilor publice are 

o cauză: mai profundă. Realitatea ne arată că, în societatea mo- 
dernă, concepţiunile individualiste sunt înlăturate rând pe rând 

de o concepțiune solidaristă. In adevăr, proprietatea nu mai este 

sacră şi inviolabilă, cum proclamă art. 19 din Constituţiunea 
dela; 1866, ea. devine o funcţiune socială ; impozitele nu mai sunt 
alcătuite pe bază de proporţionalitate, ci pe bază de progresivi- 
tate ; drepturile omului şi cetăţeanului. proclamate de revoluțiu- 
nea iranceză dela 1789 nu mai sunt suficiente ; dreptul modern 
admite asistenţa obligatorie, admite repaosul duminical, admite 
dreptul de retragere, admite dreptul la grevă. Or, pentru satisfa- 
cerea, acestor noui atribuţiuni ale Statului, trebuese noui servicii. 

Dreptul administrativ se ocupă de aceste fenomene sociale, 
dar numai după ce au fost îmbrăcate cu o formă ţuridică. 

7% 
% 

sk %
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Dreptul administrativ a, căpătat, prin legile din 1 Iulie 1905 
şi mai ales prin' acea din 17 Februarie 1912, care au modificat 
legea, de organizare a Curţei de casaţie, înființând Contenciosul 
actelor administrative, o preciziune mult mai mare decât aceea 
ce avea înainte. 

De unde mai înainte particularul nu avea posibilitatea să, 
înlăture actul administrativ ilegal, ci numai să obţină daune. 
dar actul rămânea, şi-şi producea mai departe efecte, astăzi el 
poate înlătura, actul ilegal, poate forţă administrațiunea. să ra- 
intre în legalitate. Ceva mai mult, Curtea de casaţie admite că, 
chiar puterea, legiuitoare este mărginită în atotputernicia sa și 
silită să respecte principiile constituționale. Aceasta, constitue un 
enorm progres. Acest drept acordat particularului de a chema 
în iața justiţiei însuşi Statul, care admite ca să controleze, să i 
se judece, să ii se anuleze acte de suveranitate, este o adevărată 
revoluţie în spirite, este un progres considerabil față de starea 
anterioară. Constituţiunea, din 1923 consfinţeşte pricipiul stabilit 
de legiuitorii din 1905 şi: 1912, admite şi posibilitatea pentru 
particular de'a înlătura aplicarea, unei legi pentru motiv de 
inconstituționalitate. | | 

Inalta Curte de casaţie, prin deciziunile sale, caută să facă 
aplicaţiunea, principiilor, fără, să, le formuleze în mod expres: 
ea, urmează, în această privinţă, conduita, consiliului de Stat dir 
Franţa, a cărui jurisprudenţă a avut o influenţă aşa de consi- 

derabilă asupra dreptului administrativ francez. 
Eminenţii magistrați, cari compun a III-a secţiune a, înaltei 

“Curți, au dreptul la, recunoştinţa, cetăţenilor şi a, acelora ce se 
ocupă cu studiul dreptului administrativ, căci prin munca lor 

continuă, prin deciziunile ler de speţă, ajung să dea, o claritate 

și preciziune principiilor. de drept administrativ, stăvilind abu- 

zul -puterei executive şi apărând astfel drepturile particulare. 

Acela care voeşte să studieze dreptul administrativ român, 

trebue să examineze, să cerceteze jurisprudenţa, în materie ad- 

ministrativă a secțiunei a, III-a a Curţii de casaţie şi, în această 

privință, Pandectele române, publicaţiune jurisprudenţială a dis- 

tinsului consilier al acestei secţiuni, d. C. Hamangiu, prezintă o 

€



10 PAUL NEGULESCU 

uțilitate considerabilă, căci întrînsa, ca, şi în Dreptul şi Curierul 

Judiciar, găsim. deciziunile cele mai importante. Dar modul cum 

sunt aranjate în Pandecte adnotaţiunile ce le însoțesc, datorate 

- în mare parte juriştilor, care compun această. secţiune, lămurini- 

N 

du-ne astfel principiile, ce se degajează din deciziuni, fac ca 

această operă să ție un admirabil îndrumător pentru acela. care 

voeşte să facă un studiu teoretic. asupra dreptului adminisira- 

tiv. E regretabil că până astăzi nu a început încă să se reim- 

prime buletinul înaltei Curți. Publicarea, fiind întreruptă din 

cauza răsboiului, din; cauză de economii; nici până astăzi nu î 

fost reluată. Orcât de bune ar fi revistele de jurisprudenţe, ele 

nu, publică decât deciziunile care par mai importante, dar, dir 

deciziunile, care ar părea, de o importanţă secundară, se pot de- 

gaja unele principii. | 

In: afară de înalta Curte de casaţie avem încă un organ, 

consiliul superior administrativ, care; prin avizele ce dă asupra 

diverselor probleme administrative, lucrează la, stabilirea. norme- 

lor dreptului nostru administrativ. | 

Inalta, Curte de conturi are o competenţă. limitată, numai 

în materie de gestiunea banilor publici. , 

% 

Ă ps 

Dreptul adiinstrativ este o discipilină pur juridică şi de 

aceea. metoda recomandabilă în studierea lui este metoda știin- 

țelor experimentale, bazată pe observaţiune şi comparaţiune și 

care a fost întrebuințată cu atâta, succes în studiul dreptului 

privat. Cercetătorul observă toate manifestările vieţei iuridice, 

adică Constituţie, legi, regulamente, jurisprudenţe, practica, ad- 

ministrativă, pentru a, scoate regulele “esenţiale, principiile, pe 

care aceste manifestări le presupun. Cu alte cuvinte. din fapte 

paxticulare se ajunge la o concluziune-generală. Această opera- 

țiune, prin: care se trece, dela, constatarea, unor răporturi parti- 

culare asemănătoare, la enunţarea. unei legi, se numește înduc- 

line. Aceste principii odată găsite, facem aplicarea: lor la. cazurile 

noi, pe care viaţa, socială le creiază şi pe care legiuitorul nu le 

prevăzuse. Această operaţiune mintală, prin care conchidem dela.
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un principiu general la un caz particular, se numește deducțiune. 

Dar atâta nu e suficient, dacă, voim să facem operă, știinţi- 

fică, trebue să ne adresăm istoriei, trebue să studiem. legislaţiu- 

nile streine, mai ales dacă legea naţională este împrumutată, 

studiile sociologice ne dau un preţios ajutor 1). 

Studierea, diverselor legislaţiuni. este foarte interesantă 

când ne ocupăm de dreptul administrativ, căci cu această oca- 

ziune constatăm influenţa 'pe care caracterul naţional poate să 

o aibă asupra instituţiunei, ne arată cum diverse societăţi, ur- 

mărind acelaş scop, întrebuinţează mijloace deosebite. Aceiaş 

instituţiune urmărind acelaş scop va fi aplicată de Englezi în- 

tvun fel, iar de Francezi într'altfel, 

In adevăr, studiile de psihologie ne arată că alături de elo- 

mentels mobile ale caracterului individual se găsese elemente 

ancestrale. Aceste elemente stabile dau caracteristica unui popor. 

Popoarele dobândesc în cursul timpului aceste caracteristice 

" fundamentale, o anumită mentalitate, un anumit fond moral, | 
care constituese sufletul colectiv al poporului şi această carac- 
teristică o dobândește graţie mediului înconjurător, graţia ere- 
ditățci, graţie educaţiunei, ete. 

Acest caracter. al poporului se manifesțează, mai ales în in- 

sfituţiunile de drept public. Aceiaş legislaţiune aplicată la 2 
popoare cu moravuri, cu mentalitate, cu civilizațiune deosebită, 
va avea, aplicaţiuni deosebite *). De aceea, când studiem dreptul 

  

1) Larnaude, Le droit public, sa conception, sa methode (Les msthodes 
juridiques, Paris. 1911). 

2) Pentru a ilustra aceste adevăruri să examinăm cum s'a organizat 

în diverse ţări regimul legalităței, adică cum s'a ajuns să se limiteze prin 

legi acțiunea Statului, garantându-șe astfel drepturile cetăţenilor. 

In Anglia, individul cheamă în judecata tribunalelor administraţiunea 

care a comis ilegalitatea şi o forțează prin intervenţia şi ordinul justiţiei să 

reintre în legalitate. In Franţa administraţiunea este supusă unui control ju- 

risdicțional din partea unor orgăne administrative. Puterea judecătorească nu 
are dreptul să intervie ca în Anglia, căci principiul separaţiunei puterilor se 

opune. pr 

Şi cu toate acestea ambele sisteme urmăresc acelaş scop, restabilirea 

legalităţei. Principiul separaţiunei puterilor a existat mai întâi în Anglia; acolo 

N .
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public, nu trebue să ne preocupăm numai de lege, de textul 

scris, dar trebue să cercetăm cum se aplică ea, să examinării 

modul cum este interpretată, de justiţie, să vedem criticile ce se 

aduc legei, ce curente ea satisface, ce şi-a propus Igiuitorul prin 

această lege 'şi dacă scopul a fost atins. Trebue să evităm a face 

construcţiuni doctrinale lipsite de baza, realităţii. Dreptului ad- 

ministrativ, mai ales, îi convine spiritul ştiinţific, realistic. De 

aceea, trebue să ne ferim şi de principiile apriorice, de metoda, 

apriorică în cercetările noastre ; dreptul natural, acele principii 

generale şi absolute înăscute în om nu constituese o realitate. 

Observaţiunea, ne arată că dreptul variază şi în timp şi în spaţiu. 

Cine nu cunoaşte celebrul pasaj al lui Blaise Pascal: Qu 

ne voit presque rien d'injusie ou de juste qui ne change de qua: 

Zit& en changeant de climat. Trois doors MPeldcation du pâle ren- 

" ersent toute la jurisprudence. Un mâridien decide de la verite. 

Plaisante justice guune riviere borne! Verile en decă des Py- 

-vences, erreur au delă*). 

Intro ţară anumită, la 'o epocă anumită, dreptul este tota- 

litatea, regulelor de conduită socială, privitoare la raporturile 

economice, familiale, religioase, sociale, politice existente în acel 

Pa studiat Montesquieu, dar el Pa formulat en mentalitatea lui şi apoi a trecut 

în legislațiunea revoluţionară aşa cum fusese formulat de dânsul. 

In Franţa funcţionarii nu sunt răspunzători pentru actele arbitrare, dar 

Statul este răspunzător de daunele comise prin actul arbitrar. In Anglia, din 

contră, Statul nu are răspundere, dar funcționarii răspund. 

Noi ant admis sistemul cel mai larg posibil; particularul are dreptul ca 

în Anglia, să se adreseze justiției pentru a cere înlăturarea actului admini- 

strativ ilegal ; el poate să ceară daune și deia funcționar şi dela administra- 

țiune. C 

Nu numai atât, particularul are dreptul să ceară înlăturarea unei legi 

inconstituționale, ceeace în Franța nu se poate. 

- 1) Paşeal, Pensces (ed. Havet) 1 îsag. V. Cum foarte bine explica 

John Stuart Mill : omul vede că tot ceeace observă în natură este mărginit în 

timp şi spaţiu, că totul e relativ, dar, printr'un raţionament a contrario, e! îşi 

formează un concept de absolut, de infinit; tot asemenea și în materie de 

drept, ei vede că normele juridice sunt relative, că variază după timp şi după 

10c dar, pe cale de raţionament, el îşi formează un concept de un drept absolut.
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timp. Dreptul îste o formă, el trebue să se adapteze la situa- 

ţiunea existentă. Instituţiunile juridice sunt reilectul faptelor po: 

litice, economice, morale, religioase, sau cum zice Ihering : drep- 

tul trebue să urmeze, să se adapteze faptelor, iar nu faptele drep- 

tului, ceeace Boutroux exprimă într'o formulă mai elegeantă : 

C'est au concept de sadapler ă la vie et non ă la vie de ceder 

la place au concept. 

Y. Larnaude, în prefața la, cartea; lui Maurice Deslandres, 

La crise de la science politique, ne spune: Personne ne soutient 

plus aujoură'hui que le droit ait ua developpement propre, în- 

dependani des autres mamnifestations de Pevolution sociale. Son 

&volulion este concomitenle & celles des phenomenes moraut, 

&conomiques, politigiues, religieur. J'irai mâme plus loin, je di- 

vai que le droit n'est rien sans ces derniers. Il west qu'une forme, 

„une enveloppe puissante, îl est vrai, dautant plus parjait= 

Qqw'elle se moule micu sur Pensemble de ces phenomenes s0- 

ciauz. Mais ces phenomenes Cchangeant, îl doit changer aussi. 

Il faut mâme dire que souvent îl est une forme vide et que son 

adaptation aur fails ayant cesse, les fails, le laissent de cote. 

AMoublions pas de melire constament nos institutions iuridiques 

et politiques en regard des fails. 

Dreptul este deci o haină, o formă, care trebue să se adap- 

teze la viaţă, la. realitate, pentru a-i servi de apărare. Dar haina 

trebue să fie adaptată la, corp pentru. a-l putea apăra, de intem- 

perii. Să luăm un exemplu din trecutul nostru apropiat. - 
Domnitorul Alexandru Cuza îşi dăduse seama că nu se - 

poate creia un Stat modern, având la bază ideia de legalitate, 

decât chemând la viaţa, politică marea masă a ţărănimei, aflată, 

în cea, mai mare parte în stare de clăcași, în mizerie și în 6om: 

plectă necunoştinţă. de carte şi de aceea prin reformele ce face, 

pe cale revoluționară, în urma, loviturei de Stat din 2 Mai 1864 

pe lângă că le asigură hrana materială, prin împroprietărire, 

dar le dă şi hrana sufletească prin răspândirea şcolilor şi obli- 
gativitatea învățământului primar. Această reformă nu putea 

conveni clasei dominante, care nu înţelegea, să renunțe aşa de 

uşor la, situaţiunile privilegiate şi de aceia partidele politice,
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care reprezintau numai interesele proprietarilor, se asociază 

pentru a răsturna, pe Cuza (11 Febuarie 1866). 

Constituţiunea ce s'a dat în 1866, copiindu-se după consti: | 

inţiunea belgiană din 1830, a fost o haină mult prea largă, care 

nu putea corespunde nevoilor unui popor, în imensa majoritate - 

țărănesc şi analfabet. Din această cauză” nu a avul aplicare. 

Viaţă, parlamentară propriu zis nu am avut ; Regele numea gu- 

_vernul, îar acesta îşi alegea parlamentul, care pleca odată, cu 

guvernul, când acesta; nu mai avea încerderea; Regelui. Foarte 

multe legi votate după promulgarea Constituţiunei erau vădit . 

_ainticonstituţionale şi cu toate acestea, uneori nici nu Sa băgat 

de seamă, iar atunci când se invoca constituționalitatea, era. mai. 

mult ca o armă politică. Ca dreptate socială, este suficient să 

arătăm. că țărănimea, care reprezintă 718 din populaţiunea ţă- 

rei, avea numai 40 deputaţi şi nici un senator ; marea proprie- 

tate, care reprezintă, câteva mii de alegători, avea, 79 deputaţi, 

iar colegiul oraşelor 72. Ceva mai mult, procedura: electorală era. 

astfel alcătuită, încât țărănimea rar putea să-şi aibă un repre- 

zentant. Din această cauză colegiul al III-lea era; considerat ca 
o zestre pur guvernamentală. : - 

Juristul pentru a putea stabili prindipiile, adică normele 

fundamentale, trebue să analizeze diversele manifestări ale vie- 

ței juridice sub toate formele, nu numai textele propriu zise: 

Constituţiune, legi, regulamente, deciziuni, dar şi hotăririle ju- 

decătoreştii. Ideile generale, care se degajează din aceste docu- 

mente, constituesc principiile. 

Drepturile Statului față de individ şi ale individului faţă 

de Stat trebuesc să fie bine precizate. Teoria acelora. care susţin 

că Statul este o persoană fictivă, căreia i s'a recunoscut drepturi, 

asemănând Statul cu individul, ne-ar conduce să credem că ar 

trebui să aplicăm, şi în această materie, principiile, care domină ” 

în materia drepturilor individuale. Dar Statul are drepturi de 

altă natură, decât acele ale indivizilor : Statul are dreptul de a 

percepe impozite ; Statul are dreptul să rechiziţioneze bunurile 

mobile ce avem, să ne exproprieze de imobile, să rechiziționeze 

chiar persoanele, are dreptul să ceară, îndeplinirea serviciului
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militar, are dreptul să ne ceară să executăm funcțiunea. de ju- 

rat, să depunem ca martor şi are dreptul să ne pedepsească, 

dacă nu îndeplinim aceste obligăţiuni. 

Dreptul public este cârmuit de alte principii decât acele ce 

găsim în dreptul privat. Montesquieu, în LPEsprit des lois, ne 
spune: Il est ridicule de prâtendre dâcider des droits des 
royauimes, des nations et de Punivers, pur les mâmes mazimes sur 
lesquelles on decide entre particuliers d'un droit pour une gout- 

„tiere*). Dreptul public are şi el principii ; unele din ele sunt 

aplicate în dreptul privat, dar prin natura lor sunt principii 

generale de drept, având aplicaţiune şi în dreptul public ca şi 
în dreptul privat. 

După cum zice F. Larnaude, savantul profesâr al universi- 
tăţii din Paris: „Je crois gquil est possible dintroduire dans le 
droit public la dogmatique juridique sans copier servilement le 
droit priv. Le droit public a, lui aussi ses principes, ses theories 
juridiques ; toutes la difjicultă consiste ă les degager ou ă les 
construire. Mais je me crois pas qu'il soit împossible de trouver 
sur des questions qui semblent analogues ă celles du droit Drivă 
des regles specifiquement propres au droit public, et tres dif- 
Jerentes ide celles par lesquelles se trouveut domintes ces ques- 
tions dans le droit prive. C'est des entrailles meme du droit pu- 
blic, qu'il faut faire surgir les grandes theories qui expliguent 
les decisions du droit constitutionnel ou du droit administratiţ, 
sans vouloir de force les expliquer par des consideralions de 
dogmatique juridique prive. Autrement entendue, la melhode pu- 
rement juridique, qw'on le sache bien, serail un embarras et non 
un progres?). 

In dreptul administrativ?), individul este față în faţă cu 
Statul. Şi, în aceste raporturi existânde între acest colos, ce se 
chiamă Stat şi între pigmeul, care e individul, dacă ar fi să apli- 

1) Oeuvres completes de Montesquieu, edition Laboulaye, t. V, De.Pes- prit des lois p. 240. 
2) Larnaude în prefața traducerei franceze a operei lui Labande, Droit 

public de lempire allemand,
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căm principiile, care cârmuiesc raporturile dintre indivizi, am 
ajunge la soluţiuni inadmisibile. 

Raportul între Stat şi individ are ca; bază imegalitatea, căci 
Statul are la dispoziţie puterea. publică, adică facultatea, posibi- 
litatea, de a-şi impune voinţa sa individului, însă nu în mod ar- 
bitrar, ci după anumite norme, pe care trebue să le respecte. 

* Uneori însă, Statul nu se serveşte de puterea, publică şi se 
pune pe teren de egalitate cu individul. 

In Statul modern, bazat pe legalitate, puterea publică, este 
organizată, şi tocmai pentru a face posibilă, domnia, legalităţii şi 
a înlătura absolutismul ;, Puterea, publică este împărțită în 3 
puteri distincte. încredințate la titulari, indivizi, distincţi. Acesta 
este principiul separaţiunei puterilor, despre care vom vorbi în- 
tun capitol deosebit. 

In dreptul nostru adininistrativ găsim 6 mari principii : 
Î. distinețiunea. actelor administratiive în acte de autori- 

tate şi în acte de gestiune. Ambele categorii de acte trebuese fă- 
cute în contormitate cu legea. 

2, responsabilitatea Statului şi a; funcţionarilor pentru ac- 
tele administrative ilegale. 

3. competența puterii judecătoreşti de a controla, legalitatea. 
actelor administrative şi chiar constituționalitatea legilor. 

4. existența, unor acte de comandamant, făcute de puterea. 
executivă, „în perioada, de criză, care scapă: de orice control ju- 
risdicţional (acte de guvernământ). 

5. Principiul specialităței serviciului public, adică Statul, 
când voeşte să dea satisfacţiune unui interes general printr'o 
organizare de Stat, creiază un serviciu public, cu misiune de a da. satisfacțiune acelui interes general. Această țeorie a serviciu- 
lui public formează un capitol important în dreptul adminis- 
trativ. 

6. Un alt principiu fundamental este vechiul principiu ro- | man, delegata potestas non delegatur, adică un organ: „au un iuncţionar care exerctă atribuţiuni de putere publică nu poate delega, altuia atribuţiunile sale. Un funcţionar este însărcinat 
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de lege să exercite o anumită funcţiune, într'un interes social, 

el nu poate îndeplini acea funcţiune prin mandatar. 

Dar, câte alte principii nu se degajează din studierea aten- 

tivă a faptelor! Dacă examinăm. organizarea de Stat în trecut, 

constatăm că, serviiciile Statului, cele mai multe, nu erau per- 

mamnente ; astăzi din contra: administraţiunea, tribunalele, ar- 

mata, impozitele, sunt permanente. Astăzi nu se poate concepe ca 

un serviciu public să fie întrerupt. Greva, şi serviciul public sunt 

noţiuni, care se exclud, căci, prin proclamarea. grevei, se subor- 

donează: interesul general interesului privat. Or, ua principiu 

esențial de drept public, fără de care Statul nu poate să existe, 

cere ca atunci când sunt în conțlict interesul particular cu înte- 

vesul general, acesta din urmă trebue să fie preferat. Din con- 

statarea acestor fapte arătate mai sus, rezultă şi un alt principiu. 

„acela al permanenţei serviciilor publice. 

Statul nu poate să îndeplinească; misiunea, sa, nu poate să. 

“satisfacă interesele generale decât cu ajutorul funcționarilor. 

Dar, funcţionarul public pentru ca să fie util, trebue să aibă o 

cultură profesională, el trebue să-şi dea. tot timpul pentru a în- 

deplinii serviciul public, jar Statul trebue să-i dea o remaunera- 

fiune care să-i dea posibilitatea să trăiască în mod demn, polii 

“cil. vasagului social ce ocupi. 

lată, deci o nouă lege, aceia a proțesionalizărei funcțiune: 
publice. 

. *% 

În dreptul administrativ, constatăm : 1. O extraordinară di- 

versitate de malerii. Obiectul dreptului administrativ este foarte 

mare și variat pentru că serviciile Statului sunt numeroase și 

variate. Statul modern nu se mai mulţumeşte să asigure ordinea, 

internă; și externă, căile de comunicaţiune, să. distribue justiţia, 

percepând impozitele necesare pentru funcţionarea acestor ser- 

vicii, așa cum, cereau H. Spencer, J. B. Say, Bastiat. . 

Astăzi, Statul are servicii de ordin industrial (conducând 
căi ierate, telegraf, telefon, servici de navigaţiune), sarvicii de or- 

din comercial, de ordin agricol, de ordin intelectual, de ordin 

artistic, de ordin moral. etc.          

      

1
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Dreptul administrativ se ocupă cu întreagă această activi- 

tate a Statului. lată de ce obiectul său e aşa. de variat. 

2. O extremă mobilitate este a, doua, caracteristică a drep- 
tului administrativ. Drepul privat are o mare stabilitate. 'Teoria, 
obligațiun'lor are şi astăzi ca bază construcțiunile juridice ale 
jurisconsulților romani, pe câtă vreme examinăţi legile admini- 
strat.ve şi veţi vedea, continue modificări. Cauza trebue căutată 
în faptul că tiecare partid politic, care 'deţine puterea, voiește 
să organizeze serviciile publice conform concepţiunilor sale 

" politice, | 
3. Un al treilea caracter al dreptului administrativ este lipsa 

de codificare. Un cod este o reunire, într'o ordine logică, a prin- 
cipilor de drept, care reglementează o materie sau materii ana. 
loage. Or, cum sar putea face un cod în care să se vorbească în- 
tr'un capitol de organizarea judeţelor, în altul de organizarea 
comunelor, într'altul de drumuri, în altul de organizarea minis- 
terelor, într'unul de contribuţiuni, în altul de vămi, în unul de 
poliţia. vânătoarei sau a pescuitului, într'altul de cotitul vaselor 
sau de poliţia, dirculaţiunei. 

: 
Ce analogie există între aceste materii aşa de disparate ? 

Chiar dacă sar încerca o codificare, ea ar avea proporţiuni 
imense şi ar fi într'o continuă, transformare. 

- Numai Portugalia a făcut un cod administrativ, în care 
însă se cuprinde numai organizarea comunală şi judeţeană. 

* * % 

Studiind dreptul nostru administrativ, astfel cum există 
astăzi, constatăm : N 

1. Că unificarea legislaţiunilor administrative nu sa înfăp- 
tuit încă, decâţ în foarte.puţine materii ; că în Basarabia un'fi- 
carea s'a făcut mai pe repede. In Transilvania, şi Banat, isvoarele 
dreptului administrativ ' sunţ: legile ungurești date înainte de 
18 Octombrie 1918, apoi decretele date: de consiliul dirigent până 
la 20 Novembre 1919, apoi decretele-legi şi decretele date de pu- tera centrală pentru Ardeal ; pentru Bucovina. avem toată, le- sislațiunea aflață în vigoare la 15 Noembrie 1918, apoi decre-
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te-legi şi legi comune; cât despre Basarabia, sunt în vigoare 

legile găs te aplicabile la 27 Martie 1918, care nu au fost abro- 

" „gate, precum şi legile comune şi câteva. dispoziţiuni speciale. 

2. Că în afară de Constituţiune şi legile interne, trebue să ți- 

nem seama și de convenţiunile şi tratatele internaţionale, care 

reglementează chestiuni administrative interne, aducând grave 

“atingeri dreptului de suveranitate, căci prin aceste tratate şi con- 
venţițini internaţionale se recunosc, unor categorii de cetăţeni 
“drepturi deosebite de a celorlalţi cetăţeni, drepturi puse sub con- 

trolul unor autorităţi internaţionale, societatea naţiunilor şi, în 

caz de conflict între aceste categorii de cetăţeni şi Stat, se recu- 
moaşte competența de a judeca tribunalului internațional din 

Haga. 
%* a E 

Suntem chemaţi la un mare viitor ; ne-am realizat aproape 
în întregime idealul ; am reuşit graţie răsboiului mondial să re- 
unim întrun singur mănunchiu toate ţările româneşti. Avem 
țara cea mai frumoasă şi mai bogată din Europa, reprezentăm 
aci, la porţile Orientului, spiritul latin în mijlocul unei imense 
mase de Slavi, animați de un spirit da expansiune, cum zice 

- Tarde, şi faţă de care, cel puţin pentru moment, nu mai există 
"“zăgazul germanic. Ă 

Este de datoria noastră să păstrăm ceeace ne-au hărăzit ca 
“moştenire cei morţi pentru înfăptuirea, acestui ideal. Trebue să 
“voim ca această frumoasă țară să rămâie pentru vecinicie româ- 
nească, Poporul românesc are suficientă inteligență, caracterul 
“nu e totdeauna la, înălțimea inteligenţei : solidaritatea, exactitu- 
dinea, contăn uitâtea, trebue să recunoaştem că ne lipsesc într'o 
largă măsură. Imprejurările, timpurile protivnice ne-au hărăzit 
„aceste slăbiciuni. Ma 

Prin şeoală, prin propagandă de, orice fel, trebue să căutăra 
să remediem cât mai neîntârziat defectele. 'Trebue ca toate ener- 
giile să fie chemate să conlucreze pentru consolidarea, Tărei. 

” . 
XX +
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Prima datorie a unui guvern este să organizeze 0 adminis- 

traţiune capabilă să înfăptuiască, unirea sufletească a tuturor 

Românilor. Pentru aceasta trebue ca, funcţionarii administrativi 

să fie adevăraţi slujitori ai dreptăţei, trebue ca administratorul 

să cunoască sufletul populaţiunei, trebue ca el să fie pătruns de 

marea, misiune, ce este chemat să îndeplinească, fie că el exer-: 

cită o funcţiune cât de modestă. 

Nu se schimbă starea de lucruri prin legi. Ceeace face mai 

mult valoarea, unglegi, este personalul care o aplică. Au trecut 

mai bine de 6 ani dela unire şi nu s'a făcut nimic în această di- 

recţiune. Trebuia din primul moment ceeiată o şcoală, superioară 

administrativă, unde tinerii să capete îndrumările necesare pen- 

tru a, fi buni administratori. In 1921, d. Argetoianu, atunci mi- 

nistru de interne, un adevărat cunoscător al nevoilor adminis- 

trațiunei, a propus un proiect de lege, foarte bine studiat, pentru 

înfiinţarea unei şcoli superioare administrative. Proiectul a fost 

votat de Senat, dar a fost înmormântat în cartoanele Camerei 

din cauza, crizei de guvern şi apoi a dizolvărei parlamentului.. 

De atunci au trecut aproape 4 ani şi nu sa făcut nimic în 
această direcţie, deşi în acest interval sau craiat ministere şi 
subseerotariate mutle provocatoare de mari cheltueli. 

vernele nu noastre ete 3 să. se îngi rijeasoă, de învățământul “rural. 

Trobue Să pe slim a. face să dispară, i această, ruşine a. analtabe_ 
tisnrălui şi, pentru a realiza acest scop. trebue. Să facem n orice 
săcrificiu 

  

Pe cn mr ee ete menire 

In ambele direcțiuni, tineretul universitar poate avea un 

rol covârșitor, căci prin avântul, prin energia, prin dezintere-- 

sarea, sa, el ar putea; face foarte mult : ţinând conferinţe cultu-- 

rale printre ţărani, sau. ca funcționari administrativi fiind ade- 

văraţi îndrumători ai lor. Si în această: privință ministerul de- 
instrucţie căruia i-ar incumba sarcina. ce a organiza această. 

mişcare culturală şi naţională, ar putea să se intereseze de pro- 
-pagandele şi mişcările similare ce se fac cu atâta energie Şi e 
aşa de frumoase rezultate în Statele-Unite. 

% 
% *
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Tyebue să recunoaştem că suntem otrăviţi de politică: ad- 

aninistrațiunea, şcoala, armata, chiar magistratura. sunt influen- 

“ţate în mod considerabil de politică. Se fac numiri pe conside- 

raţiuni politice, autorităţi administrative intervin în luptele po- 

litice, uneori pe ascuns, alteori chiar făţiş. Da altfel intervenţia 

prefectului în alegeri este cunoscută. S'a. mers până la declara- 

rea, stărei de asediu în unele regiuni pentru a se asigura reuşita 

guvernului în. alegeri. Sau adus, în toate timpurile, acuzaţiuni 

precise, că anume organe administrative au făcut ingerinţe în 

alegeri. Nu se poate şti, dacă acuzaţiunile erau adevărate, întru- 

cât nu s'a făcut nici o înwestigaţiune în această direcțiune. 

Numai la noi şi în Spania. există acest sistem. politic neno- 

vocit; contrariu oricărei concepţiunii de drept public. In toate 

ţările, parlamentul desemnează, guvernele ; la, noi guvernul nu- 

mit de Rege își alege parlamentul şi, când pleacă, guvernul, plea- 

“că şi parlamentul. Această stare de lucruri determină o corup- 

țiune generală a, vieței publice, intrigile de anticameră înlocuiesc 

luptele de programe şi de idei. O centralizare excesivă face pe 

de altă parte ca viaţa locală să sufere, să lângezească. 

Din această cauză, deşi s'a, introdus sufragiul universal, gu- 

“vernarea, noastră apare tot ca, fiind acea a unei oligarhiii. 

In mijlocul acestei crize politice, constatăm o totală nepu- 

tinţă, de organizare. Criză economică, criză financiară, criză mo- 

rală, bântuesc cu furie. Cauzele trebuesc căutate, pe lângă 

ruina provocată de răsboi, în lipsă de iniţiativă, în lipsă de pre- 

“vedere, în politica de partid, în inerția ce constatăm. Bogăţii 

imense nu sunt puse în valoare, energiile care au căutat să le 

pună în valoare au fost descurajate şi ruinate ; căile ferate sunt 

toarte departe de ceeace ar trebui să fie, — agricultura chiar a 

“rămas înapoiată. 

| Remediiul îl putem găsi, în mare parte, înti”o serioasă re- 

“formă administrativă, care să scoată cu desăvârşire politica din 

administraţiune. Ne mai având concursul administraţiunei, gu- 
venele nu vor mai putea falsifica adevărata stare de lucruri ; 

un partid politie impopular nu va mai putea obţina majorităţi
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în parlament şi, încetul cu încetul, vom avea şi noi o viaţă, po-- 

litică, reală, 

Pentru a realiza o asemenea, reformă „trebue să constatăn» 

că fiecare minister este destinat să satisfacă anume interese spe- 

ciale ale colectivităţii ; numai ministerul de interne ește un mMi- 

nister politic ; întreaga sa activitate se resimte de politică. 

Până acum câţiva ani depindeau de dânsul şi serviciul sa— 

nitar şi asistenţa publică, şi serviciul penitenciar şi serviciul pos- 

tei, telegrafului şi telefonului. Aceste servicii. au fost însă deta- 

şate şi distribuite la, ministere speciale şi astăzi trebue să, consta” 

tăm că acele servicii merg mult mai bine, că influența politică: 

a fost foarte redusă faţă de dânsele. | 

| A rămas însă, un serviciu foarte important, poliția, de care 

ministerul de interne nu înţelege să se separe și de care oamenii 

politici, care: au conducerea acestui minister, se servese ca de 

un instrument în luptele politice. Or, poliţia coprinde totalitatea 

serviciilor publice care au drept scop de a asigura, menţinerea. 

ordinei publice. Şi este oare recomandabil ca un serviciu așa, de: 

important; care trebue să asizure tuturor, în moi egal, sigu- 

ranţa, vieței şi a averei să devie un înstrument de opresiune pen- 

tru unii şi de favoare pentru alţii? 

“Despărțirea poliței în poliție administrativă şi poliție ju- 

diciară, una depinzând de ministerul de interne şi alta, de mi-: 

nisterul de justiţie, nu are nici un sens, mai alss că auxiliari) 

poliţiei judiciare sunt agenţii poliției administrative. 

In mod normal; poliţia trebue să depindă de ministerul de 

justiţie. In 1910, Henri Chardon a arătat în mai multe confe- 

rințe la. Ecole de hautes €tudes sociales, necesitatea, trecerei po- 

liției la ministerul de justiţie. 

Tot de ministerul de justiţie ar trebui să depindă şi jandar- 

'meria în ceeace priveşte activitatea sa polițieneassă. - 

In fiecare resort de curte de apel, procurorul general ar 

avea controlul asupra polijiei şi jandarmeriei din cuprinsul re- 

sortului. : 

“ Descentralizarea administrativă comunală şi județeană, dacă 

Sar aplica şi la noi, am avea drept rezultat că sar desvolta în:
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cetățeni spiritul de libertate, de demnitate cetăţenească, de in- 

teres pentru binele obştesc ; ar fi o adevărată şcoală politică. Se 

observă, în vechiul regat, puţina viaţă, ce o au comunele şi jude- 

tele, dezinteresarea tuturor oamenilor mai de seamă de a se 

ocupa de asemenea interese. Cauza acestei nepăsări a elemen- 

telor celor mai inteligente, mai culte şi mai pline de energie pen- 

tru asemenea chestiuni provine din lipsa de importanță a unei 

atari ocupaţiuni. Este cu atât mai ușor a vedea relele rezultate 
ale centralizărei noastre administrativa. dacă le comparăm cu 

situaţiunea, cu mult mai înfloritoare a oraşelor din Ardeal și 

Bucovina, unde existau serioase principii de descentralizare. 

Deconcentrarea, administrativă, adică dreptul acordat auto- 
rităţilor reprezentând în localitate puterea centrală, de a rezolva 
direct unele chestiuni fără a mai reteri la centru, ar prezenta 
asemenea un mare avantagiu, căci soluționarea Sar putea face 
repede şi în cunoștință de cauză. 

Impărțirea ţărei în regiuni, supuse la regimuri mai muit 

sau mai puţin deos2bite, prezintă de asemenea avantagii foarte 

mari. Diversele regiuni prezintă particularităţi, au caracteristice 

pronunțate, au anume resurse, există între locuitori un anumit 

spirit de solidaritate. Dacă de pilăă am face Moldova de noră 

o regiune, din cea, de sud o altă regiune, din Oltenia. Banat, Do- 

brogea, Basarabia, Bucovina câte o regiune, din Ardeal 2—3 

regiuni, din Muntenia 2 regiuni, —am aduce reale servicii ad- 

ministraţiunei. O mulţime de sarcini sar putea da acestor 
regiuni. sarcini pe care le-ar îndeplini mult mai bine decât 
autorităţile centrale. Consiliul regional aiutat de luminile ca. 
mer'lor de comerţ și industrie, precum şi a celor de aoricul: 

tură, din regiune, ar lua toate măsurile necesare pentru desvol!- 

tarea, acestor ramuri de activitate. 

Administraţiunea activă, încredințată unui prezident sau 

guvernator al regiunei asistat de un personal technic competent, 

ar fi mult mai bine făcută, decât astăzi, când controlul se face 
numai dela centru. O emulațiune ar exista în această privință 
între diversele regiuni. care ar trebui să se bucure de drepturi
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foaxte largi în reglementările economice, technice, şcolare, etc. 

Nu trebue să fugim de regiionalism, căci el este fecund în 

rezultate ; el face să se desvolte spiritul de libertate, patriotismul 

luminat. Nu avem decât să examinăm desvoltarea. extrăordinară 

a Elveţiei, tocmai din cauza. acestui regionalism. 

Proiectul de reformă administrativă prezentat parlamentu- 

lui în 1921 (proiectui Argetoianu) admitea, împărţirea ţărei în 

regiuni. 

Ar trebui de asemenea, să se aplice în unele servicii admi- 

nistrative sistemele întrebuințate în industria privată, apoi să 

se oblige ca fiecare serviciu public să-şi alcătuiască, un program 

de activitate pentru un anumit period. Ar urma de asemenea 

să se simplifice procedura. administrativă ; să se creieze un organ 

de legătură, care să coordoneze activitatea diverselor servicii, 

cum ar fi de pildă preşedinţia consiliului de miniştri. În fine, 

să se stabilească pricipiul responsabilităței funcţionarilor care 

să nu mai fie ca acum acoperiţi prin răspunderea; iluzorie a TDi - 

nistrului. Pentru aceasta, orice director de serviciu, care contra- 

semnează un act al ministrului să, aibă răspundere, afară numai 

dacă a. primit ordin scris. « 

In această privinţă, studiile precum şi arătările făcute la 

congresele internaţionale “de drept administrativ sunt foarte in- 

teresante. 

Cursul nostru de drept, administrativ va fi împărțit în *% 

cărţi. In cea dintâi, întitulată. Pri incipii generale, vom studia no- 

țiunea de drept şi în special de drept public, vom arăta, împor- 

tanţa, dreptului administrativ în studiul ştiinţelor» juridice, vorm 

examina apoi cum s'a. format Statul, aspectul juridic al Statului 

în societatea modernă, atribuţiunile lui ; vom arăta principiul 

separaţiunei puterilor ; un. capitol va, fi destinat studierei servi- 

ciilor publice, un altul persoanelor morale de drept administra- 

tiv; actele puterei executive vor fi examinate cu amănunţime : 

un capitol va fi destinat studierei funcţiunei publice, iar ultimul 

capitol se va. ocupa cu teoria centralizărei şi a descentralizărei.
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În cartea II-a se va trata. despre organizarea administra - 

tivă a României şi a subdiviziunilor sale ; cartea. II-a va îi des- 

tinată studiului contenciosului actelor administrative ; iar în ul- 

tima, carte, cea mai mare, se va vorbi despre funcțiunile obliga- 

torii şi facultative ale Statului, adică despre organizarea poli- 

ţiei, gestiunea domeniului - public, lucrări publice, expropriere 

pentru cauză de utilitate publică, căi ferate, postă, telegraf, pre- 

tecţiunea, ce trebue să se dea, agriculturei, comerţului, industriei ; 

vom studia apoi legislațiunea silvică, minieră, vom examina or- 

ganizarea învățământului, a bisericei , organizarea financiară.



    

CARTEA I 

PRINCIFII GENERALE 

     



CARTEA | 

|. Noțiunea de drept. — li. Noţiunea de stat. — Ill,. Separatiunea puterilor 
şi a funcțiunilor. — IV. Serviciu public. Concesiuni. — V, Stabilimente 
publice şi de utilitate publică. — VI. Actele puterei executive. — VII. Teoria 

funcțiunei pubiice., — Vii. Centralizare și descentralizare. 
  

In această carte, vom examina regulele esenţiale, princiviile, 

care domină dreptul administrativ. Vom căuta să degajăm aceste 

regule din legi şi din deciziunile judecătoreşti. Aceste „principii 

odată stabilite ne vor ajuta să rezolvim toate dificultăţile din 
viaţa practică. Dacă însă cercetările noastre sar mărgini numai 

la aceste două isvoare, ele nu ar avea un caracter cu adevărat 

științifie. Omul de ştiinţă, studiind o instituţiune, doreşte să-i cu- 

noască, origina, doreşte să, ştie: pentru ce instituțiunea s'a des- 

voltat astfel cum o constată; voeşte adică să cunoască cauzele 

cari au determinat formarea instituțiunei şi evoluţiunea ei în 

timp ; voește apoi să ştie dacă. în alte ţări există această institu- 

țiune, cu ce caractere şi pentru ce acolo instituţiunea a avut o 

altă evoluţiune. 

Când este vorba, de civilizaţiuni primitive, se poate întâmpla 

să constatăm existența aceloraş instituțiuni la popoare cu totul 

deosebite, cari. nu s'au putut influența. Ceeace însemnează,. că, 

întrun anumit stadiu de civilizaţiune, creaţiunile juridice sunt. 

foarte reduse. Studiile sociologice ne arată cum la diverse popu- 

laţiuni se formează noţiunea de autoritate, cum hoarda dă. 

naştere clanului şi apoi.se transformă ea însă-şi în trib, cum 

apoi tribul evoluiază şi ajunge să se transforme în Stat. Studiind
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istoriceşte diversele instituţiuni în diverse țări, ajungem să ve- 

dem cum anumite cauze au putut produce aceleaşi efecte în gi- 

verse ţări şi în acest caz neapărat. principiile ce degajăm capătă 

un mare grad de certitudine și de autoritate. 

Dar, tot studiul legislaţiunilor comparate, la. popoare civi- 

lizate, ne arată, că de multe ori, aceiași problemă, care preocupă 

pe legiuitorii din două ţări, capătă soluţiuni deosebite, se creiază 

instituțiuni deosebite, urmărind însă acelaş scop. Va să zică, 

mijloacele întrebuințate sunt deosebite, scopul e acelaş. Menta- 

jitatea poporului, spiritul lui, au făcut ca mijloacele întrebuin- 

țate să fie deosebite. Vom avea. deci tipuri naţionale de insti- 

-tuţiuni, procedeuri juridice sau legislative naţionale.



  

CAPITOLUL | 

NOȚIUNEA DE DREPT 
1. Norme etice. — 2, Norme juridice. — 3, Raporturi juridice. Instituţiuni juri- 

dice, — 4. Raporturi sociale, economice, politice şi rolui Dreptului — 
5. 'Technica juridică. — 6. Instituțiile juridice de drept privat şi de drept ! 
public, Diferenţiere. Definiţia lui Ulpian. — 7. Criteriul de diferențiere 
dintre dreptul public şi privat după Savigay, lhering, Roguin. — 8. După 
Blackstone, Kant, Puchta. — 9. interesul distincțiunii. — 10, Definiţiunea 
dreptului public ca ştiinţă. Detiniţiunea dreptului Administrativ. 

1. — Omul este intro continuă activitate determinată fie de 
necesități fisiologice, fie de mediul înconjurător, fie de conside- 
raţiuni de ordin moral: de adevăr, de milă, de iubire. Aceste 
nevoi fiind satisfăcute, creerul omului este frământat de noui 
măzuinţe. Pentru ca, acesta năzuinţe, proces intelectual, să, se - 
transiorme în mişcare, în acţiune, este nevoa ca omul să facă o 
alegere între aceste năzuinţe sau scopuri, căci ele nu pot fi toate 
ralizate, trebue să se renunţe la unele dintr'însele. , 

Este deci necesar ca să avem anumite norme, după care să 
-apreciem interesele noastre. Teoriile moral caută să stabilească, 
un criteriu, după carei să apreciem interesele, ele ne arată ce 
trebue să nu facem şi ce trebue să facem, ele ne învaţă să distin- 
gem binele de rău. 

Oamenii însă trăese în societate, nu trăesc izolaţi. Intre dân- 
şii există o interdependenţă. Nimeni nu:si poate realiza năzuin- 
fele sale, nimeni nu-și desvoltă, activitatea sa fără concursul ce- 
Jorlalți oameni. Intre oameni există raporturi de tot felul şi to- 
talitatea acestor. raporturi formează însă-şi viața socială.
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2. — Omul nu poate să-şi desvolte activitatea, sa în mod li- 
ber, aşa încât să-și realizeze toate interesele sale, căci procedând 

astfel ar lovi în interesele altora, cari ar protesta, a reacţiona 

și armonia, socială ar fi periclitată. 

Şi, nu se poate zice că omul ar trebui să lucreze în aşa fel 

încât să nu atingă interesele altuia, să nu-i împiedece activitatea, 

căci el nu poate şti ce năzulințe urmăreşte un altul mai înainte 

ca acesta, să, fi început executarea, aşa, că, aprecierea intereselor 

altora, este imposibilă. In afară de aceasta, oamenii sunt conduşi 

în aprecierea intereselor lor de egoism ; sinceritatea, încrederea, 

simpatia, sunt foarte rare. 
In asemenea, condițiuni, pentru ca să se facă posibilă: con- 

vieţuirea, socială, pentru a se menţine armonia înăuntrul gru- 

părei sociale, s'a, simţit nevoia: ca, să se stabilească, norme, vegule, 

care să determine, să limiteze fiecăruia o sferă de activitate: 

aşa că fiecare om poate să-și desvolte activitatea în sfera sa, 

dar nu are drept să intre în sfera de acţiune a altuia. Inăuntru 

sferei sale acțiunea. sa este permisă, este Bicită ; afară din sferă, 

impietând asupra, altora. acţiunea sa este ilicită. 

Aceste norme, care delimitează activitatea fiecărulia şi face 

posibilă, realizarea simultanee a activităţilor tuturor oamenilor, 

se numesc norme juridice. 

Morala, ne arată criteriul după care să apreciem interesele. 

năzuinţele omenești. Un: om singur, trăind izolat. un dihastru. 

un naufragiat, aflându-se pe o insulă pustie, un Robinson Cru- 

soe poate să se conducă, de principii morale, să urmărească nu-- 

mai realizarea, binelui. Un om izolat însă nu are nevoe de norme 

juridice, căci dreptul nu poate să existe decât în societate, întru 

cât el delimitează interesele noastre de interesele altora şi pune 

limite activităţei fiecăruia; pentru ca să nu împiedice pe alţii în 

activitatea lor. Normele juridice se referă, la activitatea noastră 

şi ne ordonă să lucrăm în aşa fel încât să nu aducem atingere 

“altora, ; ele sunt norme de armonizare socială, ele se ocupă de 

„partea exterioară! a acţiunilor omenești 1). 

  

1) Korkunov, TAcorie gencrale du droit, Paris, 1903, pag. 53 şi urm.
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Societatea, omenească, are nevoie ca, între membrii ei să existe 
„armonie pentru ca astfel, prin activitatea, tuturor, prin colaho- 
rarea. tuturor, ea să se desvolte, să devie puternică. De aceia nor- 
mele juridice sunt impuse de sodietate, de aceia crganizarea 
socială. intervine cu'forţa pentru a face ca. normele juridice să, 
fie respectate şi pedepsește pe acel care le-a, înfrânt. 

Cai o urmare a acestor prindipii, aplicațiunea. regulelor ju- 
ridice nu are loc decât atunci când există opoziţiune între in- 
teresela. mele şi interesele altuia, Dacă acesta, mă dispensează 
de observarea regulelor de drept, ele nu mai sunt obligatorii * 
Volenti non, fil înjuria. | 

Un autor din veacul al XVIII-lea; Christian Thomasius, ne 
«pune că, principiul fundamental al dreptului se poate rezuma, 
astfel: Quod. tibi non vis fieri alter; ne feceris, adică, nu faca 
altuia, ceeace nu vrei să ți se facă, ţie. Prin urmare regula de 
drept ar fi negativă, sub forma de ordin și privitoare la conduita 
noastră, faţă de alţii. 

Dreptul modern: nu se mai ocupă numai de partea exte- 
rioară a acţiunilor omeneşti ; el ia în consideraţiune şi cauzele 
interioare. Aşa, în materie de contracte, se caută acordul voin- 

“telor, fără. să se mai ceară o formă, solemnă. 
In materie penală, cineva, voind să omoare pe altul, îl pân- 

deşte, îl atacă, dar îl rănește uşor ; el-va fi urmărit pentru ten- 
tativa de asasinat. Un altul. comite un: omor din imprudenţă : 
el va fi dat în judecată pentru acest delict şi pedepsit foarta 
uşor. Prin urmare, pedeapsa după intențiune maji mult, decât 
după urmările materiale ale faptului incriminat. 

3. — Intro societate organizată, acţiunile omeneşti pot să 
aibă caractere diferite. Prin această, activitate continuă a mem- 
brilor societăţei se stabilesc raporturi între dânşii, adică activi- 
tatea. unora depinde de activitatea, altora. Pentru a, își satisface 
nevoi] ale bărbatul si ia. _se înso Femeia, are ne- 
voie de protecţiune, mai ales în perioada, gestațiunei ; copiii au 
nevoie de îngrijire cât timp sunt mici. Iată raporturi, adică, de: 
pendenţa unuia, față de altul. Aceste dependențe constituese fapte, 
realitate. Dacă, aceste fapte sunt îmbrăcate în forma, juridică,



34 PAUL NEGULESCU 

adică, sunt sancţionate de legiuitor, avem pe lângă baza reală a 

dependenţei şi o bază juridică, şi atunci raportul ia numele de 

raport juridic. E 

Raporturile de orice fel, ce există între oameni, pot fi re- 

duse în trei mari grupuri: | 

1. raporturi derivând din necesitatea fisiologică a repro- 

ducţiunii ; 

2. raporturi de ordin economie, derivând din necesitatea 

fisiologică a nutriţiunei : proprietatea, obligaţiunea. 

3. raporturi de ordin moral. | | | 

In orice act omenesc constatăm omul general ; în. particii- 

larităţile diverse pe care le aflăm avem omul temporar sau în 

dividual. | 

De pildă, dacă considerăm că X s'a căsătorit cu femeia Y 

în anul cutare, în orașul cutare, avem un fapt individual, sin- 

gular, care nu se mai reproduce. Dacă însă observăm că faptui 

sa celebrat după anumite forme, constatăm că el se aseamănă 

cu o mulţime de alte căsătorii contractate după legile din acea. 

epocă, deci un aci temporar ; iar dacă luăm în considerajţiune 

scopul căsătoriei, satisfacerea, instinctului genesic, constatăm. că 

actul e cu desăvârşire general. - 

Actul singular, care nu se repetă şi nu se aseamănă cu altul, 

constitue un eveniment. Actul omenesc care prezintă 'o asemănare 

"cu altele şi care e reglementat de oameni, formează o înstituțiune 

juridică ; spre ex. : instituțiunea, căsătoriei așa cum este regle- 

__mentată, de coiul civil. Orice înstituţiune omenească are un în- 

ceput şi un sfârşit, adică e temporară. 

In sodietăţile mai puţin înaintate, orice instituțiune începe 

printrun eveniment. Un om face un act, alţii îl imită, obiceiul, 

care formează legea popoarelor la început, îl consacră -și astfel 

se creiază instituţiunea. 

Un om primitiv a găsit o piatră pe care a fasonat-o şi a 

făcut o armă cu care să vâneze. El oprește cu forța pe alţi oa- 

meni ca să i-o răpească ; alţi oameni fac la fel ca dânsul. In- 

cetul cu încetul se naşte ideia, că, dacă un lucru aparţine cuiva,
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ceilalţi nu au dreptul să i-l ia ; se stabileşte un raport întra un 
om şi un lucru, pe care ceilalţi îl respectă. Astfel se naşte insti- 
tuția. proprietăţii. 

Omul primitiv, trăind în societate, capătă convingerea, că, 
activitatea, şi forţa lui sunt insuficiente ; el constată că aeti- 
vitatea altora poate să: fie de altă, natură decât a lui şi prin ur- 
mare şi produsele acestor activităţi pot fi diferite. In asemenea, 
«condițiuni, el doreşte să, se asocieze cu alţii, cari, prin abilitatea, 
“Şi forța lor, sunt temuţi şi respectaţi de colectivitate şi, dacă 
-aceştia, consimt, încep să-şi schimbe între dânşii produsele acti- 
vității lor. Aceste raporturi, cari se stabilesc între oameni, sunt 
consfinţite mai apoi de obiceiuri şi astfel se naşte instituţia, ju- 
ridică a obligaţiunilor. Fenomenele economice, în cursul timpu- 
lui, schimbă aceste raporturi şi atunci se schimbă şi forma in- 
stituțiunei, căci dreptul ocupându-se să dea numai o formă ra: 
porturilor existente, instituţia, obligaţiunilor este forma pe care o iau raporturile dintre oameni, după cum dreptul de proprie- tate este forma pe care o iau raporturile oamenilor faţă de 
bunuri. 

4. — Până spre finele veacului al XVIII-lea, forma de gu- "vern admisă mai în toate ţările, era monarhie absolută. Ea, cores- 
pundea; unei stări economice, morale, religioase ; când însă cir- cumstanțele, condiţiunile vieţei sociale, cari i-au dat naştere, nw 
au mai corespuns cu această formă a monarhiei absolute, for- ma a fost înlocuită, printr'alta. In, locul monarhiei absolute a- 
'vem forma constituţională, fie ca, monarhie, fie ca republică, 

Fenomenele economice, morale, religioase, politice, sociale, -constituese viaţa societăței ; ele determină, noui raporturi între 
un om faţă de bunuri, fie de ceilalți oameni, fie faţă de grupa- rea, socială însă-şi, iar dreptul urmează aceste schimbări şi sa 
adaptează lor. Evoluţiunea, dreptului corespunde deci cu evolu- 
țiunea acestor fenomene. Dacă dreptul nu mai corespunde vie- 
ței, el devine o formă, goală, care nu-şi mai are aplicare decât în 
tările de tradiţie, şi numai ca o reamintire a trecutului, fără 
nici o valoare reală, cum găsiin numeroase pilde în Anglia. 

» "Dreptul dă o formă determinată acestor fenomene, el lo dă



36 PAUL NEGULESCU 

o eristalizaţiune, o consistenţă. Fenomene sociale, economice, po- 

litice, religioase, cristalizate în formă de înstituţiuni juridice, ca- 

pătă o forţă de rezistență foarte mare, ele devin: stabile ; pe câtă, 

vreme înainte de a căpăta forma juridică sunt nedefinite, moi, 

fără, consistenţă şi rezistenţă. 

Pentru ca, o înstituţiune să devie rezistentă, să aibă stabili- 

tate, trebue să. capete forma juridică. Pe această bază se creiază 

interese, care măresc forţa! jinstituţiunei, dar care opun şi o re- 

zistență atunci când nevoi comune său năzuinţe morale cer 

schimbarea. formei acestei instituţiuni. Dacă rezistența. este prea 

mare, ajungem la, mişcări violente, la revoluțiune ! 

Ini rezumat, deci, dreptul nu este decât o formă care se a- 

-daptează vieţei reale. 

5. — Technica juridică consistă în! a formulă, şi a interpretă 

principiile juridice. Ea se împarte în technica: legislativă şi tech- 

nica. interpretativă. 

Se numeşte technică legislativă acea. care stabileşte forma. în- 

stituţiunei juridice, care fixează cu alte cuvinte condiţiunile, mMo- 

dul de a fi al elementelor constitutive. Este incontestabil că, le- 

gislatorul trebue să, cunoască, viaţa reală şi în acelaş timp să știe 

să mânuiască principiile de drept pentru ca să facă o adaptare 

cât mai bună între fenomenele sociale, politice, economice și 

forma, juridică cu care îmbracă aceste mamnitestaţiuni ale vieţei 

sociale. 

“Odată stabilită forma, odată legea făcută, incepe sarcina 

interpretului. Interpretul trebue să rezolve toate chestiunile, cari 

se pot naşte din complexul vieţei sociale, chiar pe acelea pe care 

legiuitorul nu le-a avut în vedere şi aceasta numai cu ajutorul 

textului legei. 

Aceasta constitue technica jurisprudențiaiă, şi doctrinală sau 

techmica înterprelalivă. Interpretarea legilor este încredinţată. 

tribunalelor, însă nu cu caracter de autoritate, adică o interpre- 

“tare obligatorie, căci aceasta e rezervată, puterei legiuitoare (art. 

36 Constituţie) dar pentru fiecare speţă. Aceasta constitue tech 

mica jurisprudențială. 

Jurisconsulţii pot să, propună în lucrările lor explicaţiuni 

4
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şi soluţiunli pentru diverse probleme juridice. Aceasta constitue 

technica doctrinală şi joacă un rol foarte important. Juriscon- 

sulţii caută să arate părţile esenţiale ale-legei, ei formează con- 

strucțiunile juridice, acolo unde legiuitorul nu a dispus, din 

combinarea şi interpretarea textelor, pe care de mulie ori tri- 

bunalele le consacră ; ei prin studierea diverselor texte și apli- 

carea principiilor de logică juridică ajung la generalizări, ajung 

să degajeze principii generale, formează așa numitele categorii 

juridice. De pildă, doctrina. vorbeşte despre organe permanente 

și organe nepermanente ale Statului. Nici Constituţiunea, nici 

vre-o altă Jege nu fac această distincțiune, această categorie ju- 

ridică. Şi, cu toate acestea, din examinarea textelor vedem că 

ea există. Regele, guvernul, instanţele judecătoreşti, afară, de 

Curțile cu juraţi sunt organe permanente, pe câtă vreme par- 

lamentul şi Curțile cu juraţi nu sunt organe permanente ; ele 

funcţionează numai un anumit timp al anului. 

Tot jurisconsulții crează, pentru adaptarea unei forme ju-! 
ridice la noi, nevoi sociale, politice sau economics, ficțiuni ju- 
ridice, pe care mai târziu legislatorii le consacră, sau tribuna- 
lele le aplică. 

Indată ce o instituțiune a căpătat forma juridică, ea devine 
obligatorie şi se execută cu forţa contra acelora cari ar voi să 
împiedice executarea, ei. Caracteristica dreptului consistă, în con- 
strângere, o constrângere legitimă, adică conformă cu legea *). 

6. — Instituţiunile juridice nu sunt toate de acelaş fel : unele 
se diferenţiază de altele prin natura lor şi prin scopul ce-şi pro- 
pun să realizeze, prin mijloacele ce li se pune la îndemână. Di- 
ferența apare evidentă când judecăm că în. societatea omenească 

"avem o viaţă corporativă, adică, a. organismului social şi o viaţă 
a unităţilor componente ale acestui organism, adică a îndivizi- 
lor. Unele din aceste instituțiuni juridice se referă la viața, or- 
ganismului social, :iar altele se referă la viața individuală ; 
amândouă aceste categorii formează. dreptul. 

Jurisconsulții romani distingeau aceste două subdiviziuni 

  

1) Larnaude, Le droit public, sa concâption, sa methode.
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ale dreptului, numindu-le drept public şi drept privat (jus pu- 

blicum et privatum). Astfel Ulpian ne spune: Hujus studii duae 

sunt positiones publicum el privatum. De o parte dreptul pu- 

blic ocupându-se de res romana, adică, de viaţa Statului ; de altă 

parte dreptul privat, ocupându-se de chestiunile privitoare la; 

indivizi : publicum jus est quod ad statum. rei romanae spectat, 

privalum quod ad singulorum utilitatem pertinet. (Dig. 1. 

1,1$2).. 

Această distincţiune între drept public şi privat este nece- 

sară, căci face ca, instituţiunile de drept privat să capete o for- 

mă mai stabilă, mai durabilă, să nu sufere prea mult influen- 

țele politice. La Atena, unde distincţiunea, dintre drept public şt 

privat nu exista, constatăm intervenţiuni constante din partea: 

Statului în afaceri particulare. Astfel, de mai multe ori sau anu- 

lat datoriile particularilor. Alteori, se dedea de către Stat acelora: 

care împrumutau Statul, o ipotecă generală asupra, bunurilor: 

tuturor cetăţeniilor. Asemenea confuziuni, între ceeace e public: 

şi ceeace e privat, face ca dreptul privat să fie oprimat ; individul . 

nu are siguranţă că produsul muncii lui va, fi respectat, arbi- 

trariul colectivităţii domneşte. In atari condițiuni, activitatea. 
individului fiind împedicată şi colectivitatea se resimte, slăbeşte, 

consecinţele nu sunt fericite D, 

Tată, una din cauzele de superioritate ale organizațiunei rO= 

mane faţă, de cea greacă. - 

„In societatea, feodală, constatăm de asemenea confusiunea 

dintre dreptul public şi privat; dar, spre deosebire de Greci, în 

societatea feodală, domină dreptul privat. Aşa, de ex., suvera- 

nitatea este în dreptul feodal proprietate privată ; ea se trans- 

mitea prin succesiune, ca şi bunurile. celelalte între copii. Când 

o Îată se mărita, ea patea aduce, ca zestre, dreptul suvsran 

asupra, unei regiuni. | 
La, noi, în vechiul drept, Domnia nefiind hereditară, ci elec- 

tivă, nu am putut vedea, asemenea, fenomene ; dar nu e mai pu- 

țin adevărat, că documentele ne arată cum Domnitorii ceda 

2) Larnaude, Cours de droit public.
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un atribut al Suveranităţei, distribuirea, justiţiei, fie la juzi, fie 
la mânăstiri. _ 

Legislaţiunile moderne cunosc toate această, distineţiune “ 

dintre dreptul public şi dreptul privat. Dela. Constituţia, ameri- 

cană din 1787, toate ţările, afară de Anglia, şi-au făurit consti- 

tuţiurii, unde sunt tratate chestiunile importante de drept public 

privitoare la organizarea, Statului. Celelalte chestiuni de drepi 

public sunt coprinze în diverse legi. Intr'unele ele sunt ameste | 

cate cu chestiuni de drept privat. 

După definiţiunea, dată de Ulpian, criteriul, după care tre- 

bue să distingem dreptul public de dreptul privat, ar fi natura 

interesului. Când deci dispoziţiunea este luată în vederea, unui 

interes general, avem drept public; când este luată, pentru sa- 

tistacerea. unui drept privat, avem drept privai. Nu se poate 

spune, în mod general, că dreptul public se ocupă de interese 

cari au o importanţă mai mare pentru colectivitate şi dreptul 

privat de interese cari ar avea o importanță mai mică. Căci un 

fabricant, care a, făcut cu un Stat un contract ca să-i furnizeze 

tunuri, proiectile, explozibile, sau un altul care'sa obligat să 

îurnizeze alimente, au făcut contracte de drept privat şi, cu toate 
acestea, interesele pe cari aceste contracte le. satisfac sunt cu 

mult mai mari decât acelea, cari ar rezulta din alegerea unor 

membri într'un consiliu comunal ; căci, deşi interesele fabrican- 
tului şi ale statului sunt reglementate de dreptul civil, neexe- 
cutarea, acestor obligaţiuni poate să atragă înfrângerea Statului 
întrun răsboi. 

Pe de altă parte, înființarea unui minister, a unui subse- 
cretariat de stat, a unei funcțiuni, este o chestiune de drept pu- 
blic. Cu toate acestea, ea, are o importanţă foarte mică faţă de 
o reformă, care ar schimba raporturile de familie, de pildă: ar 
admite sau ar refuza, divorţul, ar admite căutarea. paternităței, 
ar admite proprietatea, colectivă, sau familială, în locul celei în- 
dividuale. Şi cu toate acestea, într'un caz suntem în dreptul pu- - 
blic, în celalt caz suntem în domeniul dreptului privat. 

In orice societate omefească, avem o viaţă a colectivităţei și



40 - ' PAUL NEGULESCU 

o viaţă a indivizilor cari o compun. Prin urmare toate regulele“ 

privitoare la viaţa colectivităţii: administraţie, justiţie, asis- 

tență, învăţământ, căi de comunicație, armată, ete., constituese 

drept public ; când însă avem reguli cari privese viața indivi- 

zilor, avem drept privat. 

7. — Pentru a stabili un criterium, după care să se , diferen» 

țieze dreptul publie de dreptul privat, sau emis diverse sisteme, 

nici unul însă având preciziunea sistemului formulat de Ul- 

pian. Savigny distinge raporturile juridice după scopui ee ele 

urmăresc. După acest celebru jurisconsult, în dreptul public, 

Statul este scopul şi individul nu ocupă decât un rol secundar, 

„ve câtă vreme, în dreptul civil, Statul nu este decât un mijloc, 

iar individul e scopul. Ă 

„Această distincţiune a raporturilor juntidice după scop a 

fost formulată de Ihering în celebra sa operă Das Zeck în 

Recht, tradusă în limba, franceză, sub titlul Le but du droil. El 

distinge raporturile juridice după subiectul scopului, zweck- 

subjekt în 3 clase, după cum acest subiect sau destinatar .este. 

individul, sau o societate, sau statul. 

Dar această, distincţiune nu este funda mentală, căci după 

cum ne spune însuși Ihering, aceeaşi instituţiune, proprietatea, 

poate să aibă ca, destinatar individul sau societatea, sau Statul. 

Teoria, lui Thering nu ne dă nici un criterium, după care să di- 

ferențiem dreptul public de: cel privat. . . 

Porniind. dela: ideea necontestată că, în orice drept există : 

a) un subiect al dreptului ; b) un obiect al dreptului ; e) ma 

teria sau conţinutul dreptului ; d). sancţiunea, sau realizarea. obli- 

satorie a dreptului, Roguin, în cartea sa La regle du droit, sus- 

ține că, după cum subiectul dreptului este statul sau un individ, 

un drept 6ste public sau privat. 
Această teorie însă nu poate rezista la o critică serioasă. In 

adevăr, presupunem că un minister cumpără cerneală, hârtie 

sau face un contract cu un tâmplar pentru confecţionarea, mai 

multor birouri. Se poate pretinde oare, că un asemenea, contract 

este un contract de drept public ? Este evident că Statul e titula> 

de drepturi într'un contract de vindere-cumpărare, de închiriere,
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dar nu e mai puţin adevărat că asemenea contracte sunt de drept 

privat, sunt reglementate de norme de drept privat, 

In materie electorală, un cetăţean are drept de alegător. Cine 

e subiectul de drept? De sigur, cetățeanul şi cu toate acestea ra- 

portul este d8 drept public. Alţii au căutat criteriul, după care 

să diferenţiem. drepturile publice de cele private, în sancţiune. 

Dreptul va fi public sau privat după cum. aplicarea sancţiunei, 

_se cere de un organ, de un agent al statului sau un simplu par- 

ticular. " 

Acest criterium este insufiaient, căci particularul poate să 

intenteze uneori acţiuni prin care intervine în dreptul public. 

Așa, de pildă, conf. art. 5 Ş III lit. £ din legea Curţii de casaţie 
din 1912, particularul, vătămat printr'un act administrativ de 

autoritate, poate să ceară, înlăturarea. lui pe motiv de ilegalitate. 

Prin legile electorale; se stabileşte că cetăţenii alegători au 

drept să facă contestaţiuni, prin cari să ceară ştergerea din lis- 

tele. electorale: a unor persoane. Or, electoratul este o materie 

esențialmente de drept public. 

_8.— Marele jurisconsult englez Blakstone%) (1793—1780), - 
plecând dela, ideile contractului social, împarte drepturile în ab- 

solute şi relative. EL consideră că, drepturile absolute sunt acelea,” 

pe cari omul le deţine dela natura, sa şi pe cari omul le are, fie 

că ar trăi în societate, fie că ar trăi izolat. Aceste drepturi sunt 

în număr de trei: Dreptul de siguranță al persoanei. Prin acest 
drept Blackstone înţelege 'că omul are un drept asupra corpului, 
asupra vieţei, asupra, sănătăţei, asupra, reputaţiunei. 

Al doilea „drept ar fi dreptul de liberă circulațiune, adică 
dreptul de a. merge unde convine omului, fără să poată fi arestăt, 
în afară de cazurile prescrise de lege. 

In fine, al 'treilea, drept absolut al individului este dreptul 
de proprietate. | 

Acestor drepturi absolute Blackstone le opune drepturile re- 
lative, cari nu se nasc decât în societate. Drepturile absolute nu 

“ 

  

1) Commentaires sur les Lois anglaises tr. chonipri (1822).
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pot fi atinse, schimbate de Stat, pe câtă vreme drepturile relative 

se pot modifica. Drepturile relative sunt cele privitoare la orga- 

nizarea. societăţei, la relaţiunile dintre Stat şi individ, la rela- 

țiunile individului în familie, care şi ea este o societate. 

Această teorie corespunde mentalităţei engleze, pasiunei lor 

pentru libertate, respectului persoanei ; însă, din punctul de ve- 

-dere care ne preocupă, de a găsi un criterium precis pentru deo- 

. sebirea, dreptului public de cel privat, ea, este cu totul insuficien- 

tă ; căci criteriul ce propune, de a considera drepturile după cum | 

pot fi atribuite omului izolat sau omului social, față, să conside- 

răm contractul de căsătorie, contractul de ipotecă ca, instituțiuni 

de. drept public, întru cât este nevoe la; confecţionarea lor de pre- 

zenţa unui agent al statului. Pe de altă parte, contractele dintre 

stat şi îndivid trebue să le socotim de drept public ? 

După. o altă teorie, pe care o găsim admisă de mulţi autori, 

dreptul privat ar cuprinde raporturile dintre indivizi, dintre par- 

ticulari, ps când dreptul publie ar coprinde raporturile dintre 

individ şi Stat, reprezentat prin organele sale. 

Criteriul după care diferenţiem dreptul public de dreptul 

privat consistă în a; zice că prezenţa Statului întrun raport ju- 

„ridic face ca acel raport să fie de drept public. 

Or, Statul face două feluri de acte juridice : unele cari sunt 

ordine faţă de membrii colectivităţii, acte de autoritate, altele | 

sunt analoage cu actele ce intervin între particulari, acte de ges- 

une. Acestea, din urmă sunt guvernate de aceleaşi regule, pro- 

ducând aceleaşi efecte, au aceleaşi sancţiuni, fie că ar fi făcute 

de Stat, fie de simpli particulari. Aceste drepturi sunt ele de 

drept public sau de drept privat? Evident că nu se poate sus- 

ține că. o închiriere făcută de stat ar fi de drept public ; prin 

urmare criteriul stabilit este insuficient. 

După Kant, la început dreptul este în mod exclusiv privat. 

Mai târziu, când statul începe să se organizeze, aceste noi îinsti- 

tuțiuni juridice, cari se formează, au drept scop să susție, să 

sprijine dreptul privat, să-i servească drept sancţiune. 

Puchta, unil din; cei mai celebri reprezentanţi ai şcoales 

istorice, distinge drepturile ce avem, după cum le posedăm ca
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individ sau ca membru al unei grupări. In prima categorie, el 
consideră, drepturile de proprietate şi cele de familie, care consti- 
tuesc dreptul privat ; iar în adoua, categorie drepturile publice 
şi eclesiastice. Dreptul public presupune existenţa unei societăţi 
organizate, pe câtă vreme dreptul privat nu presupune în mod 
necesar 0 asemenea organizare. 

Această teorie admite existența de drepturi chiar într'o so- 
cietate neorganizată. Raporturile de drept privat : căsătoria, do- 
națiunea, vânzarea, schimbul, pot exista, chiar într'o societate de - 

„ bandiți, pe câtă vreme alegerile parlamentare nu pot avea loc 
decât într'un Stat organizat. Dar, dacă admitem această teorie, 
atunci toată legislaţiunea, societăţilor ar face parte din dreptul 
public, de asemenea materia, ipotecilor, ceeace ar fi absurd. 

Tată pentru ce noi credem că sistemul formulat de Ulpian 
este cel mai precis, cel mali i_ exact. Dreptul public se ocupă de 
interesele generale, studiază o organizarea politică a tolectivităţii, 
stabileşte organele ei, arată raporturile care există, între aceste 
organe, precum și între aceste organe şi între alte grupări so- 
ciale, precum și raporturile dintre particulari şi acește grupări ; 
el stabileşte normele, după care au să procedeze, în limitele sta- 
bilite de lege, deţinătorii puterei publice ; pe câtă vreme dreptul 
privat se ocupă cu satisfacerea și regularea intereselor “parti- 
culare %). 

9. — Dar, s'ar putea, întreba, cineva, care este interesul ca, 
să distingem dreptul public de dreptul privat ? 

După noi, interesul este foarte mare şi se manifestează în 
toate direcţiunile şi, trebue să, recunoaştem că aceste deosebiri 
sunt destul de importante şi numeroase, căci : 

a) Normele de drept privat sunt mult mai cristalizate. şi 
mai stabile decât normele de drept public, care sunt mai elas- 
tice şi mai variabile. Dacă, examinăm teoria, obligaţiunilor, asttel 
cum este formulată în codul civil, constațăm că se apropie foarte 
mult de teoria, jurisconsulţilor din perioada clasică a dreptului 
romana ; instituţiunea. căsătoriei a fost stabilită: pe bazele puse 

" 1) Larnaude. loc. cif.
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de creştinism, pe normele stabilite de legislaţia canonică, “influen- 

țată de unele principii ale dreptului roman. Codul civil francez 

a admis aceste prineipii, el a introdus însă, Q publicitate mai 

mare şi o formă, solemnă şi astiel a, trecut şi în codul nostru 

civil, 

Pe câtă vreme dreptul public modern nu şe aseamănă Cl 

dreptul vechiu. Din această cauză, inte rpretul dreptului privat 

caută explicaţiunea instituţiunilor, a diverselor texte, a, unor s0- 

luţiuni în dreptul vechiu, pe câtă vreme interpretul dreptului 

public nu poate să găsească decât foarte puţin: pentru studierea 

unui text din cercetarea trecutului. El poate numai să exami- 

neze modul cum au evoluat instituțiunile de drept publie şi cau- 

'"zele care au determinat această evoluţiune . 

Istoria ne arată, schimbările profunde ce au avut loc în do- 

meniul. dreptului public. In dreptul public, găsim, mai ales, un 

conflict de forţe. Lupta pentru a pune mâna pe puterea publică, 

lupta pe care o duc între ele clasele sociale, sau chiar membrii 

aceleiaşi clase organizaţi în partide politice, umple întreaga îsto- 

vie poliţică a diferitelor popoare. Acei cari reușesc, înţeleg să-şi 

menţie puterea lor, organizând, modificând diferitele instituțiuni 

de drept public, menite să le asigure conservarea puterei. Marea 

revoluţiune franceză a substituit democraţia, domnia poporului 

în locul dominaţiunei clasei privixegiate a nobililor. După stabi- 

lirea. acestei dominaţiuni, regulelu de drept public au fost mo- 

dificate, pentru a conserva noua stare de lucruri ; revoluţiunea 

rusă, din 25 Octombrie 1917 a întronat dictatura proletariatului 

şi sau făcut legi pentru înlăturarea clasei burgheze. 

Pe de altă parte, Statul îşi.măreşte continuu atribuţiunile. 

Pentru exercitarea acestor noi atribuțiuni, el are nevoe de or 

- gane noi. Iată schimbări, prefaceri, care intervin foarta des. 

In fine, trebue adăogat că, în dreptul privat, găsim o forţă 

de rezistenţă, considerabilă, pe care nu o aflăm aşa de puternică 

în dreptul: public : egoismul individului. Se poate ca. o clasă so- 

cială să aibă unele privilegii de drept public, de pildă să aibă 

1) Larnaude, foe. cit.
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jurisdicţiuni speciale, dreptul de a ocupa, exclusiv anume func- 

ţiuni, de a, purta. anume semne distinctive. Negreşit că suprima. 

“vea, sau chiar atingerea, acestor privilegii ar provoca o reacțiune 

dar ea nu ar fi niciodată aşa de puternică, ca aceea. care ar a” 

tinge interesele private prin suprimarea, dreptului de proprietate 

individuală, de pildă. 

b) Drepturile publice, fie că. aparţin statului, fie că aparţin 

cetăţenilor, diferă considerabil de drepturile private. In dreptul 

privat, oricine poate să fie titular al unui drept, de pildă. poate 

- să fie proprietar sau creditor, fie că e cetăţean, fie că e strein, 

fără deosebire de sex. Individual poate să-și înstreineze dreptul, 

poate să. renunţe la el, poate să piardă dreptul prin. prescripţie, | 

nefolosindu-se de dânsul un anumit termen, dar nu poate să 

fie decăzut din dreptul său printr'o condamnare penală. Când 

e vorba; de drepturi publice nu oricine poate să le exercite. Le- 

gea. cere anume garanţii. Astfel nu oricine are drept de tot. ŢI- 

tularul unuj asemenea, drept nu-şi poate înstrăina, dreptul, nu-l 

poate pierde prin prescripţie, dar poate să fie decăzut printr'o 

condamnare penală (art. 22 şi urm. c. pen.). 

Aceste contraste provin din consideraţiunea că viaţa colec- 

tivităţii reprezentată, prin. drepturile publice este considerată ca, 

indispensabilă, pe câtă vreme viaţa individului este abandonată 

aprecierei fiecăruia. | 

. 6) Regulele de drept privat au o preciziune mai mare decât 

„vegulele de drept pubiic, cari sunt mai puţin determinate, Așa, 

de pildă, în materie de drept administrativ, nu se poate defini 

cu preciziune actele de guvernământ. Legiuitorul din 17 Fe- 

bruarte 1912 (legea, Curţei de Casaţie) caută să le definească, dar 

-xecunoaşte singur că definiţia e necomplectă şi atunci caută prin 

exemplificare să aducă preciziune. Legea din 1905 lasă, Curţii de 

Casaţie sarcina, de a defini acțul de guvernământ. De asemenea. 

şi teoria actelor discreţionare lipseşte de preciziune. 

Statul, în baza dreptului de conservare, are interesul ca 

şi teoria actelor disereţionare este lipsită, de preciziune. 

1) Cruet, Larbitraire administratif, these de doctorat, Paris.)
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Dreptul modern tinde însă să introducă preciziune şi în 

materie de drept administrativ. 

d) In instituţiunile de drept privat, afară, de instituţia fami- 

liei, constatăm un caracter lucrativ, pe câtă vreme găsim în 

instituţiunile de drept public un spirit desinteresat. | 

e) In dreptul privat, un act ilegal nu poate să producă 

efecte, pe câtă vreme, în dreptul publice, găsim numeroase acte 

ilegale, găsim o teorie a ilegalității, care derivă din dreptul Sta- 

tului de a se conserva. Individul, dacă are şi el dreptul de a se 

conserva, are şi dreptul de a; se suprima. Când Statul se găsește 

într'o situaţiune periculoasă, el are dreptul şi obligaţiunea de 

a comite ilegalităţi pentru a, evita, pericolul. Aceste acte ilegale 

produc efecte juridice şi sunt posterior ratificate. De pildă, pu- 

terea, executivă face un decret-lege, într'o perioadă de criză po- 

litică, în lipsa parlamentului, — şi stabileşte anumite norme pe 

care numai puterea legislativă, ar fi putut să le ia. Decretul-lege, 

zice Curtea de Casaţie'), are putere de lege, el produce efecte 

juridice, deşi este ilegal, deşi este neconstituţional. Nu numai 

atât, prin ratificarea făcută de parlament el devine lege. 

?) în dreptul public mai ales, constatăm regimul constrân- 

_gerei, pe care nu-l găsim decât foarte rar în materie de drept 

privat, unde există principiul că tot ceeace nu e oprit e pernis- 
Organele Statului au acţiunea lor regulată de lege ; orice între- 

rupere a, acestei activităţi a, serviciilor publice e pedepsită și func- 

ționarii constrânşi să lucreze, fiind militarizaţi ; particularul este 

dator serviciului militar ; dacă refuză să îndeplinească; obligaţiu- 

nea. este pedepsit şi constrâns să-şi îndeplinească serviciul. 

. Sancţiunea nu este aceiaş în dreptul public ca în dreptul 

privat. In dreptul privat găsim sancțiuni precise: nulităţi, re- 
ziliere, daune, pe câtă vreme în dreptul public sancţiunile nu 

au aceiaş preciziune, afară de dreptul penal, o ramură a, drep- 

tului public, unde găsim sancţiuni privative de libertate sau sanc- 

_țiuni băneşti, amenda. 

1) Curtea de casaţie, s. [. Decizia din 15 Februarie 1917. — Pandectele 
române 1922, |, 6.
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Legea, Curţii de casaţie din: 17 Februarie 1912, ca şi Consti- 

tuţia din 29 Martie 1923. (art. 103 şi 107), stabilesc sancţiuni și 

pentru actele ilegale ale puterei executive ca şi pentru legile care 

ar viola Constituţia. Dar pentru ca sancţiunea să funcţioneze tre- 

bue ca partțicularul să fi fost atins prin actul ilegal şi el să 

ceară înlăturarea; actului administrativ ilegal sau a legei necon: 

stituţionale, care îi vatămă un drept şi prin urmare îl preju: 

diciază, ' 

g) Ideile de morală şi de justiţie joacă un rol mai mare în 

dreptul privat decât în dreptul public, care, după. cum am spu:, 

” <oprinde un conflict de forțe şi un echilibru de forțe. 

h) In dreptul privat găsim că ideia de contract domină, pe 

câtă. vreme nu constatăm acelaş lucru în materie de drept pu- 

blic, unde domină ideia de ordin. 

i) Viaţa, publică se desvoltă în fața tuturor, de aceia publi- 
citatea este de esența dreptului public. De aceea, şedinţele par- 

lamentului şi ale tribunalelor sunt publice, de aceca desbaterile 

şi hotăririle se publică ; pe câtă vreme secretul este de esenţa 

_ ănstituțiunilor de drept privat. P 

Mai sunt şi alte deosebiri importante între drepturile pu- 

blice şi cele private ; ele însă vor fi studiate în capitolele urmă. 

toare. Aa 

Astfel, din toate punctele de vedere, constatăm diferenţe în- a 

tre dreptul public şi cel privat. Diferențe foarte mari există în- 

tre viaţa individuală și viaţa, corporativă. Astfel, o mulţime de 

Jucruri sunt permise în luptele politice, cari în viaţa particulară 

sunt inadmisibile. Realitatea, faptelor influenţează în mod deo- 

sehit normele juridice şi de aci deosebirile ce am constatat. 

10. — După ce am văzut ce este dreptul public şi care sunt 

caracterele acestui drept, să mergem mai departe şi să analizăm 

definițiunea, ce am dât acestei importante rămuri a drptului. 

Am zis că, dreptul public se ocupă de interesele generale. Aceasta 

e o caracteristică generală a, dreptului public. Toate categoriile, 
toate subdiviziunile dreptului publie au acest caracter. Dreptul 
public studiază organizarea politică a, colectivităţei, stabileşte or-
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ganele societăței, arată raporturile cari există: între aceste or- 

gane sau între aceste organe şi particulari, arată modul cum se 

exercită activitatea Statului, opreşte,. sub amenințare de pe- 

dea.psă, ca să se turbure armonia, socială ; organizează instanţe 

cari. să judece conflictele de interese, oprind pe orcine să-şi facă 

singur dreptate. | 

| Partea, dreptului publie care se ocupă cu organizarea, sta- 

tului, cu stabilirea: puterilor publice, cu fixarea atribuţiunilor 

acestor puteri, se numeşte drept constituțional ; pe câtă vreme 

dreptul administrativ coprinde regulele după cari se exercită, 

activitatea, puterei executive, dreptul penal determină. faptele pe 

care le-ar comite, —iar organizarea judecătorească arată mo- 

dul de recrutare al judecătorilor şi cum sunt alcătuite instanţele 

de judecată! chemate să statueze asupra. conflictelor de interese. 

ce se pot ivi sau între Stat şi particulari, sau numai între par- 

ticulari, 

Noi ne ocupăm numai de o ramură a dreptului public, de. 

dreptul administrativ. 

Dreptul administrativ -se ocupă de activitatea, unei puteri a 

Statului. Or, Statul este o colectivitate așezată pa un anumit te- 

ritoriu, organizată sub forma, de guvernanţi și guvernaţi. 

Statul are o activitațe continuă, căutând! să-şi realizeze sco- 

purile: sale. Această, activitate a Statului, organizată, de lege, 

poartă numele de administraţiune 5, 

Constituţiunea organizează; puterile Statului; sub autoritatea 

puterei executive şi sub controlul puterilor legislative şi judecă- 

toreşti, funcţionarii Statului caută să realizeze scopurile sta- 

tului, prin activitatea, lor. 

Şi legislațiunea. şi justiţia sunt şi ele activităţi, prin caro 

Statul caută să-şi realizeze scopurile, dar între aceste activități 

există mari deosebiri. Prini legislaţiune, corpul reprezentativ, 

parlamentul, fixează regule generale şi obligatorii pentru toţi. 

O lege devine un act administrațiv, dacă e făcută numai pentru 

un caz special, individual, cum de pildă declararea de utilitate 

1) Otto Mayer, Le droit administratif allemand, Paris 1903, 1 p.2 şi 13.
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„publ'că a unor lucrări, o concesiune de tramvai sau de calu fe- 
rată, o autorizare dată unei comune pentru a contracta un îm- 

prumut. In adevăr, în acest act numai forma e de lege, căci ac- 
tul e făcut de parlament, dar fondul este acela al unui act admi- 
n, strativ ; de carece, după cum vom vedea când von vorbi des- 
pre pr ncipiul separaţiunei puterilor, caracteristica unei legi este 

"să creieze o regulă de drept, iar nu să fie aplicarea unor regule 
preexistente, cum ar fi legea care declară de utilitate publ'că 

anumite lucrări, în vederea, exproprierei, ce urmează a se face. 
Această, lege aplică princivile din legea generală pantru expro- - 
prieri de utilitate publică 1). | 

Justiţia este activitatea Statului, destinată să asigure 'men- . 
ținerea ordinei juridice. Tribunalele. cari sunt însărcinate en 
distr'buţia. justiției, fac şi acte de administraţiune, cum de pildă 
liberarea banilor dotali, plasarea banilor femsilor măritate sub 
regimul dotal sau ai banilor minorilor, conservarea materalu= 
lui, ete. | 

Administraţiunea coprinde întreaga activitate a Statului, 
care nu e nici legislaţiune, .ntci justiţie?). Administraţiunea co- 
prinde activitatea statulu: reglementatii de lega. Da un'le rezultă 
că activitatea diplomatică, care nu e reglementată, de lege, ci de 
tratate internaţionale, de convențiuni diplomatic. nu face parte 
din administraţiune. Legea din 17 Februarie 1912 numește a- 
ceastă activitate, acte de guvernământ (art. 5 ŞTII, Wit. î. no. 4). 
De asemenea nu se consideră ca administrațiune nici răsbo'ul, 
care e supus reglementărilor internaţionale. Nu sunt conside- 
rate ca administraţiune nici răsbotul civil, n'ci răscoalele, cari 
toate sunt în afară de ordinea legală. Armata e instrumentul 
destinat să apere organizarea de Stat în aceste stări da criză și 
să urmărească realizarea scopurilor Statului ; ea însă nu e su- 
pusă în asemenea împrejurări ordinelor juridice, ci este condusă 
de dreptul internaţional, sau de dispoziţiuni speciale. | - 

  

2) Oito Mayer, op. cif. p. 5, Laband. Croit public de tEmpire alile- mand, Îl p, 344, — vezi legea de expropriere pentru cauză de ulilitate pu- 
blică din 20 Oct. 1£64. cu modif. din 1900, 

2) Otto Mayer, op. cit. p. 9.
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În alcătuirea, armatei, trebue să distingem o activitate spe 

cială, esenţială oricărei organizări militare şi care se manifestă 

prin acte de comandament militar, care nu sunt supuse la nici 

.o limitaţiune juridică şi prin care şeful dă ordine inferiorilor, 

privitoare la conducerea trupai, la îndeplinirea serviciului, dar 

alături de ăctele de comandament găsim şi alte activităţi nece- 

sare pentru buna funcţionare a armatei şi cari sunt supuse or- 

dinei juridice. De pildă, ofiţerii sunt proprietarii gradului ; lor 

nu li se poate lua gradul decât în anumite cazuri şi cu anumite 

-forme cerute de lege; aprovizionarea, armatei se face după anu- 

__ mite norme. Toate aceste activităţi supuse normelor juridice con- 

_stituese administrațiunea militară, care se opune actului de co- 

mandament militar, liber de orice regim juridic şi al cărui exer- 

-diţiu pu constitue administraţiune 1). Constituţiunea, noastră din 

1923, prin art. 107, stabileşte că, actele de comandament militar 

nu sunt supuse controlului jurisdicțional. Credem că e inutilă 

această dispoziţiune, de oarece aceste acte, prin însă-şi natura 

lor, exclud asemenea control. În organizarea armatsi, care e ba- 

„zată tocmai pe supunere la ordinele superiorilor, nu se poate con- 

cepe ca aceste ordine să poată fi supuse unui control jurisdie- 

'ţional. Codul justiţiei militare consideră ca un delict faptul ne- 

supunerei la ordinul superiorului (art. 211). 

In caz de criză politică. sau în caz de mare pericol econo- 

mic, legislaţiunea noastră (art. 5 $ III lit. f. no. 1 din leg. Curţii 

de casaţie din 17 Februarie 1912 şi art. 107 Constituţie) admite 

că puterea executivă poate să ia anumite măsuri, fără să fie 

obligată a respecta, ordinea legală. In acest caz, puterea execu- 

tivă nu mai aplică o lege, dar creiază o regulă de drebt, adică 

face operă. legislativă. Doctrina, franceză şi jurisprulenta consi- 

liului de Stat au creiat actul de guvernământ ; doctrina germană 

a admis că ordinea legală trebue să, cedeze faţă de interesul su- 

perior al Statului ; acesta este dreptul de necesitate, Staatsnot- 

rechi. Inalta Curte de casaţie română a motivat puterea legală 

a. decretelor-legi pe această teorie germană '). | 

1) Otto Mayer, op. cit. |p. 1. 
2) Vezi capitolui destinat actelor puterei -execuiive.
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Toate aceste activităţi: acte diplomatice, acte de comanda- 

ment militar, acte de guvernământ sau decrete-legi, deși făcute 

de organe ale puterei executive, nu constituesc activităţi admi- 

„nistrative întru cât nu sunt supuse ordinei legale. 
Cu aceste excepţiuni, activituiea Statului, manijestată prin : 

activitatea diverselor servicii publice, şi supusă ordinei legale, 

constitue administrajiunea. 

_ Dreptul administrativ coprinde totalitatea normelor juridice, 

în conformitate cu care se exercită această activilate a Statuhii. 

Toate serviciile publ.ce care exercită această activitate sunt 

servicii administrative. 

Totalitatea serviciilor administrative poartă de asemenea nu- 

mele de. administrațiune. 

Prin exercitarea acestei activităţi se realizează raţiunea de 

a fi a unui Stat, adică siguranţa persoanelor şi averei, pos'bili- 

tatea de a circula, răspândirea înstrucțiunei, înlăturarea ep:de- 

miilor, posibilitatea de a face comerţ, ete. Această activitate se 
„manifestă mai mult sau mai puţin energic, după împrejurări. 
Uneori 'serv/ciile publice îşi impun voinţa faţă de cetățeni prin 
acte de comandament, alte ori se determină obligaţiunile san 
dreptur'le individuale, pe care legea le recunoaște sau le impune 
cetățenilor ; alte ori se fac, în interesul serviciilor public>, con- 
tracte administrative de furnituri, antreprise de lucrări publice, 
alte ori serviciile publice fac acte de gestiune ca şi part'cularii, 
adică închirază un imobil, cumpără sau vând un: imobil, ete. 

Unii autori consideră o ramură specială a științelor pol'tice 
ca, formând o disciplină -separată, numită şti'nța administrativă, 
Vernaltungslehre, care se ocupă de activitatea Statului din pune- 
tul de vedere al scopului şi al obiectului ; ea ne învaţă asupra 
fiecărui punct care este situaţiunea de fapt, pentruce lucrurile 
se petrec astfel şi cum ar trebui să fie în mod rațional ; ea se 
ocupă deci cu organizarea diverselor servicii, cu atribuţiuniie şi 
modul lor de funcţionare, cu ierarhia. Această, şt ință adminis- 
trativă se împarte în mai multe: ramuri ): ştiinţa, administra- 
tivă generală, ştiinţa financiară, știința, organizărei armatei, a. 
serviciului sanitar, a căilor ferate, etc.
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L. von Stein în cartea sa, Verwaltungslehre (7 volume 1865--- 

68) este partizanul acestei ştiinţe administrative având un carac- 

ter practe, care tinde mai mult să formaza administratorii, pe 

"câtă, vreme dreptul administrativ, studiind normele după care se 

gonduce agtivitatea, administraţiungi, degajează în mol ştiinţifice 

principiile care guvernează raporturile dintre administraţiune şi 

administraţi. 

“Trei cuvinte rezumă funcțiunile autorităţilor administra- 

tive : acțiune eonsultare;--deliberațiunz, de unde şi împărţirea 
administrației în activă, consullativă şi deliberântă. 

Administraţiunea. este acfivă, când execută 15563, sau cânt 

ia o măsură de utilitate publică; consultnt'vă, câni dă avizuri 

"administraţiunei active pe lângă care e stabilită pentru a o lu- 

mina, în diferitele chestiuni, avizurile sale nu l-ază însă admi- 

nistraţiunea activă, şi în fine deliberafivă, câni ia măsuri care 

leacă administraţiunea activă şi care sunt obligatorii pentru ad- 

ministraţi, spre exemplu deliberaţiunile şi regulamentele consi- 

liilor judeţene si comunale ?). 

Bibliografie: Otto Mayer, Le droit administratif allemand (tr. fr), 
Giard et Britre, Paris, 1903. : 

N. M. Korkounov, Crurs de theorie gencrale du droit, Paris, 1903. 
Laband, Droit public de l'Emnpire ollemand, 
Leon Duguit, Traite de droit constituttonnel, (a 2-a ed.), 1921. 
Larnaude, Cours de droit publigue (litogr.), 1912. 
Esmein, Îroit constitutionnel (a 5-a ed.). ! 
C. G. Dissescn:, Drept cons ituţional. 
Anibal Teodorescu, Noţiuni de drept administrativ a 1 ed. 1915. 
V. Onisor, Drept adminisiraliv român,. Cluj, 1923. 

1) O. Mayer, op. cit. | pag. 17 şi urm. , 
'*) Pradier Foder6, Precis de droit administrafif (a 1-a edit) p. 13-
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NOȚIUNEA DE STAT 
11. Societatea omenească. Societatea primitivă. — 12. Formaţiunea 

dimbei, descoperirea focului. — 13. Teoria contracțului social. Critica ace= 
Stei teorii, domesticirea animalelor, întrebuinţarea plantelor. — 14. Tevria organicistă sau .rganică (Teoria vital smului). Critica acestei teorii. — 315. Fenomenele lumei organice sunt condiționate numai de prezent şi de tre- 
cut. In societatea omencască viitorul joacă un mare rol, Popoarela au un ideal.—16. Noţiunea de Stat. Horda, clan, trib — 17. Cum s'a format idria de autoritate. Răsboiul, mijloc de progres al omunirei. — 18, Famiha matriarhală ; familia patriarhală. -19. Bogaţi şi săraci. Sclavia. — 2V. Luptele între clasele sociale pcniru cucerirea puterei politice. Clasa militară. — 21. Clasa sacerdo- tală.— 22. Claşa: aristocratică. — 23, Burghezimea.— 24. Dictatura proletariatu- . ui. — 20. Diverse definițiuni date Statului. — 26. Fapte ce găsim în orise for- mațiuni de Stat. — 27. Elemenieie constitutive ale Statului, Populaţiune. — 28. Cum se dobândeşte caitatea de român. - 29. Ooligațiunil> şi dreptu- rile naționalilor. — 30. Cum se dybâadeşte naționalitatea conform tra- tatului din 9 Dec. 191 şi a tratatelur din St. Germain en Laye şi Trianon. Cunlli-te posivile. Tratatul dela Roma din 6 Aprilie 1922. — dt. Populaţiunea României.—32. Teritoriul. —-33. Caracterele juridice ale teritoriului: inaiienabi- litate, indivizibilitate, egalitate, — 34, Suveraaitate. — 35. Caracterele suverani- tăţei. - 36. Puterca statului se exercită prin delegaţiune. Critica sistemului ad- mis de constituțiune.— 37. Personalitatea statului. — 38. Continuitatea şi per- petuitatea Statului.— 39. Statul modern este un stat de legaiitate.- 39 bis. De- finiţiunea Statu ui.—49. Principiul minorităplor.—41. Rolul Statului.-—42. jtespon- abilitatea Statului, « 

11. — Omul este un animal gregar. Nicăieri şi nici când nu 
sa putui constata, existenţa omului presozial, a omului izolat. 
Sunt foarte multe animale, care tră:esc în asodiațiuni mai mulţ 
sau mai puțin numeroase.: castorii, caii în stare sălbatică ; apoi 
îurnicile, albinele, etc. | 

Jean Jacques Rousseau, în celebra sa, operă, Le coutraț so-. 
'cial, consideră că omul primitiv trăia izolat și că, la un moment 
dat, cedând o parte din libertatea sa, a format cu mai mulți alţi 
“oameni o grupare socială; a intervenit, cu alte cuvinte, între 
oameni un contract în vederea formărsei societăței omeneşti.
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Dar, o asemenea hipoteză, care a avut aşa de mare răsunet 

la finele veacului al XVII lea, nu poate să. reziste la, o critică 

serioasă. 

In adevăr, oamenii, dacă ar îi trăit izolaţi, nu ar fi putut 

să se înfeleagă, căci limba, această exprimare a gândirei prin 

sunete taia nu a putut să se formeze decât în sânul unei 

so etăţi Vionesti ; ; apoi ideia de contract, adică abandonarea 

unei părţi din libertatea. fiecăruia, pentru ca să se creieze gru- 

parea, soc. :ală, în care activitatea fiecăruia, era ţărmurită, în loc 

să fie ilimitată ca mai înainte, nu putea, să se nască în: creierul 

omului, care trăise în afară din societate. 

Omul este mai slab decât toate animalele mari. Prăind- în 

afară de societate el ar fi fost prada, uşoară a tuturor marilor 

carnivore, căci natura nu l'a dotat cu nici o armă prea puter-- 

“nică cu care să atace şi să se poată apăra. Numai în cooperare 

a stat puterea lui, numai prin cooperare a putut să-şi creieze 

arme cu care să supleieze lipsurile, ce avea dela natură. Intre- 

buinţarea unui iemn, a unei petre ca armă de apărare şi de 

atac a fost deja o mare invenţiune; fabricarea, topoaralor dim 

piatră, cu coada de lemn, a fost un mare progres; fabricarea; 

arcului de asemenea. | . | 

Tată omul primitiv înarmat şi în măsură de a se apăra şt 

de a ataca animalele mai slabe pentru a-şi procură hrana. 

Oamenii primitivi au fost la început vânători şi pescari. 

Hrana, ce-şi procurau, o mâncau crudă, şi o mâneau în scurt 

timp, pentru că altfel se altera şi putea deveni vătămătoare. 

In această perioadă, grupările omeneşti erau reluse ; avu-: 

ţie nu exista, în afară; de instrumentele de vânătoare ; mortali- 

tatea, mai ales a copiilor, era mare, căci hrana de multe ori pu-: 

tea să lipsească, 

__19.—Trăind în societate, sub impresiunea unei emoțiuni, 

un om primitiv scoate, în moi involuntar, un sunet. Acost su- 

net produce o impresiune asupra lui şi asupra companionilor . 

lui. Snre exemplu, vede lumina, unui foc, vede un leu, un sarpe; 

această lumină, acest leu, acest şarpe, produc o puternică împre= 

şie asupra omului primitiv ; sunetul pe care el la scos în mod
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inconştient şi prin care şi-a manifestat emoţiunea, el şi cu com- 

panionii lui îl asociază cu fenomenul sau obiectul care a produs 

emoţ unea, şi, cum memoria omului primitiv este foarte puter-' 
nică, într'o împrejurare identică va emite acelaş sunet. Aşa în 
cât se stabilește o corelaţiune strânsă între sunet şi ideia, pe 
care acel lucru a, făcut-o să se nască în spiritul omului, aşa în 

"cât sunetul ajunge să fie pronunţat în mod conștient pentru a 
exprima o idee. In acest mod Steinthal explică formațiunea 

limbei. 

La un moment dat, un om dotaţ de curiozitate a observat; 
focul, produs foarte adesea în pădurile virgine, fie prin frecarea 

arbor'lor în caz de furtună, fie din cauză că un arbore a fost 
lovit de trăsnet. Acest om a putut să observe spaima, pa care fo- 
cul o producea asupra, animalelor sălbatice, a putut să constate 
şi lumina şi căldura, ce dedea arborele arzând. Dacă curiozitatea - 
l'a împins tot mai mult în apropferea focului şi dacă el şi-a, pro- 
curat câteva'ramuri arzânde, pe care le-a dus în tribul său, el 
a dat companionilor săi cel mai minunat instrument de progres ; 
căci. graţie focului omul şi-a - desvoltat alimentaţia. Și, de unde 
mai înainte, el nu putea fi decât carnivor şi mâncător de fructe, 
după ce a învăţat întrebuinţarea focului, a putut să mănânce 
o mulțime de vegetale, care fierte sunt foarte comest bile. 

Mărindu-şi posibilitatea de hrană, oamenii nu mai erau aşa 
de dispuşi ca să vagabondeze- după vânat. Din contra, ei încearcă, 
şi reuşesc să domesticească animale şi atunci au la îndemână 
pentru hrana lor şi carne şi vegetale şi lapte. 

Din aceste cauze focul a căpătat o importariţă extraorâi- 
nară ; ea este cea mai mare descoperire pe care a făcut-o ome: 
ni'rea. Numai graţie ei omenirea s'a, putut desvolta. Fără dânsa 
şi astăzi oamenii ar fi încă, locuitorii .cavernelor. Intr'adavăr, 
graţie focului omenirea a avut o alimentaţie abundentă, graţie 
focului omul a. putut. suporta mai uşor frigul, dar, mai ales, 
graţie focului omul a putut trece dela, perioada, de piatră î în pe- 
rioada, metalelor ; prin foc a putut lucra mstalele, din care şi-a 
făurit arme de atac sau de apărare, sau instrumente diverse. | 

Că omenirea, consideră aşa de mult focul, ne dovedește faptul
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că focul era zeificat la toate popoarele vechi. Grecii credeau că 

Prometheu a. furat focul din Olimp şi deaceia zeii l-au pedep- 

sit. Cultul focului îl găsim şi la Romani, după cum îl găsira 

şi la popoarele primitive de astăzi. Romanii pedepseau cu moar- 

tea pe vestalale care ar fi lăsat. să se stingă focul. Aceasta nu 

era, decât o amintire a gravului pericol, prin care ar îi trecut 

o. grupare omenească primit.vă, în cazul când sar fi stins focul. 

Dar focul a avut o importanţă considerabilă şi asupra orga- 

nizărei sociale. Imprejurul focului, împrejurul vetrei, fam lia 

începe să se formeze. Femeia, care mai înainte nu avea raporturi 

statornice numai cu un bărbat, ai aparţinea tuturor bărbaţilor 

din ţrib, începe să devie toarte utilă pentru bărbatul, cara Își 

face o colibă pentru adăpost; căci ea, îngrijeşte de fos, ea, pre 

pară alimentele, ea îngr'jeşte de copii, ea şi copiii îngrijesc de 

animalele domestice. Omul primitiv, care e foarte egoist, constată 

utilitatea acestui trai în comun -şi iată formată familia pa- 

triarhală. 

In această perioadă, bogăţia începe să apară sub forma de 

_turme. Pecunia numesc Romanii şi: moneda şi bogăţia, iar cu: 

sântul vine dela 'pecus, turmă. Vechia vorbă germană faihu, în- 

semnează şi turmă şi proprietate. 

Oile şi boii serveau ca monedă, adică drept măsurătoare a 

- valorilor, a gradului de utilitate ce prezentau pentru oameni di- 

versele lucruri. 

In această perioadă, oamenii sunt încă nomazi; ei caută 

locuri de păşunat pentru turmele lor. Omul însă, cu timpul, con- 

stată marile caltăţi nutritive ale vegetalelor şi încetul cu încetul 

învaţă modul de a le cultiva. Odată deveniți agricultori, ei pă- 

răsese viaţa nomadă şi-şi formează aşezăminte stable. Atunci, 

organizarea familială devine din ce în ce mai puternică, căci 

oamenii au nevoe de braţe, fie pentru munca agricolă, fe pen- 

tru paza turmelor. Şi tot atunci oamenii, cari, în perioada când 

se îndeletniceau numai cu vânătoarea, erau antronofagi şi mân- 

cau pe cei din alt trib, pe care îi făcuseră prizonieri, părăsesc 

cu timpul acest obicei: ei păstrează prizonierii şi-i întrebuin- 

țează pentru necesităţile lor domestice.
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13. — Societatea omenească nu este o creaţiune artificială, 

an produs al voinței omeneşti, cum susține J. J. Rousseau; ea ne 

apare, după cum am văzut, ca un fapt natural, desvoltându-se 

în afară de voinţa omenească, 

Concepţiunea, că societatea este produsul voinţei omenești o 

găsm în veacul al XVIII-lea; ea este rezultatul ideilor filoso- 

fice, admise la acea epocă. 

Conform acestei concepțiuni filosofice, totul era considerat 

ca un mecanism, fiinţele erau socotite că lucrează în moi auto- 

mnatic ; ei admiteau existenţa spiritului şi a materiei reunite în 

mod mecanic. Fenomenele şociale nu puteau să se aplice decât 

tot printr'o concepţiune mecanică. Se nega orice legătură între 

două generaţiuni ; desvoltarea spiritului individului se mărginea 

la viaţa individului. Se considera corpul omenesc ca un instru- 

ment inert, lipsit de orice activ'tate proprie, iar sufletul, o forţă 

imaterială, punea în mişcare toate funcțiunile individului. 

Oamenii, find slabi pentru a combate elementele exterioare, 

s'au reunit în societate ; ei au cedat societăţii dreptul de a le 

comandă pentru ca să-i garanteze în contra pericolelor din afară | 

şi să menţie ordinea înăuntru. Această, organizare a puterei s0- ada 

ciale constitue un contract. 
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o consecință a doctrinelor filosofice ale li IDecartea, Spino 

Leibnitz. . 
„Intre diverşi oameni, constituind sccietatea, după această SA Ta 

teorie, nu există legătură ; individul era sozotit că nu depinde 

de mediul social, ci din contră că metiul social este determinat 

de voinţa liberă a oamenilor. Societatea apare ca un agregat me- 

canic, ca o grămadă de pietre, de exemplu. Fiecare p'atră pe care 

am lua-o din grămadă nu suferă nici o moilficare, pe de altă 
parte, într'un asemenea agregat mecanic, toate fanomenele sunt 

condiționate de prezent. Este indiferent să cunoaştem cine a făcuţ 
această grupare de pietre şi, pe de altă parte, acest agregat va 
subzista cât timp condiţiunile de echilibru vor rămâne aceleași. 
Prin urmare, când examinăm un agregat mecanic, nu ne inte- 
resează, decât prezentul.
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Or, când e vorba de om, constatăm că întreaga desvoltare 

intelectuală, sentimentele, principiile morale sunt datorite me- 

d.ului social. Omul e nu numai un membru, dar şi un produs al 

societăței. Cum am putea deci admite, că onul nu suferă în- 

fluenţa mediului. social ? Cum am putea admite că societatea 

omenească e o operă artificială, când, din contra, totul ne arată 

că ea se creiază şi se desvoltă conform unor reguli determinate ? 

Astăzi, teoria, aceasta, e abandonată ; ea a avut momentele 

sale de glorie, căci venea, ca o protestare în contra doztrinsi teo- 

log'ce care susținea că omul şi societatea omenească sunt crea- 

țiuni ale divinităței. Teoria mecanică ne înfăţişează societatea : 

ca un produs al oamenilor ; viaţa socială nu mai e condusă de 

divinitate, ea, este o serie de acţiuni libere ale oamenilor. Această 

doctrină a contractului social a jucat un rol imens în pregătirea 

- Spiritelor pentru marea revoluţiune franceză (Korkounov, 0p. cif.). 

14.— 0 teorie care capătă mare influență în veacul al 

XIX-lea este aceia care consideră societatea, ca un organism. 

Marie-Francois-Xavier Bichat (1771—1802), în cursul său 

de anatomie generală, apărut la Paris în. 1891, susține că nu 

trebue să căutăm cauza fenomenelor vitale înt”un principiu 
imaterial, că în calităţile însă-şi ale materiei, prolucătoare ale 

acestor fenomene. Fenomenele viței se explică prin proprietă- 

țile vitale, ce găsim în materia organică, alături şi în opoziție 

cu proprietăţile fizice. Proprietăţile fizice sunt eterne şi insepa- 

rabile de materie ; proprietățile vitale, din contra, sunt temporare 

şi transmisibile. Viaţa nu este decât o lungă luptă între proprie: 

tăţile fizice şi cele vitale ; stările de sănătâte şi de boală nu sunt 

“decât diversele faze ale acestei lupte ; vindecarea sau moartea 

constiţuesc triumful unora, sau altora. 

Această doctrină a zital':smului admitea, existenţa unui prin- 

cipiu distinct şi de suflet şi de corp, de care depindea toate ac- 

țiunile organismului, principiul vital). 

  

1) Această doctrină fusese enuntată în mnd vag în antichitate de Pi- 
tagora şi Aristot, iar în t*mnurile moderne de Jean Baotiete van Helmont în 
a sa lucrare Ortus medicinae (164%). iar în secotele XVII! şi XIX de Barten 
i Barthez. După aceștia forța vit.lă era localizată în nodul vital şi în tre- 

iedul vital. .
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„Doctrina, vitalismului a avut o influenţă enormă, ea a creat 

o opoziţie complectă între lumea organică şi cea anorganică. 

Inaintea lui Bichat, Kant şi Schelling arătaseră opoziţiunea netă, 
care există între organism şi mecan'sm. | 

Teoria contractului social venea în contradicţie flagrantă cu 

ideia de evoluţ.une, căci ea considera societatea omenească ca 

fiind formată în mod artificial, prin voinţa oamen Ir. Voința. 

generaţiunei prezente explică s'ngură fenomenele sociale, nu 

există nici o legătură cu trecutul, nici cu viitorul. 

Concepţiunea istorică, care capătă o mare importanţă în 

veacul al XIX-lea, leagă prezentul de trecut. Pentru şcoala isto- 

rică. este imposibil să studiem fenomenele sociale în mod izolat, 

căci fiecare generaţiune are o influenţă asupra goneraţiunilor 

viitoare ; viaţa unei societăţi eşte influenţată de trecut. 

De aceia şcoala istorică adoptă explicaţ:unea organică a for- 

maţiunilor sociale. _ 

In şcoala organică sau organicistă, fondată de Schelling 

şi Krause, societatea omenească, este comparată cu un organism; 

fenomenele vieţei sociale se aseamănă cu fenomenela veţei or- 

ganice. Bluntschli compară instituțiunile sociale cu diferite or- 

gane ale corpului omenesc. De pillă, el aseamănă guvernul cu 

capul, în care ministerul de interne ar juca rolul urechilor, mi- 

nisterul de externe rolul nasului, etc. 

Lilienfeld şi mai ales Herbert Spencer (1820—1903) au dat 

o mare desvoltare acestei doctrine. După Spencer, indivizi 'cari 

compun o societate omenească pot fi comparaţi cu celulele unui 

organism ; clasele muncitoare pot fi asemănate cu organele apa- 

ratului digestiv, iar clasele conducătoare cu s'stemul nervos. Şi 

Spencer şi Lilienfeld fac comparaţiuni între societate şi orga- 
nism. | 

Spencer (Principes de la sociologie, 1876—41877) ne arată 
„că socetatea e compusă din părți vii : oamenii care o compun. 

Or, zice' el, ceeace e compus din părţi vii, nu poate să fe decât 
tot v.u, un agregat organic. Particularităţila unui organism viu 

sunt creşterea, specializarea. funcţiunilor, înmulțirea prin naş-
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ere, degenerescența şi moartea. Şi societatea omenească are a- 

este caraciere. ! 

Desvoltarea societăfei este mai. totdeauna însoțită de cuce- 

riri, cate corespund cereșterei din lumea organică ; această des- 

voltare se poate face şi prin periecţionarea siructurei, prin spe- 

c.alizarea tot nai mare a îuncţiunilor, prin creare "de noi tunc- 

(iuni, prin formare de clase sociale. 

Spencer compara segmentaţiunea, fenomenul, prin care se 

înmulţesc organismele inferioare, cu fenomenul sozial, care se 

întâmplă când un Stat se împarte în mai multe State indepen- 

dente, sau când coloniile se declară independente. 

Cât priveşte moartea naturală a societăţilor, dacă nu o-cons- 

tatăm, cauza este că ordinea internaţională nefiind asigurată, 

imediat ce un Stat devine slab şi este aproape să moară, un Stat 

mai putern'c îl atacă şi îl distruge. Când însă această ordine în- 
ternaţională s'ar realiza, vom putea vedea cazuri de moarte na- 

turală. Aşa în cât societatea, ca şi organismul, creşte, se desvoltă 

și moare. 

Singura diferență ce vede Spencer între sosistate şi. orga- 

mism, este că întrun organism totul, organ'smul total, formează 

scopul şi fiecare parte nu este decât un mijhe: pe câtă vreme 
în societate, totul, adică societatea, este un mijloc pentru a se 
ajunge la realizarea scopurilor indivizilor, care formează so- 
cietatea. 

Spencer ne arată, că în soctetate sar putea crede, că nu ar 
exista o legătură materială între diverși membri componenți, 
însă această diseentinuitate nu e decât aparentă, căci areastă 
jegătură o face teritoriul, pe câtă vreme societăţ'l2 spirituale, 
cum ar fi biserica, nu ar avea o asemenea logătnră !). 

Dacă examinăm, în mod amănunțit, problemele pus> de 
Spencer, constatăm că asemănările dintre fenomene'e soc'ale şi 
fenomenele vietei organice nu sunt așa, de marii: şi mai întâi ase- 
mănări nu se pot stabili decât dacă se compară o soc'etate foarte 
înaintată cu un organism primitiv. 

Să examinăm rolul celulei din organism cu individul celulă 

1) Korkounov, Theorie gâ&ncrale du droit.
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socială. Omul se bucură de o independenţă mai mare, căci ce- 
lula este un atribut exclusiv al unui singur organsm; ea nu 
poate, în mol simultan, să participe din viaţa mai multor or: 

ganisme ; în viața socială; din contra, vedem un englez, un ame 

rican participând la viaţa din Paris, locuină acolo. In afară 
de aceasta, putem avea un român, aparținând deci soc'etăţei po- 
litice românești şi în acelaş timp sozetăţai spiritual», biserica 

catolică. Fiecare din aceste grupări sociale are influenţă asupra 

individului. Din această multiplicitate de influenţe, rezultă de 

multe ori un dezacord între mediul social şi individ. 

Admiţând că societatea este un organism, în care domină 

ideia de necesitate, unii autori susțin că rolul Statului trebue 

întins, pe câtă vreme acţiunea individului trebue rastrânsă ; el 
trebue să fie subordonat Statului. Spencer însă, ajunge la o con- 
cluziune opusă, — la o limitaţune a rolului Statului; căci, după 
dânsul, Statul nu este decât un mijloc pentru a se ajunge la rea- 
lizarea scopurilor indivizilor, 

Teoria organ'că nu satisface scopul pe care îl urmăreşte 
orice hipoteză științifică, care caută să uşureze aplicaţiunea me- 
todei deductive la o ştiinţă. Susţinătorii teorie: organice, ca, să do- 
vedească că fenomenele vieţei sociale se aseamănă cu fenomenele 
organismului, fac o mulţime de comparaţiuni mai mult sau mai 
puțin arbitrare, lipsite de snir't științific. Rezultatel» pa care a- 
ceastă teorie le-a dat, sunt foarte reluso: ea a introlus termeni 
noi, a dat o nouă expunere probleme!or sociale, dar nu a degajat 
nim'e nou. Identificarea ce această teorie voisşte să facă între 
legile vieţei organice şi legile social: nu are o bază serioasă. Nu 
se poate opune viaţa şi societatea lumei anorganice, cum fac par- 
tizanii acestei teorii. Trebue să admitem că fenomn=nele sociale 
se diferenţiază şi de fenomenele vieţei organice și de fenomenele 
anorganice. 

Studiind fenomenele lumei anorganice, velem că ele sunt 
condiționate numai de prezent ; în viaţa organică, din contra, fe- 
nomenele sunt condiţionate şi de trecut. Legile herefităței ne arată 
că d'ferte calităţi se transm't. Fiecare ou fecundat primeşte 
o anumită doză de energie, pe care, devenit individ, o cheltuește
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mai încet sau mai repede, după cum meliul înconjurător îi este 

mai mult sau mai puţin favorabil. Fiecare animal posedă viaţa 

dela naştere, el se adaptează la circumstanțele exterioare cari 

variază, sau, după cum zice Spencer, viaţa este capacitatea de 

a: se adapta condiţiunilor exterioare. Această adaptare se face 

pe baza forţei ce a primit la naştere. 
Prin urmare, fenomenele vieţei organice se condiţionează de 

prezent şi de trecut. | 

Să examinăm acum fenomenele: sociale. Este incontestabil 
<ă prezentul joacă un rol important în viaţa, societăţilor ; astfel, 

un Stat joacă un rol mai mare sau mai mic, după putsrea mili- 

tară, gradul de civilizaţie, etc. Dar nu e mai puţin adevărat că 

| generaţiunile precedente au o mare influenţă asupra. generaţiu- 

nilor prezente. Intreaga civilizațiune, obiceiurile, sunt în mare 

parte opera trecutului “). 

Intr'o sod'etate omenească, anumite evenimente istorice £lo- 

rioase au o mare influenţă asupra indivizilor ; o stare prezentă 

nesatisfăcătoare face să se creeze în spiritul indivizilor. o dorinţă 

mai mult sau mai puţin puternică pentru organizarea sau al 

cătuirea viitoare, pentru un ideal al acelei societăţi. 
Existenţa unui ideal este necesară pentru desvoltarea. vieţei 

sociale. Animalul, după ce-şi cheltueşte toată energia, moare ; o | 

societate însă cont'nuă să subsiste, atîta timp cât are un ideal. 

Polonia fusese un stat civilizat, cu un trecut glorios, ea la 

finele veacului al 18-lea îşi pierde independența, şi: este împăr- 

ţită între Rusia, Prusia şi Austria ; dar poporul polonez conservă 

un ideal naţional, ei sunt mândri de a fi Polonezi și urmăresc ca, 

ideal restabilirea. independenţei. Graţie acestui ideal, Polonezii 

au rezistat la cele mai grele situațiuni şi, în urma răsboiului 

nondial, au reuşit să obţină, independenţa ţărei lor. 

| Noi, înainte de. 1859, am avut ca ideali unirea, Munteniei cu 

Moldova, apoi: după această înfăptuire, unirea tuturor Români- 

lor a devenit idealul. Şi Români din toate ținuturile deveneau 

“apostoli acestui ideal. Şi în Ardeal, şi în Bucovina şi în Mace- 

1) Custave Le Bon, Lois psyhologiques de Pevolution des peupies 
(a 17-a ed.), Paris, 1922.
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donia și în Basarabia, acest ideal îşi găsea, în marea masă a 

poporului, fanatiai credincioşi. Acest ideal e cântat în poezia 

populară. Ardelenii de secole ziceau Munteniei țara, întoemai 

precum Romanii numiau Roma cu cuvântul urbs. Aceasta în- 

semnează, legătura 'iideulă, credinţa inconşt-entă, dar .puternică, 

că aci este centrul Românismului, de unde va veni mântuirea 

neamuliii și unirea tuturor Românilor. 

Acest ideal a fost înfăptuit de Mihai-Viteazul pentru scurt 

timp. Au trecut secole de atunci, dar idealul a rămas, cu toate 

vremurile de restrişte. | | 
Astăzi idealul s'a înfăptuit, legi diverse vin să consacre stă- 

rile de fapt creiate prin unire. Avem un nou ideal: consolidarea, 

unirei, desvoltarea culturală a poporului, patru a putea ţine 

cu demnitate făclia civilizaţiunei latine în mijlocul populaţiunilor 
slave de care suntem înconjurați. 

15. — Dacă examinăm o societate omenească, vedem că este 
influențată de mediul exterior, format din condiţiunila geogra- 
fice şi climaterice, precum şi de alte societăţi omeneşti, cari ex stă 
în acelaş timp şi de unde, pe cale de imitaţiune, s2 po! lua obi- 
ceiuri şi instituţ.uni. 

Societatea mai are un mediu interior, format din obiceiu- 

rile și instituţiunile moştenite dela generaţiunile precedente şi, în 

fine, ea este influenţată de mediul spzcial, ideal, intalectual, prin 
concepţiunile născute în creierul oamenilor şi cara constitue u:: 
fel de presentiment asupra viitorului. 

Această, legătură a fenomenelor social> cu prezentul, trect - 
tul şi viitorul, ne arată diferențierea cu fenomenel: vieței orga: 
nice. Intre membrii unei societăți omeneşti nu există legătură, 
materială, cum susține Spencer, ci o legătură, spirituală. 

Intre membrii unei societăți omeneşti, existența obice'urilor 
comune transmise de generaţiun'le precedente, existenţa ideilor, 
a principiilor morale comune, transmise prin şcoli, prin presă, 
„prin lteratură, prin biserică ; faptul că trăiesc sub influenţa ace- 
luiaș mediu înconjurător, formează încetul cu încatul o mentă- 
litate particulară, o anumită sens bilitate, o anumită voinţă, a- 
dică un suflet colectiv al poporului.



64 PAUL NEGULESCU 

Fiecare individ are inteligenţă, sensibilitate şi voinţă, dar 

aceste calități au elemente variabile dela individ la individ şi 

elemente stabile, pe cari le găsm mai mult sau mai puţin pro- 

nunţate la, toţi membrii aceleiaş societăţi. Aceste elemente stabile, 

ancestrale, formează caracteristica unui popor. 

Poporul roman avea calităţi sufleteşti deosebite de ale po- 

porului grec sau de ale celui ebreu. La Romani, constatăm spi- 

ritul de solidaritate foarte pronunţat, în primele timpuri mai 

ales şi ca consecinţă ei căutau să întărească Statul prin sacrifi- 

carea individului. Pentru a ajunge la acest scop, ei căutau să 

facă educaţiunea voinţei, să desvolte spiritul de abnegaţiune, să 

sidice patriotismul ca cea mai înaltă virtute. 

La Greci, constatăm că, spiritul de libertate este mai pronun- 
țat, ca. consecinţă avem desvoltarea individului. Atena străluceşte 

prn intelectualitate, pe câtă vreme Roma ajunge la dominaţiunea 

lumei ; pe când Atena ne dă un Socrate; un Aristotel, un Platon, 

un Sophocle, un Aristophan, un Tucidide, un Demostene, un 

Phidias, un Praxiteles, Roma ne dă un Mucius Scaevola, ui 

Cato, un Ulpian, un Paul, un Julian, un Papinian. Constatăre 

că știința dreptului capătă o mare desvoltare la Romani: ei ţi- 

neau să precizeze act'vitatea fiecăruia, ca să evite posibilitatea de 

conflicte şi prin urmare să facă cât mai trainică, coheziunea 

socială. 
| Evreii erau preocupaţi de problemele taolozice. Cei mai 

mulți îşi petreceau timnul împrejurul templului. Găsim la dânşii 

fanatism religios, intoleranță, ei se considerau ca ponorul lui 

Tehovah. Toată viaţa Evreilor poate fi definită: așteptarea lui 

Mesia, deci o concepţiune a. viitorului. De aczea preveupatiunile 

pentru viața pământească erau pe al doilea plan, observarea le- 

gei rel'pioase era cea mai mare calitate. In Iule»a, averaa mai 

n'ci odată nu avea o sursă onestă. Pentru oamenii din Ierusa- 

lim, omul bogat era sinonim cu impiu. Isus, câni zice: „fericiţi 

cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor“, consfințeste n oni- 
nie generală a poporului ebreu. Punându-și toată speranța în- 

tr'o viaţă viitoare fericită, pe care o vor căpăta prin observarea. 

legei, ei se preocupă numai de partea formală ; devin supersti- 

țioşi, fanatici, intransigenţi, bănuitori. 

4 .
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Când Isus Christos, acest ideal de bunătate, își expune po- 
porului ebreu doctrina, sa, religioasă largă, îmbrăţişând întreaga, 
omenire, mare parte din poporul ebreu Pa socotit impiu, căci 
noţiunea lui Iehovah era particularistă, ca, toate divinităţile an- 
tice. Evreii cari au îmbrățişat doctrina, lui Isus, socotindu-l că 

"el este Mesia, aducătorul cuvântului lui Iehovah, considerau că 
şi această, doctrină religioasă este tot numai pentru Evrei. 

Astăzi constatăm diferențe foarte mari între Francezi, En- 
giezi, Germani, Italieni ; vedem cum s'a, format o nouă naționa- 
litate, cea americană, dintr'un amestec al tuturor popparelor eu- 
ropene. 

Aceste popoare au dobândit în cursul secolelor, graţie me- 
diului înconjurător, grație educațiunei, graţie eredităţei, o anu- 
mită mentalitate, un anumit fond moral, care face ca. ficare ce- 
tățean, în anumite împrejurări, să se conducă potrivit acestei 
mentalități comune. : | 

O' societate omenească nu poate să fie comparată cu un. or- 
ganism ; ea, eşte frământată, de diferite probleme, fie ele de ordin 
teologic, fie de ordin moral, fie de ordin economic, fie de ordin 
social. Luaţi de pildă, scietatea, evree, luaţi creştinii din primele 
timpuri, luaţi creştinii din timpul cruciadelor şi veţi constata. 
la societatea omenească preocupări de ordin teologic. i 

Societatea omenească este compusă din oameni, ea nu are 
o existenţă reală în afară de indivizii cari o compun şi cari 
sunt: obligaţi unul faţă de altul prin necesităţile unui scop co- 
mun de a menţine societatea,. Oamenii sunt solidari unii faţă de 
alții ; ei au trebuinţe comune, pe care nu le pot satisface decât 
în comun, au aptitudini şi calităţi diferite, pe care nu le pot sa- 
tisface decât printr'un schimb de servicii. i 

Ca, aplicaţiune a acestei constatări de fapt sau făcut regu- 
lile, prin care se limitează activitatea, fiecăruia, se fixează sferu 
de activitate a, fiecăruia, pentru ca să nu impieteze asupra ac- 
tivităţei celorlalți. 

  

1) Vezi Ernest Renan, Suint Paul, a 25-a ed. Calman Levy, . Paris, 
1923, pag..525 şi arm, | | 

5
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Cu cât o societate omenească se găseşte în condițiuni mai ne- 

prielnice, cu atât e mai necesar ca. acest spirit de solidaritate 

între indivizi să fie mai puternic. Aşezaţi pe Tibru, într'o regiune 

puţin sănătoasă, săraci şi înapoiaţi în cultură faţă de vecinii 

lor, indivizii cari. au fondat Roma, au reuşit graţie spiritului 

de solidaritate, dus la: extrem, să învingă toate dificultăţile şi să 
ajungă, graţie caracterului imprimat, la, dominaţiunea, întregei 

lumi cunoscute. 
In alte împrejurări, o societate omenească caută să dea, in- 

dividului o libertate cât mai mare, urmăreşte ca un ideal liber- 

tatea ; voieşte adică, ca, individualitatea să, se desvolte cât mai 

mult, să, nu fie încătușată ; se consideră, societatea, ca, un simplu 

mijloc prin ajutorul căruia şi înăuntru căreia individul să se 

desvolte cât mai bine, Exemple avem Atena, exemple găsim în 

toate mişcările revoluţionare, care tind să răstoarne un regim 

absolutist, bazat tocmai pe suprimarea sau reducerea libertăţei 

individuale : revoluţiunea franceză din 1789, revoluţiunea rusă 

din 1917. 

Societatea, omenească, în continuă desvoltare, face să se ac- 

centuieze inegalităţile dintre oameni, mai ales din punctul de 

vedere economic. Cei bogaţi şi cei răsboinici ajung să aibă un 

îel de dominaţiune asupra, celor -mai săraci ; în această, situa- 

ţiune ei introduc în legislaţiune o serie de privilegii pentru dân- 

şii şi-şi asigură distribuţiunea. justiţiei. La, un moment însă, » 

clasă socială urmăreşte ca. un ideal să stabilească, o egalitate mai 

mult sau mai puţin reală. Societatea, merge spre acest ideal. Dacă, 

împrejurările politice sunt favorabile şi acest ideal șe înfăp- 

iuieşte, legislaţiunea, suferă modificări în acest sens. 

Examinaţi în istorie principiile formulate de marea revolu- 

ţiune privitoare la egalitatea, de drepturi, la suprimarea privile- 

giilor atât ale nobililor cât şi ale clerului. 
Când însă legăturile de solidaritate slăbese, când autoritatea 

nu mai are puterea să-şi impună voinţa, mişcările anarhice 

apar, siguranţa, individului nu mai poate să fie dată de organele 

societăţei, indivizii trebuese să se apere singuri. Atunci oamenii 

îşi reamintesc cu regret de starea de lucruri anterioară, când pu-
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terea Statului era destul de mare ca, să asigure ordinea, socială. “ 
Atunci un: nou ideal apare : să se dea, organelor sociale com-: 

plectă autoritate pentru a asigura. ordinea, socială. ! 
Când feudalitatea, distrusese şi unitatea. Statului şi sigu- 

ranţa, burghezimea a luptat din toate puterile pentru a, restabili 
puterea Regalităţei, pentru ca aceasta să poată asigura ordinea 
internă, aşa de necesară, desvoltărei economice. 

Rând pe rând omenirea urmăreşte un ideal, care poate sau 
nu să fie atins ; dar odată, ce un-ideal e atins, el este consacrat 
în legislaţiune. Omenirea nu este însă satisfăcută prin atingerea 
idealului urmărit ; noi probleme. noi dorințe frământă creerul 
elitei sociale şi prin propaganda, ideilor, aceste dorinţe devin un 
nou ideal al societăţei. Societatea omenască nu urmează, în dru- mul său un drum ascendent, ci un drum presărat cu dealuri şi 
“văi. Omenirea, a ajuns, în secolul V înaintea lui Christos, la 
splendoarea din timpul lui Pericles, pentru ca 5 secole după “Christos să cadă sub dominaţiunea Barbarilor. După perioada "de întuneric a Evului mediu vine Renaşterea. 

Nu se poate fixa, limita, idealului social. Spre deosebire de fenomenele vieţei organice, cari sunt supuse la, anumite legi fi- siologice, fenomenele sociale au un caracter particular şi anume “că, dacă se schimbă idealul social, dacă ideile cari au curs se schimbă, se schimbă Și viaţa, socială. 
De sigur că şi concepțiunea, organică a jucat un mare rol. "Teoria mecanică nega, rolul trecutului asupra fenomenelor so- -ciale ; teoria, organică a demonstrat legătura, prezentului cu tre- cutul, a stabilit rolul heredităţei, dar ea, s'a măreinit aci, Omul însă, dotat de inteligenţă, şi memorie, își reaminteşte de trecut, “dar, prin inteligenţa sa, el judecă fenomenele petrecute, starea de lucruri existentă şi doreşte pentru viitor o schimbare, o mo- dificare. Cu alte cuvinte, el îşi creiază o noțiune de viitor, îşi creiază un ideal. Ceeace există la individ, există şi la societate), 

PIN 

1) Această teorie numită psihică a tost susținută de Schaftle, Bau und Leben des socialen Kărpers, l-a editie 1881. Korkunov, în Theorie g6- ncrule du droit, ne dă un rezumat al acestei teorii.
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16. — Statul este forma: politică a grupărei omenești stabi- 

liţe pe un teritoriu, adică, societatea omenească organizată, a- 

vând organ de conducere. 

Cum sa. făcut această organizare ?, 

La început, oamenii trăiau în horde. In sânul acestor gru- 

pări nu existau legături stabile nici de familie, nici de altfel. 

Cu toate acestea, între membrii aceleiaş horde se stabilise în- 

cetul cu încetul unele legături de simpatie, derivând de faptul 

că aceşti oameni mergeau împreună la vânătoare, că luau parte 

la diverse expediţiuni, faptul că, trăiseră împreună ca fii ai ace- 

leiaş femei. In sânul hordei, aceşti oameni, legaţi între ei prin 

simpatie, se ajutau între ei în contra, violenţelor din afară sau 

chiar dinăuntru hordei. Acest concurs este foarte util acelora 

cari fac parte din acste grupări. Din această cauză, asemenea 

grupări devin maj numeroase şi mai stabile, legăturile de soli- 

daritate dintre membri devin din ce în ce mai puternice; ele 

se transformă în clanuri, iax horda, din moment ce are o oare- 

care organizare, devine trîb. 

Este evident că primii oameni cari au apărut pe pământ 

nu trebuese asemănaţi în totul cu populaţiunile sălbatice, care 

şi astăzi trăese întro stare aproape de animalitate. Aceste popu- 

laţiuni,: oricum ar îi, sau adaptat mai bine decât primii oa- 

meni, cari se conduceau. potrivit instinctelor şi obiceiurilor ani- 

malelor din cari descindeau. Cu toate acestea, putem. să ne fa-. 

cem o ideie de viaţa. oamenilor primitivi, examinând, de pilăă, 

populaţiuni cari se găsesc pe treapta cea mai de jos a omeni- 

rei. La Fuegieni de pildă, la cari nu există organizare socială, 

cei mai puternici majtratează, fură, omoară, pe cei mai slabi, 

fără, ca, ceilalţi membri ai grupului să ia, vre-o măsură. Oamenii 

primitivi sunt foarte irascibili şi impulsivi. La Boşimani și alte 

- populaţiuni, furtul, incendiul şi asasinatul sunt considerate ca 

acţiuni. de laudă ; acel care a comis mai multe crime oribile e 

considerat drept un erou). 

1) Spencer, Principes de Sociologie III 522; Lubbock, Les temps prehi- 

storiques et torigine de la civilisation p. 656.
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Singurul mijloc de apărare era teama, de răzbunare a ru- 
delor şi prietenilor victimei. Clanurile alcătuite, cum am arătat 
mai sus, răsbunau pe membrii lor,, cărora li se făcuse o ne- 
dreptate. Intre membrii clanului se stabileşte o strânsă solida- 
ritate şi răsbunarea devine o obligaţiune consfințită şi de opinia 
publică şi de religie. Răsbunarea se exercită nu numai asupra 
culpabilului, dar şi asupra oricărui membru din clanul său. 

17. — Lupta pentru existenţă între diferitele grupări sociale 
le-a făcut să se desvolte şi să, progreseze. Desvoltarea societăţei 
omenești nu ar fi fost posibilă fără luptele dintre triburi. Ca 
să se apere sau ca să atace a, fost nevoie ca între oameni să 
se stabilească o strânsă solidaritate, o cooperaţiune 1). Şi de aci 

-a pornit progresul omenirei. După cum ne spune Spencer : „fără 
aceste orori, lumea ar fi fost locuită şi astăzi de oameni slabi. 
căutând un adăpost în caverne și trăind în mod mizerabil). 

"Războiul. care este starea natărală 'a oamenilor primitivi, 
cere o disciplină, o” organizare. Omul cel mai curajos, cel mai 
inteligent, capătă un ascendent asupra celorlalţi şi, în caz de 
pericol, ia conducerea. 

Este incontestabil, că. un gruD, supus unei singure condu- 
ceri, este mai puternic decât un altul lipsit de ordine şi de disei- 
plină, fără, conducere unică. ' 

Incetul cu, încetul, aceşti șefi, aleşi numai pentru răsboi, 
devin șefi permanenţi. Spencer are dreptate când zice că: pri- 
mele guvernărhinle sunt născute din agresiune şi pentru agre- 
siune. (Spencer, Lindividu et PEtat, p. 65). 

Dar, la, început, autoritatea, şefului se mărgineşte numai la 
conducerea, oamenilor fie la atac, fie în apărare. În colo, con- 
duita oamenilor este reglementată de obiceiurile din bătrâni. 
Consiliul bătrânilor se ocupa, de toate afacerile colectivităţei. 

  

1) Gumplowicz, La lutte des races, trad. îr. 1895 p. 159 numeşte a- ceastă solidaritate dintre membri tribului Syngenism, adică un sentiment de simpatie între acei care au conștiința unei origini comune, care se opune unui sentiment de ură iresistibiă şi eternă contra grupurilor streine. Aceste 2 sen- timente împing pe oameni la lupte nesfârșite. 
“2) Spencer, Principes de Sociologie, II p. 521-528.
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Diversele fenomene naturale au produs puternice impre= 
siuni asupra omului primitiv :- vederea, soarelui, a, lunei, a bol- 
tei cereşti, furtuna, trăsnetul, tunetul, marea. furioasă, eclipsele.. 

Omul primitiv caută, să-şi explice aceste fenomene. Ei con- 
siderau că aceste fenomene sunt produse de fiinţe puternice și 
misterioase. 

| Un'alt fapt, care impresionează, puternic pe omul primitiv, 
este de sigur încetarea, vieţei la oamenii cu care trăia, în rela- 
țiune. Ei nu puteau să-şi închipue că morţii au încetat să 
trăiască ; ei credeau că, aceştia continuă o. nouă viaţă, ca. uni 
bre, că sunt mult mai puternici şi că cei rămaşi în viaţă trebue: 
să le respecte voinţele. . | 

Aceste credinţe capătă o mare influență asupra, oamenilor 
şi de aci tradiţionalismul, ce se observă 'la, popoarele sălbatice. 

Şetul, de ordinar, se pune de acord cu fermecătorul, aceia, 
care e în contact cu divinitatea, cu spiritele, care reprezintă 
spiritul religios. Această, apropiere. este necesară pentru domi- 
națiunea, maselor. Astfel, în Polinesia şi Melanesia, ftermecătorii 
au creiat legea tabu, care dă drepturi extraordinare acestei clase- 
şi şefilor. In virtutea, acestei legi sunt persoane şi lucruri, care 
sunt tabu prin natură. Asttel sunt şefii, preoții, cadavrele, fe- - 
meiile în timpul naşterei şi al lăuziei, obiectele care aparţin şe= 
fului. Aceste persoane sau lucruri. sunt socotite sacre şi este: 
oprit contactul. Infracţiunile sunt pedepsite cu moartea şi con- 
fiscarea, bunurilor: 9 

Când întrun trib un om puternie bate pe unul mai slab 
şi-i ia bunurile, cel mai slab, dacă nu are posibilitatea, să se răs- 
bune, de teamă, se supune. Această, supunere a celor slabi trans- 
misă prin ereditate, face să se nască, o -opiniune generală, că 
trebue respectată voința, celor puternici. Prin aceasta, cei pu- 
ternici devin şi mai puternidi, graţie acestei credinţe, care. în- 
cetul cu încetul, îmbracă, pe cei puternici cu proteețiunea dem- 
nităţilor, sau sunt consideraţi. având chiar ei caracter divin. 

1) Sim. Freud, Totem et Tabou, Payot, Paris, 1924.
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Această forţă imaginară face posibil ca un mic număr de 
oameni să domine o mulţime întreagă. Gumplowiez, în Prâcis: 
de sociologie, tr. îr. 1895, p. 195, zice cu drept cuvânt: Z'Elat 
est une organisation de la suprematie d'une Mânorită sur un 
"majorite. 

Când răsboaiele cu triburile vecine devin numeroase, şeful 
devine foarte puternic. El e înconjurat de oamenii cei mai pu- 
ternici din trib, de ordinar membrii din familia, sa, sau din cla-: 
mul său. El şi cu ai lui reprezintă o organizare faţă de mulţi- 
mea neorganizată. Pentru a-şi menţine puterea, el întrebuin- 
țează, mijloacele cele mai barbare : omoară şi oprimă pe supuşi : 
i se recunoaşte dreptul de viaţă şi de moarte de toată lumea. E] 
veghează, ca, ordinea să nu fie turburată şi, în caz de conflicte, 
intervine ca, judecător. 

In asemenea condițiuni, acţiunea clanului nu mai este ne- 

cesară, căci şeful asigură, ordinea şi împedică turburările în- 

terne, în schimb însă începe să ia importanţă familia. ! 

18.— La început, oamenii posedau şi apărau toate femeile 
in clan sau aveau relaţiuni cu toate femeile dintrun alt clan 

(endogamie, exogamie) ; mai târziu avem căsătoria. pe grupe, 

adică mai mulţi fraţi posedă, mai multe femei, de ordinar surori. 

In; asemenea, condițiuni, rudenia; nu se poate stabili decât 

din partea mamei. La toate animalele instinctul matern este des- 

voltat : mama îngrijește de copii. Familia primitivă, diferă prin 

compoziţia, sa, de familiă patriarhală, căci ea, cuprinde pe mamă 

şi. descendenţii ei, tatăl rămâne strein. Familia se bazează pe 

faptul maternităţei. Paternitatea, este un fapt care nu se ma- 

nifestează în mod exterior şi nu a putut prin urmare să fie so- 

cotit ca generator de drepturi de către popoarele primitive. Sin- 

gura, rudenie ce se cunoaște este rudenia prin femei. Familia 

“este cea maternă. Ea avea, nominal, ca şet bunica sau mama, 

în realitate fratele bunicei sau al.mamei. De ordinar, fratele era 
protectorul. Această stare de lucruri, numită matriarchat, se
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găseşte la foarte multe popoare, care nu au depăşit un anumit 

stadiu de civilizaţiune %). 

Dacă admitem că instinctul patern: a putut să existe la unii 

oameni mai desvoltat, că acești oameni au putut să dea toată 

afecțiunea lor propriei sale familii şi desigur că răsboinicii pu- 

ternici şi temuţi nu au tolerat amestecul rudelor femeilor pe 

care ei le răpiseră şi le posedau. Aceste familii erau mai bine 

„administrate, mai bine organizate. 

Când sa ajuns la întrebuințarea focului pentru prepararea 

alimentelor, când s'a făcut constatarea, că. vegetalele fierte sunt 

foarte comestibile, când sa ajuns la domesticirea animalelor. 

oamenii aveau o alimentaţie foarte bogată şi femeia era foarte 

necesară, copiii de asemenea. Paza animalelor, cultivarea câm- 
purilor, pregătirea alimentelor, cereau multe braţe. Familia, pa- 
triarhală, oferea mari avantaje şi de aceea constatăm că, la 
toate popoarele ajunse la un stadiu anumit de civilizaţiune, se 

admite patriarhatul. Tatăl este considerat ea stăpânul, arbitrul: 
reprezentantul familiei ; el e şi judecătorul şi preotul. Femeea 

1) Studiul comparat al limbilor indo-europene ne arată că chiar ia Ro- 
mani a trebuit când-va să fi existat matriarhatul. In adevăr filius însemnează 
sugaciu, căci, după cum arată Breal în Dictionaire &tymologique latin, îilius sau 
felius este un adjectiv derivat de ia vechiul substantiv fela=—sân, de acolo 
verbul! felo-are==a suge, feles=femelă precum şi adjectivul felix = abondent, 
nutritiv şi mai târziu fericit. ' 

Cuvântul frater = îrate = îl găsim la toate popoarele indo-europene : 
pitmp sau «pizrp la Eleni, bhratar in sanscrita, brothar la Goţi apoi în Ger- 
mania bruder, brother la Anglo-saxoni, la vechi Slavi bratru. Sensul primitiv 
al cuvântului a fost acela de protector căci vine de la rădăcina bhar cu sens 
de a.susține, a proteja. E - 

Avunculus, unchiu matern arată iarăș legătura ce există între bunica şi 
descedenţi săi. Din Avia=bunia s'a format pentru nepoți cuvântul avunculus 
fiul bunicei şi fratele mamei. El era protectorul familiei. De asemenea sora 
mamei se numeşte malertera. Aceste 'cuvinte nu s'ar fi putut forma după în- 
troducerea familiei patriarhale, în care ştim că nu se ţinea compt. de rudenia 
prin femei, 

| Tot asemenea cuvântul gener caracterizează situaţiunea unui om, care 
procrează. Cuvântul vine de la verbul vechi geno, mai târziu gigno, genui, 
genitum, gignere = a produce, a procrea. Acest cuvânt ca şi cuvântul fevir = 
cumnat, derivat de la vir = bărbat. Cuvântul presupune că femeia întreținea 
relațiuni cu fraţii bărbatului. 

In familia matriarhală, unchiul matern conducea familia. Este probabil 
că nu se ocupa așa de bine de familiile surorilor sale, că el caută să profite 
îu interes personal, vânzând şi schimbând copii.
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și copiii sunt sub puterea sa ; el are drept de viaţă şi de moarte 
asupra lor. In fiecare familie nu e decât un singur proprietar — 
familia, şi un singur uzufructuar — tatăl. Femeia, şi copiii nu 
pot să aibă nici o avere. Solidaritatea, strânsă dintre membrii 
familiei, disciplina, care există sub conducerea, tatălui, făcea, din 
familie un organism puternic, în măsură ca să se apere, să se 
xăsbune şi să fie temută. 

19. — Am văzut că deosebirea între bogaţi şi săraci apare, 
după ce omul a început domesticirea animalelor şi cultivarea 
plantelor. Atunci grupările omeneşti încep să părăsească viața 
nomadă, îşi fac locuinţe stabile şi se dedau agriculturei. 

Cei bogaţi se grupează în jurul şefului, întărindu-i puterea. 
pentru ca să-i apere. Pentru ca să-şi mărească bogăţiile şi să-şi 
întindă dominaţiunea, se încep răsboaie de cucerire. Cei învinşi, 
fe că sunt sau nu transformați în sclavi, trebue să luerâze 

„pentru învingători, fiind supuşi la legi foarte severe 1). Cuceri- 
rile desvoltă. energia învingătorilor ; bogăţiile se înmulțesc, co- 

  

1) Prizonierii de răsboi, în timpurile primitive, erau omorâţi sau mân- cați; mai târziu însă cu desvoltarea civilizaţiunei, cei bogaţi socotesc că au nevoe de braţe cari să le lucreze câmpurile, să țese, să îngrijească de vite și atunci prizonierii sunt cruţaţi şi puși să servească pentru învingători. . Herodot ne povestește ca Sciţii, de teamă ca sclavii lor să nu fugă, le sco- teau ochii. In alte ţări se tăiau sclavilor organele virile, alți le tăiau un pi- 
cior sau o mână. 

Asirienii, după o victorie, adunat prizonieri, o parte din ei erau omo- - râți în torturi, de faţa cu cei rămași în viaţa, ca ast-fel aceştia să îie tero- rizați. 
La Romani, clasele libere, chiar cele mai de jos nu se asociau cu sclavii, care erau socotiți ca animale. Stăpânul avea drept de viaţă şi de moarte. Cato (de re rustica II, 4) recomandă agricultorului de a lăsa vitele să se odihnească o zi pe săptămână, dar să nu se dea nici o odihnă sclavu- lui. Cruzimile aplicate pentru amuzament, făcându-i gladiatori, sau dându-i ca hrană fiarelor sălbatice, sau tăindu-le limba pentru a ţi siguri de tăcerea lor, 

erau "practicate în mod curent. 
Acest tratament crud, neuman făcea ca să se stabilească încetul cu încetul o solidaritate între sclavi şi să încerce să lupte prin minciună, intrigă şi alte mijloace pentru a-și mai îmbunătăți soarta. Se iormează la dânşii o mo- ralitate invers de acea a stăpânilor. Deşi senatus consultul silanian pedepsea cu moartea pe toţi sclavii care locuiau sub acelaş acoperământ cu stăpânul în caz de moarte violentă sau chiar de sinucidere, totuşi sclavii reuşeau să să se scape de stăpânii prea tirani, mai ales prin otravă. | Mai târziu, sub imperiu, sclavii denunțau pe stăpânii lor. Ajunsese un adevărat flagel social aceste denunțuri. Sclavagiul cu drept curând se poate socoti ca una din cauzele de dizoluțiune ale imperiului roman.
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merţul şi industria, fac progrese ; societatea, omenească. simte noi 

nevoi : trebue să se facă. şosele pentru a se înlesni transportu- 

rile, trebue să se facă legi pentru a se reglementa noile rapor- 

turi ce se stabiliseră între oameni. Proprietatea pământului, care 

la. început a fost colectivă, a tribului sau a clanului, devine pro- 

prietate individuală ; subordonarea celor săraci faţă de cei bo- 

gaţi devine şi mai' accentuată. 

Statul se organizează ca să asigure celor bogaţi folosinta 

bunurilor dobândite şi să le dea posibilitatea să-şi menţină do- 

minaţiunea lor asupra supuşilore | | 

După ce statul a ajuns să asigure ordinea internă, aşa în-— 

cât să facă posibilă viaţa, socială, constatăm că în sânul clasei 

dominante. isbucnesc lupte violente în scop de a pune mâna p* 

puterea, politică, adică să cucerească dreptul de a comandă. 

Istoria e plină de dezordine şi lupte civile, asasinate de șefi şi 

monarhi, persecuţiuni sângeroase contra partizanilor. Atâtea 

state puternice au căzut din cauza. conflictelor ce se produceau 

la mai fiecare vacanţă de tron. 

Luptele între clasele sociale ocupă mare parte din istoria 

republicilor greceşti şi a Romei ; prin aceasta ele sau dezorga- 

nizat şi au căzut sub stăpânirea unui şef, sau sub dominaţiune . 

streină, , 

De sigur şi astăzi, chiar la popoare civilizate, lupta politică 

duce la violenţe, dezordine şi. răshoaie civile ; dar nu e niai pu- 

țin adevărat că moravurile s'au mai îmblânzit, căci, pentru a 

evita. luptele, oamenii au recurs la consultarea, divinităţei pen- 

tru alegerea şefilor şi, negreşit, acolo unde sau introdus aseme- 

nea sisteme, frământările interne sau mai micșorat. In unele 

părţi, şefii erau aleşi dintr'o familie care descindea dintr'un' zew 

sau dintr'un erou zeificat. Astfel, la Atena, arhonţii fură aleși 

multă, vreme dintre Codrizi, adică din, descendenţii lui Codrus- 

Existenţa acestor familii privilegiate, care erau socotite că 

au drept la conducere prin voinţă divină sau prin graţia lui. 

Dumnezeu, constitue un avantaj, căci pune un: frâu ambiţioşi- 

lor şi înlătură, conflictele.
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Mai târziu însă, când credinţa, religioasă a perdut ascen- 
dentul, când oamenii şi-au dat seamă, că, divinitatea nu se ocupă 
de lucrurile de pe pământ, s'a, căutat să so justifice altfel trans- 
misiunea ereditară a puterei polițice. 

La naţiunile civilizate, unde ordinea e bine stabilită, unde 
conștiința, cetățenească e puternică, principiul transmisiunei ere- 
ditare e înlocuit cu al selecțiunei conștiente al celor mai meritoşi. 

Un alt mijloc pentru a înlătura luptele pentru cucerirea, 
puterei este acela, ca oamenii să se înumere şi să atribue condu- 
cerea acelora cari sunt doriţi de cel mai mare număr ; cu alte 
cuvinte, care ar avea şansa, de a, învinge în caz că sar face apel 
la forţă. Acesta, e sistemul votului. ” 

Şi acest sistem, care ar părea, cel 'mai bun, e vițiat prin pa- 
siunile omeneşti, prin dorinţa de a pune mâna pe putere, aşa 
că de multe ori devine o adevărată mistiiicare. | 

Aşa, în unele timpuri, la, Roma, se corupeau alegătorii , 
bande plătite amenințau, intimidau și împedicau pe adversar să, 
voteze ; rezultatul votului era falsificat şi Sa:ajuns chiar ca a- 
legerile să se facă, cu ajutorul armatei. | “ 

In republicele negre, Haiti şi Sfântul Dominic, falsificarea 
alegerilor, furtul urnelor se pare că se.practică pe o seară, în- 
tinsă ; asemenea, practice se constată şi în unele republici din | 
America, de sud. Chiar şi în Europa sunt unele țări, unde cons- 
tătăm că se falsifică, voința, alegătorilor %), 

20. — Inăuntru unei colectivități omeneşti, cu desvoltarea,. 
civilizațiunei ajunge să se formeze diferențieri între oameni, prin 
faptul că au ocupațiuni deosebite : unii se ocupă cu agricultura, - 
alți cu diferite meşteşuguri, alţii cu ştiinţele, literele şi artele, - alţii cu meseria armelor, alţii sunt preoți, etc. Intre membrii 
aceleiaș categorii sau clase se stabilese anume legături de inte- rese și o solidaritate, căci fiecare apărând drepturile celorlalţi, le apără pe ale sale. , , | 

Unele din aceste clase, după împrejurări, pot să aibă, la un moment dat o influenţă, o forţă mai mare şi să pună mâna pe 

  

1) M. Vaccaro, Les bases sociologiques du droit et de PEtat, Paris, 1898.
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conducerea statului. Lupta pentru cucerirea puterei politice în- 

tre diferitele clase ale societăţei este foarte aprigă. „Il sufiit de 

„„jeter un coup d'osil sur !histoire de I'humaniite, ne spune Passy, 

„pour âtre convaincu de l'enormits des maux: n6s des haines des 

„Classes. Dans le monde grec et romain, oă par suite de lescla- 

„vage de la multitude, ces haines, diies aux rivalitâs politigues 

„„De pouvaient se donner carridre que dans le nombre tres res- 

„treint des hommes libres, constitugrent le îleau le plus redou- 

„table 'de ces peuples. Grands et petits patriciens et plbâiens 

„luttaient ă qui mieux mieux les uns contre les autres“ *). 

Fiecare clasă socială, voiește să pună mâna; pe putere. De - 

aci violențe, dezordine, răsboaie civile. 

Când o clasă socială pune mâna pe putere, ea caută să o 

conserve cât mai mult timp ; ea; crede că această stare de lu- 

cruri este cea, mai justă, și voieşte ca, această, idee să fie împăr- 
tăşită, de toată lumea. De aceea modifică legislaţiunea pentru 

a-și legaliza, situaţiunea obținută poate prin violenţă. Clasele so- 

ciale învinse, însă nu se resemnează şi luptă pentru cucerirea. 

puterei continuă "mai departe. 

Clasele sociale, care au deţinut rând pe rând puterea, sunt : 
clasa, militară, clasa. sacerdotală, aristocrația, burghezimea, pro- 

| letariatul. 

La început, când omenirea, trăia, întro luptă continuă, e 
natural ca dominațiunea să aparţină clasei militare, care re- 
prezintă. puterea, - 

De ordinar, guvernele, acestei clase sunt despotice. Găsim 
această clasă dominând la Asirieni, la Babilonieni, la Perşi. A- 
ceste guvernări erau făcute pentru cucerire ; ele reprezintă des- 
potismul şi arbitrariul. 

Ia Roma, când pretorienii şi legionarii au ajuns să pună, 
împărați pe favoriţii lor, ideia, de dreptate dispare, forța bru- 
tală domină cu tot cortegiul de orori. Cetăţenii, în plină, pace, 
sufereau calamităţile răsboiului. Impăraţii Claudiu, Neron, Ga!- 
ba, Viteliu, Domitian, Pertinax, Caracalla, Macrin, Alexandru 

- - 7 

1) Passy, Des formes de gouvernement (Bibliotheque des sciences politique) 
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Sever şi câţi alţii fuseră proclamaţi împărați de soldaţi şi apoi 
tot de ei omorâţi. 

" Mamelucii*), o gardă militară creiată de sultanul Egiptului 
Melik-Saleh în al XIII-lea, secol, au reuşit să răstoarne pe sul-, 
tanul legitim. abia după câţiva ani dela înfiinţare şi să pună 

pe comandantul lor Melik-Moezz. Dinastiile mameluce au dom- 

nit până la 1517, când Egiptul a fost cucerit de Turci ; însă a- 

ceste domnii sunt cunoscute prin violențe fără seamăn, prin de- 

tronări, asasinate. Chiar după cucerirea, turesască, Mamelueii 

au continuat să formeze o puternică orgânizare militară feu- 

dală, care nu lăsa, linişte ţărei ; ei au fost distruși în 1811 de 
Kedivul Mehmet Ali. 

| Astăzi, îni Mexico, în republicele din centrul şi sudul Ame- 

ricei, asistăm la asemenea; guvernăminte militare. Spania are 

chiar acum un guvern militar, însă acesta numit de Rege. 

Guvernele militare, de ordinar, se instalează, cu lupte, -căci 

pot fi mai mulţi candidaţi, fiecare sprijinit de o parte din ar- 

mată. Acei, cari înving, caută să se răsbune, Din cauza, acestor 

turburări, viaţa socială nu poate face mari progrese. 

21. — Clasa sacerdotală a jucat de asemenea un rol politie 

| considerabil. 

„__ Am văzut că oamenii, prin natura, chiar a spiritului lor, 

sunț. porniţi să atribue viaţă, inteligenţă şi voinţă unui mare nu- 

măr de fenomene cosmice, că de asemenea, fenomenul morţei îi 
influențează ; ei nu cred că viaţa a, încetat cu desăvârşire ; ei 

cred că cel încetat din viaţă continuă să trăiască sub formă de 

umbră. ” 

„Toate aceste manifestaţiuni, ale forțelor naturei, toţi, morții 
exercită o mare influenţă asupra oamenilor ; căci acestea, por- 
nind dela, ideia; că aceste ființe supranaturale pot să le facă hina 

sau rău, caută să-i facă favorabili prin rugăciuni sau prin jertfe 

  

1) Napoleon |, cu ocaziunea expediţiunei ce a făcut în Egipt, şi-a creiat 

o gardă din câţi-va mameluci. După creiarea imperiului, el a format un ex-. 

cadron de mameluci, care facea parte din garda imperială, consideraţi, ca 

fanatici partizani ai împăratului. Cuvântul se întrebuințează în politică pentru 
partizani fanatici ai guvernului.
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Dar, nu toţi oamenii pot să aibă aceiaş trecere îaţă de a- 
ceste fiinţe supranaturale. Sunt unele persoane. cari sunt con- 
siderate de ceilalţi că se. pot pune îni relaţiune cu aceste fiinţe 
supranaturale, fie că descind dintr'o divinitate, fie din. alte con- 
sideraţiuni. Din această cauză ei devin personagii importante. 
Vrăjitorii sau preoţii au o influenţă considerabilă asupra po- 
porului. Vrăjitorul caută, să gonească, spiritele rele prin anumite 
formule, prin anumite rituri. Cu timpul însă când societatea ome- 
nească s'a desvoltat şi mitologia s'a erarhizat şi atunci pentru 
a câştiga favoarea, acestor divinități, s'au instituit preoți cari 
să-i servească pentru a ?i face favorabili oraşului sau poporului. 
Omenirea, suferă de boale, animalele pot să se îmbolnăvească,. 
o secetă, poate să vie; omul nu cunoaşte cauzele. Preoţii pot să 
le atribue aceste calamităţi nemulţumirei, răsbunărei, zeului te- 
ribil. Nici o tiranie nu e mai mare decât acea pe care omul şi-o 
făureşte singur prin mintea lui, prin crearea acestor ființe in- 
vizibile, care-i văd toate acţiunile, care-i cunosc gândurile. 

Când clasa, sacerdotală pune stăpânire şi are rolul condu- 
cător, constatăm că guvernarea, este crudă şi lipsită de orice 
libertate. 

| 
In Mexic preoţii aveau o putere foarte mare. In această, 

țară erau divinităţi canibalice, cărora le plăceau sacrifidiile ome- 
neşti. Numai în oraşul Mexic se sacrificau peste 20.000 oa- 
meni *). Cu ocaziunea, inaugurărei templului dedicat zeului răs- 
boiului, au fost sacrificați 60.000 oameni. | 

Ebreii ne dau exemplul unui Stat teocrat. Ei se conside- 
rau guvernaţi de lehovah, care le dedea legi şi ordine, regulă 
actele vieţei lor. Preoţii şi judecătorii erau intermediarii între 
divinitate şi popor ; ei erau interpreţii voinţei sale. 

In India, casta brahmanilor domina toaţe celelalte caste. 
Codul lui Manu ne spune: Bramanul ocupă primul loc pe pă- 
mânt ; el e stăpânul tuturor ; el veghează la conservarea legilor. 
Tot ce există e proprietatea Bramanului (cartea, I, parag. 99 şi 
100). Brahmanul e o divinitate pe pământ. Regele trebue să 

  

1) Letourneau, L'evolution religieuse, p. 231 ; Vaccaro, op. cit.
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aibă respect de Brahmani şi să, guverneze după. consiliile lor ; 

el nu trebue să le ia nici tn impozit, ci din contra, să le dea 
bogății, căci ei au creat focul, ei au creat oceanul, ei au făcut 

luna, ei fac ca, lumina, să subsiste, ei singuri au ştiinţa divină. 

Şi mai departe: Este un sacrilegiu să furi pe un Brahman, 
dar un Brahman poate să fure pe un Sudras, pentru că acesta 

nu are nimic propriu. Legea Manu 415 şi urm. . 

„Un Brahman poate să bată şi să omoare pe un om şi nu 
poate să, fie pedepsit în cazul cel mai grav decât cu exilul. 

Când există, deci supremaţia clasei sacerdotale, avem, în ge- 
neral, inegalitate socială foarte pronunţată. Preoţii lucrează asu- 
pra imaginaţiunei poporului, căutând să-şi conserve domina- 

ţiunea, speriindu-i cu îngrozitoarele pedepse ce vor avea de în- 
durat în lumea. viitoare. 

Şi atunci oamenii devin cele mai extraordinare instrumente: 
în mâna preoţilor; ei singuri își impun privațiuni, suferinţe, 
mizerii, îşi ruinează corpul, numai ca să mulțumească pe îngro- 
zitorii lor tirani, făuriţi de imaginaţiunea. lor, aceste chimere, 
numite zei. 

Pasiunile religioase fac să se nască diferențe de interpre- 
are, care sunt tratate de schisme. Sf. Loan din Damasc, din se- 
colul VIII, ne vorbeşte de 100 erezii, care existau în acea, epocă. 
Intre partizanii diverselor secte au loc lupte sângeroase. Numai 
între crştinii avem un număr foarte mare de schisme, cazi cul- 
minează în separaţiunea, bisericilor de orient şi de occident, se- 
paraţiunea, bisericilor protestante, calvinismul, etc. In Statele- 
Unite avem peste 20 secte creştine. (Vacearo, op. cit.). 

In occident, biserica, creştină a jucat un rol considerabil Și 
de aceea, cruzimile, răsboaiele, persecuţiunile pornite din idei re- 
ligioase, în această parte, sunt mai numeroase. Cruciada con- 
tra Albigenilor a dat ocaziune la orori inimaginabile ; sfânta, in- 
chiziţiune a aplicat celor bănuiţi de erezie pedepse de o cruzime 
rafinată, şi, după ce distrugeau corpul prin chinuri, aduceau a- 
proape niște cadavre, le crucificau şi le ardeau de vii în aşa. 
zisele auto da fe, care se făceau în public şi cu mare solemnitate.
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Preoţii împingeau de multe ori populaţiunile la răsboi. Ast- 

fel era. în vechiul Mexic, unde zeii cereau să mănânce şi le tre- 

buiau carne de om, sacrificii omeneşti %), Divinităţile ajutau în 

răsboaie. Evreii purtau la răsboaie arca, considerată ca, locuinţa 

lui Tehovah. A omorî inimicii era cea mai mare plăcere ce se 

putea, face divinităţilor. Astfel, în Biblie ni se spune că Samuel. 

niarele preot, se plânge lui Dumnezeu, pentru că Saul, deşi ni- 

“micise pe Amaleciţi, nu omorâse încă. pe regele lor şi mai lăsase. 

în viaţă câţiva dintre nobili şi turmele lor. 

In Europa, creştină, preoţii au luat o parte activă la răs- 

boaie. Sub Carol Martel, clericii purtau arme; episcopii luau 

parte la răsboaie, ei conduceau de multe ori expediţiuni de je- 

fuire a vecinilor lor, ne spune Guizot în Histoire de la civilisa- 

tion III, p. 299, citând documente de ale timpului. Cavalerii teu- 

toni erau un ordin de călugări militari, constituit către 1128 din 

cruciați germani. Intorşi în Europa, ei organizaseră un Stat că- 

lugărese militar în Prusia, la graniţele Poloniei, având capitala. 

- Marienburg. Puterea lor militară a fost înfrântă la începutui 

veacului al XV-lea în bătălia, dela Tannenberg. 

A ” 92. — Clasa aristocratică a, jucat de asemeriea, un rol foarte 

mare. Cuvântul este grecesc; el este superlativul dela âyabăs=— 

bun. Prin urmare ar însemna puterea sau guvernarea celor mai 

buni. Aristocraţia ar însemna, deci guvernarea, unei minorităţi, 

care se distinge prin naştere, unită, de cele mai multe ori cu 

avere. Bogăția s'a zis, cu drept cuvânt, că este o forţă, căci a- 

cela. care o posedă poate să-şi desvolte mai bine facultăţile şi 

are sub dependenţa, sa mai multe persoane, cari trăiesc. de pe 

urma, sa şi cari îl ajută în întreprinderile sale. 

Bogăția poate să provie şi din cucerire şi atunai acei caro 

o posedă, constituesc noblețea, spadei, cea mai considerată dinți în 
t 

aristocrații. N să 

Să luăm ca exemplu una din cele mai vechi ari focraţii, 

acea engleză, şi să vedem cum s'a format. Wilhelm astardul, 

ducele Normandiei, vizitând pe regele Angliei şi admirând bo- 

1).H. Spencer, Principes de sociologie IV. p. 133; Vaccaro, op. cit.
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găția ţărei, şi-a făcut planul să o cucerească, Reintors în Nor- 
mandia, cu ocaziunea, unei vizite ce-i făcu Harold, uri nobil care 
se bucura, de cea mai mare autoritate în Angiia, îl făcu să jure, 
la o beţie, că la, moartea lui Eduard îl va ajuta să devie rege 
al Angliei. | 

La moartea lui Eduard, Anglo-Saxonii aleseră ca rege pe 
Harold ; Wilhelm îi ceru tronul şi Harold refuzând, Wilhelm îl 
acuză, de sperjur şi obținu dela, Papa Alexandru III o bulă de 
excomunicare şi un stindarq. - 

Atunci Wilhelm îşi strânse armată din Normandia şi din 
țările vecine. Toţi aventurierii alergară, toți voiau să aibă par- tea lor de pradă. i . 

Wilhelm cu această armată, debarcă la 26 Sept. 1066-la 
Pevensey, lângă Hastings. 

Augustin Thierry, în: „Histoire de la conquâte de .PAngle- terre par les Normands“, vol. I, p. 248, ne arată că, după ce Harold a fost învins, Normanzii au masacrat un număr foarte mare de oameni, a căror bogății au fost atribuite învingătorilor, iar văduvele şi fetele din famțliile cele mai ilustre fuseră date în căsătorie militarilor. 
| Acei din Anglo-Saxoni, care au mai rămas, fură transfor- “maţi în servi. 

Toţi cavalerii normanzi deveniră mari seniori şi împrejurul castelelor lor şi-au așezat oamenii lor de trupă, dându-le .case, pământuri, prin urmare s'a format o aristocrație teritorială. * Clerul anglo-saxon fu de asemenea, masacrat sau înlocuij Prin normanzi. Aceştia cu ocaziunea .spovedaniei aflau de orice. mişcare de revoltă şi comunicau guvernului. . 
Alteori găsim o aristocrație, care-și trage bogăţia din co-. merţ. Astfel este patriciatul venețian, care graţie instituirei ma- relui consiliu, precum şi faptului că şi-au arogat în profitul lor distribuţia justiţiei, au reuşit să, creieze una :din. cele mai. puter- nice aristocrații. 

| 
Alteori vedem că şeful Statului conferă, titluri. de nobleţă, sau devin nobili acei care exercită anume sarcini. Aristocrajţiile sunt în general retrograde, ele împiedecă progresul. 

6
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- Refimul aristocratic se deosibeşte de celelalte, prin faptul 

că este mai dulce, mai uman decât acele exercitate de clasele mi- 

litare sau sacerdotale. Guvernul aristocratice are nevoe de con- 

cursul militarilor şi de concursul bisericei, dar trebue să ţie un 

echilibru pentru a nu le exagera puterea. Pe câtă vreme în gu- 

xernarea, clasei militare avem brutalitate şi aroganță, iar în 

accea a clasei sacerdotale ipocrizia şi oprimarea, în guvernarea. 

clasei aristocratice găsim un spirit mai just, născut toemai din 

această necesitate de echilibru. Dar, în colo, aristocrații aleareă, 

după bosăţie şi după privilegii. Nefiind nici reprezentanţii fcr- 

ței ca militarii, neavând nici puterea, care derivă din superstiție 

ca biserica, ei se servese de pompa exterioară : titluri, blazoane. 

lux, gravitate, ceremonial, -—iată mijloacele de care se serveşte 

aristocrația (Vacearo, op. cit.). 

23. — Clasa burgheză joacă astăzi rolul principal. în con- 

ducerea politică în mai toate ţările civilizate. 

Cum sa născut această clasă ? 

În evul mediu oamenii, care locuiau pe domeniile unui no- 

bil sau ale unei mânăstirii, se găseau în situaţiune de servi, ad- 

scripti. glebae. 

Incă de prin secolul al Xl-lea locuitorii oraşelor voiau să 

devie liberi şi au profitat de diverse împrejurări pentru a obţine 

libertatea, mai ales de încurcăturile băneşti ale seniorilor lor. 

Când regalitatea începu să se întărească, ea își găsi sprijinul 

în această. clasă şi o sprijini la rândul său. Renaşterea de ase- 

menea, o favoriză. Burghezii bogaţi îşi trimeteau copiii să înveţe 

în universităţile ce se creiară. şi astfel au putut obține impor- 

tante funcțiuni în finanţe şi în magistratură mai ales. Sărăci- 

mea la orase și la țară aveau acum un apărător în burghezime, 

care în 1614, cu ocaziunea convocărei parlamentului, arată mi- 

zeria, extraordinară care face pe oameni în Guyenne și Auvergne 

să se hrănească; cu iarbă. 

Şi sărăcimea se măreşte mereu. Impozitele excesive fac pe 

micii proprietari, care reuşiseră să, iasă din servaj, plătind pro- 
prietarilor lor rescumpărare, să-şi părăsească pământurile din
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cauza acestor impozite. Nobilii şi preoţii, fiind clase privilegiate, 
nu plătesc nici o dare. 

Taine ne spune că în. 1760 un sfert din întinderea Franţei 
nu mai era, cultivată. Lipsa. de lucru, lipsa de hrană, erau ur- 
mările acestei situaţiuni. Şi atunci siguranţa dispare şi la ţâră 
şi la oraşe. Şi câni o secetă a ruinat recolta, în 1788, o stare 
de anarhie spontanee isbucneşte, ne spune Taine. 

Burghezimea conduce această, mişcare. Nobleţe, Cler, Rega- 
litate sunt responsabile de această stare de lucruri şi plătesc cu 
capul greşelile făcute. 

Burghezimea. proclamă egalitatea civilă şi libertatea ; dar, 
când au voit să canalizeze revoluţia și să o oprească, au fost 
târâţi de dânsa. Montagnarzii extremiști puseseră stăpânire. 
„Când însă aceştia au vroit să dea o nouă organizaţie politică. ne- 
înțelegerile isbucniră, burghezimea, reuşi să reia puterea, şi de 
atunci o deţine fără întrerupere. , 

Prin legile ce au făcut, noii guvernanţi au stabilit princi-" 
piile fondamentale, menite să, le asigure şi să le conserve pu- 
terea : 1. libertate ; 2. egalitate ; 3. fraternitate ; 4. respectul pro- 
prietății individuale ; 5. principiul că puterea rezidă în popov, 
dar guvernarea, se face Prin reprezentaţiune. 

Libertate, egalitate, fuaternitate este deviza republicană dia 
1789. Libertatea individuală absolută e o imposibil tate, căci a» 
face imposibilă, viaţa, socială. Omul e răspunzător de acţiunile 
lui, are limite ale libertăţei. 

Egalitatea reală recunoaşte dreptul tuturor de a fi trataţi 
egal pentru acte egale, inegal pentru acte inegale.. Această, ega- 
litate proporţională nu trebue confundată cu egalitatea. brută, 
pe. care o reclamă socialiștii. 

Egalitatea brută a colectiviştilor plătește aceleaş salarii ŞI 
leneşului și celui vrednic, și savantului şi ignorantului, şi celui 
inteligent și priceput ca şi celui lipsit de aceste calităţi. Aşa, că 
cel care a produs de 4, de 5 ori maj mult, e plătit Ia fel ca cel 
care a produs 1. Ar fi domnia. leneşilor şi incapabililor. Egali- 
tarismul brut e și în contra naturei, căci progresul în lumea or-
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ganică are loc prin selecţiune. Or, selecţiunea presupune o rup- 

tură de egalitate, fie fisică, fie intelectuală. Pr.n urinare, voind 

să facă o nivelare a omenirei se ajunge la împedicarea progre- 

sului. Ceva mai mult, se va face o selecţiune a celor. mai răi, 

omenirea va merge îndărăt. Egalitarismul fals vrea ca noi să 

fim asemenea, cu ceilalţi, dar asemănarea nu e decât o relaţiune 

exterioară. Şi înainte de a fi asemănător cu altul, trebue-să 

avem o personalitate. Adevărata egalitate este puterea egală 

pentru toţi de a nu fi asemănător cu alţi sub toate raporturile, 

e un drept egal la inegalităţi de tot felul. Adevărata egalitate 

stă în proporționalitate, care admite o egalitate fundamentată 

de drepturi, dar implică raporturi variabile şi calităţi inegale. 

(Alf. Fouille). : 

Al treilea principiu, fralernitate, trebue înteles sub forma 

de solidaritate socială. Fiecare individ este o celulă a, organis- 

mului social. O societate omenească nu e o reunire accidentală 

de oameni ; ea. este o persoană vie şi perpetuă. care are tradi- 

țiuni, drepturi şi datorii seculare, bosăți morale şi materiale de 

apărat contra pasiunei şi interesului momentulni, contra voin- 

ţei chiar a majorităţei prezente. Fiecare ind vid este lezat şi de 

generațiunea prezentă, dar şi de cea trecută şi mai ales de cea 

viitoare ; trebue să existe un sentiment de solidaritate, căci nu- 

mai aşa, există coeziunea societăței. Aceasta însemnează fra- 

fernitatea. " 

Proprietatea individunlă e supusă unui tratament ecal. Nu 

mai avem pământuri nobile, ca în organizarea feudală. Incetul 

cu încetul, legislaţiunea tinde să reducă d'n drepturile proprie- 

tarilor, începe să se considere proprietatea, ca o funcţiune so- 

cială *). 

1) Pentru a combate institutia proprietătei, Henri George zicea în cartea 

sa Prosrâs et pauvretă: La terre est Phahitation de Phomme, le but quiil 

doit atteindr : pour comenter toutes ses aspirations, la matiăre â laouelle:il 

doit appliquer son travail pour satisfaire tous ses dâsirs, car il n'est point 

possible de s'oppropier les poissons de la mer, de jouir de la lumiere du 
soleit, ou a:utiliser aucune des forces de la nature, si Pon a point la jouis- 
sans de la terre et-de ses produits. Nous naissons sur la terre nous vivons 
d'elle, nous retournons ă elle, nous sommes les fils de ia terr:, comme le 
briu dherbe. Enlevez ă homme tout ce qui appartient ă la terre etil ne 
serra Qwun esprit sans corps.
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Revoluţiunea franceză din 1789 a fost o revoluțiune na- 
ţonală ; ea a pus în primul rând ideia de patrie ; imnul revo- 
luţiunei, marseillese, exaltează ideia patriotică ; revoluțiunea a- 
firmă apoi egalitatea indivizilor înainţea legilor ; ea suprimă 
toate privilegiile de clasă; ea nu a suprimat inegalităţile eco- 
nomice. 

La congresul socialist, ţinut la Lille în Iulie 1921, d. Digat, | 
secretarul general al federaţiunei funcţionarilor dela Postă, 'Te- 
legraf, Telefon, a spus: Ca a 6t5 le trait de gân'e de la bour- 
geo sie de savoir demontrer que linterrât de la nation se con- 
fondait avec ses propres interrâts ; et ceux qui ne trouve ă op- 
poser que VPEtat proletaire 4 un Etat cavițaliste n'ont qu'une 
concept'on retrograde et reactionnaire de Porganisation soriale. 

Dominaţiunea clasei burgheze a avut în toate direcţiunile 
rezultate strălucite. 

Cu toate acestea, toate doctrinele socialiste văi în desfiin- 
țarea clasei burgheze şi capitaliste, prin clasa proletară, obiectul 
pr ncipal al acestei lupte pe care ela o presonizoază, 

24. — 0 altă clasă socială, o formează lucrătorii manuali, 

proletarii *), după concepțiunea social'stă. Cel mai celebru teo- 
ritic'an. al sodaliştilor este, de sigur, Karl Mare (1818—1383), 
care. în cartea sa Capitalul; dă o formă ştiinţifică teoriilor so- 
eialiste. 

Toate şcolile socialiste văd cauza, neireptăţ:lor . sociale în 
fantul că organizarea, burgheză a dat-o prea mare imnortanță 
canitalului şi a făcut să se aelomareze bunurile în mâinile unui 
mic număr de paraziți. care au astfel putinta de a exnlnata masa 
muncitorilor. făcând ca acestia să lunreze în prottul lor. 

Socialismul este muncitoresc, nu se preocupă decât de inte- 
resele clasei muncitoare, pe care le judecă în antagonism cu in- 
teresele celorlalte clase. După doctrina soc'alistă, clasele bur- 
gheze devenite parazitare, trebuese el'minate ; de aci hota de 
clasă, pe care o vedem afirmată în programele socialiste. 

  

1) Cuvânt latinesc, proletarius, însemnează cetătean de joasă conditiune, om foarte sărac, Şcolile socialiste întrebuințează cuvintul în sens de lucrăt_r.
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Socialiştii pretind că concentrarea mijloacelor de produc- 

țiune în mâna câtorva, prezintă un mare pericol social ; căct 

dacă concentrarea industrială, comercială, financiară, care se 

întăptueşte astăzi în societăţile burgheze sar aplica şi la pă- 

mânt, am ajunge ca clasele muncitoare să revwiie la starea de ser- 

vaj sau chiar în situaţiune de sclavi. Pemediul nu poate con- 

sista în intervenţia statului, care, pentru a salva libertatea, ar 

împărţi loturi de pământ la mai mulţi cetățeni. 

"Marx susține că remediul consistă în a recunoaşte proprie 

tăţei caracterul colectiv, t6ţi fiind coproprietari în îndiviziune 

şi având avantagiile care decurg din această situaţiune. Două 

fapte antagoniste domină politica, omenească : exigenţele sociale 

şi nevoile individuale. Să se examineze cât de mult cheltuese 

bogaţii numai pentru exigenţe. sociale şi risipa pe care o fac ei 

cum ar putea alina lipsurile celor săraci. Aceste 2 fapte prin 

opoziţiunea lor sunt isvorul tuturor nemulțumirilor şi mişcărilor 

sociale şi dedi armonizarea lor ar aduce pacificarea omenirei. 

Scolile socia” ste sunt dispuse să întindă, atribuţiunile orga- 

nizaţiunilo» coleurive ca Stat, comună, căci ele voiesc să trans- 

forme în servicii publice tot ceeace astăzi aparţin indivizilor. Ei 

însă voiese un stat numai cu caracter economic, adică ca un fel 

de cons'liu ds administraţie al unei imense coonerative *). 

Marx “pune banului; care nu creiază nimic, munca care 

creiază ; e. pretinde că forma de exploatare cu salariaţi trebua 

înlăturată şi de aceea el condamnă apropriaţiunea privată a in- 

strumentelor de producţiune ca mine, domenii agricole, fabrici, 

căci le consideră ca un pericol pentru libertate, stabilind o de- 

pendenţă a aceluia care nu posedă faţă de stăpânul acestor in- 

strumente de producţiune. 

EI consideră, capitalul ca fiind cosmopolit prin esenţa sa, 

graţie fluidităţei sale și prin urmare el nu poate fi urmărit nu- 

mai într'o ţară, 'căci dacă într'o țară muncitorii ar reuşi să 

pună mâna pe putere şi să voiască a stabili o mai bună justiție 

: | PI Ch. Gide, Curs de economie politică (trad. G. Alexianu Buc. 1925 
„p. 42.
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socială ei găsesc că cea mai mare parte din capital a evadat 
în alte ţări. Din această cauză trebue o înțelegere internaţională 
între toţi lucrătorii î). | 

In Rusia, în urma revoluţiunei din Octombrie 1917, s'a sta- 
bilit guvernarea, sovietică, o tentativă de aplicaţiune a teoriilor 
colectiviste ale lui Karl Marx. Teoreticianii partidului Lenin, 
Buckharine, Reissner formulară doctrina dictaturei proletaria- 
tului, urmând ideile lui Karl Marx și proclamând lupta de clase. 
Proletariatul stăpân pe putere a distrus organizarea burgheză. 

Drojdia, societăţei, împinsă şi excitată printr'o propagandă, 

demagogică a comis, în primele timpuri, cele mai extraordinare 

excese față de burghezi, faţă de ofiţeri, faţă de intelectuali şi 

chiar faţă de sodialişti moderați. In primele luni, puterea pu- 
„blică era dezagregată ; fiecare oraş se proclamase republică ; 
armata, în debandadă, era, un element de dezordine. Lucrătorii 
şi soidaţii puşi în posturile de conducere, fără să aibă nici o cu- 
noștinţă. căutau numai în mijloace violente. legitimarea fune- 
țiunei lor. 

Către începutul lui Iunie 1918, puterea publică începe să se 
centralizeze în mâna, comisarilor poporului din cauza, necesită- 
tilor răsboiulul civil ; se formează armata, roşie la început prin 
angajări voluntare, apoi prin conscripțiune ; se suprimă insti- 
tuţiunile reprezentative şi adunările deliberante şi se concen- 
trează, toată puterea în mâinile comitetelor executive : dictatura 
trebue să aparţină şefilor, iar nu maselor, zicea Lenin”). Ca 
măsuri economice, se naţionalizează, industria, și se organizează 
un monopol asupra produselor agricole 5). 

  

1) Benoit Malon, Le socialisme integral. 
2 Lenin, La maladie infantile du communisme (trad. fr.) 1920, p. 12, 39, 4 

3) Cea-ce este de admirat în Rusia sovietică este serviciul de propa- gandă, cu ajutorul căreia guvernul își uşurează realizarea practică a progra- -mului: Conferinte, afişe ilustrate, ziare, anunțuri luminoase, cinematograf, fo- nograf; toate sunt puse la contributiune, toate tratează acelaş subiect şi caută să convingă masa populară. Trenuri cu vagoane de expoziţie agricolă şi în- dustrială cutreieră întreaga Rusie, conferenţiari explică diverse chestiuni, ce „ar interesa. - 
Propaganda prin mijlocul afişelor ilustrate şi al tablourilor joacă un rol important. Unele din aceste tablouri se pare că au o reală valoare artistică.
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Am arătat întraltă parte (no. 41), cum însuşi Lenin a re 
cunoscut, în 1921, că încercarea de a introduce principiile de 
producţiune şi repartiţiune socialiste nu a, reuşit şi cum a tre- 
buit să se revie asupra unora din măsurile luate, făcându-se con- 
cesiuni capitalismului. Este recunoaşterea. falimentului politicei 
marxiste. 

25. — Am văzut cum omenirea din horde a început să se 
organizeze şi a ajuns să formeze clanuri, cum horda s'a irans- 

format în trib, cum mai târziu omenirea părăsind viața nomadă, 

pe care o duceau în perioada când se ocupau cu vânătoarea si 
apoi cu păstoria, s'au stabilit în mod permanent pe un teritoriu, 
îndeletnicindu-se cu agricultura. Când societatea omenească a- 
junge să, se fixeze pe un teritoriu, ea avea deja o organizare, 
avea o conducere. Societatea omenească astfel organizată şi a- 
gezată pe un anumit teritoriu, formează un stat. | 

Bluntschli defineşte Statul un grup omenesc, comparând o 
persoană organică şi morală, așezate pe un teritoriu sub forma, 

In orașele importante agenţia telegrafică rusă (Rosta) are vitrine speciale în 
care expune ultimile noutăți politice cu ilustratiuni apropriate, care plac popo- 
rului. Discursurile fruntaşilor potitici Lenin, Trotski, Kamenev, Zinoviev sunt 
reproduse prin gramofon în toate provinciile. Teatrul, cinematograful, gramo- 
fonul sunt întrebuințate, ca şi în America, ca mi]loc de convingere ; telegrafia 
fără fir a luat o mare desvoltare în Rusia. Toate ştirile sunt transmise seara 
din Moscova în toate direcțiunile. A doua zi dimineața în localităţile cele mai 
depărtate noutățile. transmise sunt afișate în toate localurile publice şi pe 
străzi. , 

Ceva mai mult, guvernul sovietic a organizat spre finele anului 1919 
trenuri de propagandă, care străbat ' întreaga Rusie ; în acest tren se găseşte 
o sală de spectacole cu cinematograf şi orchestră, întrun alt vagon se gă- 
sește o bibliotecă şi librărie, într'altul o tipografie, căci trenul publică un 
jurnal pe baza ştirilor ce primește prin telegrafia fără fir. Conducerea tre- 
nuiui o are un comisar politic care se ocupă de propagandă. Fie-care comi- 
sariat organizează în câte un vagon o expoziție în care arată activitatea. 
Trenul este însoțit.de un număr de conferențiari — propagandişti şi are un 
birou, unde or-ce cetățean poate să depue plângeri contra autorităţilor locale. 
Când trenul se opreşte într'o staţie se distribue cărți şi jurnale, se ţin con- 
ferințe, reprezentanţii politici asistă la şedinţele sovietelor locale, le dă indi- 
cațiuni, reprezentanţii comisariatelor dau explicațiuni şi îndrumări serviciilor 
respective, artiştii organizează spectacole. O ast-fel de propagandă este 
foarte utilă și de sigur că are o influență destul de mare asupra maselor, 
(Vezi în acest sens Lydia: Bach, Le 'droit et les institutions 'de la Russie so- 
vietiqvie, 1923 pg. 138 şi urm.)
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de guvernanţi şi guvernaţi. Tot el defineşte Statul organizarea 
poltică, a Dnaţiunei pe un anumit teritoriu *). 

Gierke ne spune că esenţa Statului consistă în direcţiunea, 
voinţei comune, substanţa. Statului este voința comună, iar forma 
exterioară este puterea organizată. | 

Esmein definește Statul astfel : PEtat eșt la personnification 
juridique d'une nation, c'est le sujet et le support de Lautorite 
publique. Cette autorit€ gui naturellement ne reconnait point de 
puissance superieure ou concurrente quant aux rapports qu'elle 
regit, s'appelle la souverainetă. Le sujet ou titulaire 1d6al et per- 
manent de cette souverainet6 qui personifie la nation entiere, 
cette personne morale, c'est PEtat qui se contond ainsi avec la 
souvera;net6, celle-ci âtant sa qualit€ essentielle. C'est une ab- 
straction, mais une abstraction fâconde et le produit dun long 
dâveloppement historique ?). 

_ Toate aceste doctrine nu sunt decât explicaţiuni destinate 
să dea formă juridică faptelor, ce am studiat şi anume : 

1) că Statul este format dintr'un număr mai mare sau mai 
mic de oameni, locuind un anumit teritoru ;:2) că acâşti oameni 

au trebuințe comune derivând din necesităţile fiziologiee ale nu- 

tr țiunei şi ale reproducțiunei ; 3) că aceşti oameni au aptitudini 

diverse ; 4) că trăind în comun fiecare are nevoe de servici le ce- 

lorlalţi ; 5) că aceşti oameni nu pot să trăiască izolaţi; 6) că 

unii oameni fiind mai puternici, fie că li se recunoaste o putere 

supranaturală, fie că sunt mai organizaţi, sau mai bogaţi, fie că 

sunt mai armaţi. fie că sunt mai numeroși, — 'reuşese să-şi im- 

pue voinţa lor celor mai slabi. 

Aceste fapte trebue să fie îmbrăcate în formă juridică, căci 

în definitiv dreptul nw, este de cât o formă, care îmbracă ca e 

haină faptele reale, viaţa reală: Trebue să punem totdeauna de 
acord lesile cu fantele, cu realitatea, căci, cum zice Iherino : 
ce n'est pas aux faits de suivre le droit, c'est droit de su:vre les 
faits, cest-ă-dire la vie“, sau cum se exprimă mai clar Bou- 

„si 

- 1) Bluntschii, Thsorie generale de PEtat (trad. Riedmaten) ed. Il. p. 18. 
2) Esmein, Elem. de droit constit. ed. V p. i.
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troux : c'est aux concepts de sadapter ă la vie et non ă la vie 
de ceder la place au concept”). 

Grup de oameni, teritoriu, colaboraţiune, scop comun con- 
tinuitate, constrângere sunt expresiuni care nu au nimic juridic, 
care arată fapte sau forțe. Or, tehnica juridică. este chemată să 
dea o formă juridică, acestor fapte şi forţe, căci pe când ştiinţele 
sociale se ocupă de fapte şi forţe, dreptul caută să supună ma.- 
nifestaţiunile externe ale vieţei omenești la. legi şi să le dea o 
formă. juridică. - . 

Pentru toate aceste fapte şi forțe avem instituţiuni juridice 

care le corespund. Astfel în gruparea de oameni există o legă- 

tură prin faptul că acei oameni și ascendenţii lor au locuit pe 

acelaşi teritoriu de secole, că prin această convieţuire au că- 

pătat o limbă comună, obiceiuri comune, o anumită, mentalitate. 

Acestei legături care uneşte pe individ de teritoriu îi corespunde 

teoria. juridică a naturalităţii. 

26. — Pentru a putea da, o definițiune juridică Statului tre- 

bue mai întâi să examinăm faptele necontestate ce am arătat 

mai sus şi pe care le găsim în orice formațiune de Stat. Din 

ele vom examina mumai pe cele principale, le vom da formă 

juridică, vom examina raporturile juridice ce există între ele şi 

apoi vom putea avea o definiţiune precisă, corespunzând fapte- 

lor. Aceste fapte sunt: 

a) un grup mai mare sau mai mic de oameni, dar suficient 

de numeros şi depăşind cercul intimilor, aşa încât să se poată 

face distineţiune între public şi privat, Statul fiind prin exce- 
lență un organism pubile. Aceşti oameni au trăit şi trăiesc în. 

comun, de ordinar au aceiaș limbă, au obiceiuri comune şi o 

anumită, mentalitate. 

b) un teritoriu determinat, pe care locueşte această colec- 
tivitate omenească, ; 

c) o autoritate, adică indivizi care comandă şi cari pot să-şi 

impună voinţa lor prin forţa altor indivizi, cari se supun ; 
d) că aceste colectivităţi au un caracter de continuitate şi 

, 1) L'avenir de Pesprit religieux, publicat în Documents du progres No. 
din April 1907, p. 310. , , ”



- TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 91 

de perpetuitate, adică nu au un termen de existenţă,-nu se 

stabileşte când să se dizolve, ele sunt formate din generaţiunile 

prezente, trecute şi viitoare. 

e) că această colectivitate nu recunoaşte o altă puterea so- 

cială superioară, adică e independentă. 

27, — Să examinăm în mod amănunţit aceste fapte, care 

alcătuesc elementele constitutive ale Statului : 

a) Studiind elementul populațiune, adică gruparea ome- 

nească care se află pe teritoriul Statului, trebue să distingem 

'92 categorii de oameni: naţionalii şi streinii. 

Prin naționalitate se înţelege acea calitate pe care o au 0a- 

menii, care prin ascendenţii lor au locuit în timpuri îndelun- 

sate acelaş teritoriu, care, prin convieţuirea în comun de se- 

cole, au aceiaș limbă, aceleaşi obiceiuri, o oarecare mentalitate 

particulară, aceleaşi idealuri pentru colectivitatea, lor îi frăp 

mântă sau îi influențează mai mult sau mai puţin în judecata. 

lor. o 
Prin streini, înţelegem persoanele, care au origina deo- 

sebită, stabilite mai de curând pe teritoriul Statului din diverse 

împrejurări. Negreşit că numai naţionalii formează elementul 

esenţial al Statului, streinii nu iau parte la viaţa politică, ei se 

bucură însă de drepturile civile (art. 9 din constituţia dela 29 
Martie, ră | 

Unel€ din aceste pesoane, streine de origină, se asimi- 

lează mai mult sau mai puţin complect cu populaţiunea băști- 

naşe. Statul acordă acestor streini naturalizarea, adică, dreptul 
de a fi socotiți ca şi naţionali, având aceleași drepturi şi obli- 

saţiuni ca, şi naţionalii. i 

28. — Calitatea de român se dobândeşte : a) prin naştere, 

de pildă copii legitimi ai unui român, copii naturali ai unei ro- 

mânce, copii găsţi pe teritoriul României din părinţi necunos- 

cuţi (art. 3 din legea pentru dobândirea şi pierderea naţiona- 

lităţii române din 24 Februarie 1924). 

b) prin efectul legei devin cetățeni români : copiii streini le- 

zitimaţi de un Român. Această dobândre a cetăţeniei are loc cu 

eiect retroactiv (art. 2 din: legea dela 24 Februarie 1924, pen- 

tru dobândirea naţionalităţii române); femeia streină, căsătorită
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cu un român, dobândeşte cetăţenia română, ea'și păstrează a- 
ceastă calitate şi după desfacerea căsătoriei prin moartea so- 
țului sau prin divorţ ; iocuitorii unui teritoriu anexat Statului 
român, potrivit legii de anexare, capătă, cetățenia română. 

Adopţiunea nu produce efecte asupra. naţionalităţii ; 
c) prin naturalizare, care este un act de putere publ'că prin 

care se admite ca un strein să aibă toate drepturile şi obliga- 
țiunile vnui cetățean. | 

In sistemul constituţiunei din 1866 naturalizarea se acorda. 
prin lege. In Statele-Unite, legea stabileşte condiţiunile în care 
se poate dobândi certificatul de naț'onalizare. Acel care voeşte 
să obție cetăţenia americană, se adresează unui tribunal ame- 
rican dintr'un stat sau teritoriu. Tribunalul constată dacă are 
stagiul (5 ani, din care cel puţin un an în statul în care se cere 
naturalizarea), examinează pe candidat asupra principiilor ge- 
nerale ale Constituţiunei. Cetăţeanul apoi prestează jurământ 
că va fi' un cetăţean liniştit şi credincios (Woodrow Wilson, 
V'Etal, trad. Wilhelm, Paris 1902. vol. II, p. 1199). 

In alte ţări naţionalizarea se acordă de puterea executivă, 
(Franţa). Constituţia, noastră din 1923 şi legea din 24 Febr. 1924 
stab.lesc că naturalizarea, se acordă, de consiliul de miniştri, însă 
în urma, constatărei, făcute de comisiunea, de natural'zare com- 
pusă din primul preşedinte şi preşedinţii Curţei de apel din Bu- 
cureşti, că streinul îndeplineşte condiţiun/le legei. Se cere ca 
streinul să-şi manifesteze dorinţa de a fi cetățean român, să re- 
nunţe la supuşenia străină şi să aibă un stagiu de 10 ani dela 
facerea, cererei. Sunt scutiți de stagiu streinii născuţi Şi cres- 
cuţi în Românţa până la, vârsta de 21 ani, dacă, cer naturaliza- 
rea în termen de un an dela, îndeplinirea, acestei vârste, precum 
şi copiii care aveau vârsta de 21 ani, când tatăl lor a obţinut 
naturalizarea, căci copiii minori dobândesc naturalizarea odată 
cu tatăl lor (art. 9). 

„: Dreptul de cetăţean se perde: a) prin naturalizare în țară 
streină ; b) prin legitimarea unui copil natural român de către 
un strein ; c) prin primirea unei funcțiuni dela un Stat strein 
fără autorizarea guvernului român ; d) prin supunere lao 
protecţiune streină ; e) prin retragerea, naturalizărei în cazurile
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arătate de art. 37, 41 şi 42 din lege; î) românca prin 

căsătoria cu un strein devine streină, afară numai dacă, după 

legea soţului, ea nu dobândeşte naționalitatea: acestuia sau când 

şi-a rezervat naționalitatea, română printr'o declaraţiune auten- 

„tică făcută înainte sau cu prilejul căsătoriei art. 38"); ea re- 

capătă cetăţenia prin desfacerea căsătoriei. 

Căutând care 'este natura. juridică a legăturei care există 
între stat şi individ, unii autori susţin că, este vorba de un con- 

tract tacit sinalagmatic, care intervine între stat şi individ. 

Acest contract de drept public ar fi naturalizarea. 

Acordul de voințe necesar pentru existența orcărui con- 

tract, ei îl găsesc pentru individ în dorința, de a deveni sau a 

rămâne cetăţean, iar pentru stat în declaraţiunea generală a 

legai, care stabileşte, că acela care voeşte să devie catăţean tre- 

bue să-și manifesteze voinţa, de a căpăta cetățenia, sau să, capete 

o: naţionalitate streină. - 

Această, teorie a contractului de drept public a îost desvol- 

tată mai ales în Germania. După partizanii. acestei teorii orice 

acord de voințe poate să ia forma, contractuală, numai să existe 

consimțimântul şi capacitatea părţilor. 

Noi credem că ideea de contract trebue exclusă, naturaliza- 

rea nefiind decât un act unilateral de putere publică. 

In adevăr, deşi pentru a se acorda, naturalizarea este ne- 

voe, în prealabil, ca individul să facă o cerere, dar aceasta nu 

constitue decât una din condițiunile pentru a se admite natu- 

zalizarea. Naturalizarea, nu poate fi un act sinalagmatie , căci 

în asemenea contracte cauza obligaţiunei uneia din părți este 

obiectul obligaţiunei celeilalte părţi. Or, -dacă pentru individ 

cauza obligațiunei este naturalizarea, pentru un stat, cauza care 

îl face să contracteze nu este obligaţiunea luată de individ, ea, 
trebue căutată întrun scop de utilitate publică. 

1) Maxim, Sistemul legei române privitor la naționalitatea româncei 
căsătorită cu un strein, Dreptul 8/925. , 

2) Laband, Droit public de bempire allemand, Il 536. Vezi Nezard, 
Theorie juridique de ia fonction publique, Paris 1901, p. 235, care combate 
aceasta teorie a contractului de drept public. ”
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De sigur că nimeni nu poate să susţie că naționalizarea, cara 
se face în urma, anexărei unui teritoriu, este un contract. Când, 
în urma unui răshoi, se anexează un teritoriu la un alţ stat, sta- 
tul care anexează, declara ca naţionali ai săi pe cetăţenii ve- 
chiului stat. Astfel s'a, procedat prin legea din: 9 Martie 1880 
asupra. Dobrogei, care în art. 3 declară că, toţi locuitorii Dobro- 
gei, care în ziua de 11 Aprilie 1877 erau cetăţeni otomani, de- 
vin şi sunt cetăţeni români ; legea, din i Aprilie 1914, prin art. 
3, declară ca cetățeni români pe cetățenii bulgari cari, la data 
de 28 Iunie 1913, erau domiciliaţi în Dobrogea nouă ; tratatul 
din Trianon dela 4 Iunie 1920, prin art. 61, declară cetățeni ro- 
mâni pe toţi cetăţenii unguri domiciliaţi în teritoriile foste un- 
gureşii şi anexate la România; trataţul dela St.-Germain en 
Laye din 16 Septembrie 1919, prin art. 70, stabileşte aceleași 
principii pentru cetăţenii austriac aflaţi în Bucovina. 

Nu se poate zice însă, că aceste schimbări de naţionalitate 
se iac în mod absolut în contra voinţei locuitorilor, căci în mai 
toate tratatele în care se' vorbeşte de anexare, se dă drept locui- 
torilor ca, într'un anumit termen, să declare că optează. pentru 
vechea, naţionalitate. Aşa, glăsueşte art. 78 din tratatul dela St. 
Germain en Laye şi art. 63 din tratatul dela Trianon. 

Naturalizarea nu poate fi considerată, ca un contract de 
drept public pentru simplul cuvânt, că nu există asemenea con- 
tracte. In adevăr, în aceste pretinse contracte, nu există liber- 
tatea, de a contracta, pentru una din părţi. In orice contract, fie- 
care parte are dreptul de a discuta ; pe câtă vreme atunci când 
e vorba de naturalizare, individul nu spune nimic ; el se obligă 
să facă tot ceeace statul va voi să-i impue. Puterea publică dă, 
ordine și cetăţeanul îi este dator supunere. Or, contractul presu- 
pune libertate, pe câtă, vreme ordinul exclude această ideie. 

In afară de aceasta, naturalizarea este un act de putere pu- 
blică. şi, dacă am admite că este un act bilateral, ar fi să recu- 
noaştem. că un particular poate să contribue la alcătuirea unui 
act de putere publică, 

Cu toate că naționalitatea este o problemă de drept publi=. 
nu este mai puţin adevărat că şi. dreptul privat influenţează în
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unele cazuri asupra câştigărei sau perderei naţionalităţei. De 

pildă, legiuitorul, pentru a asigura cât se poate mai bine soli- 

daritatea şi armonia în familie, caută să asigure pentru membrii 

aceleiaş familii aceiaş naționalitate. De aci principiul formulat 

în art. 12 şi 19 c. civ., care stabilește că femeia urmează naţio- 

nalitatea sotului, 

In vechiul nostru drept, un strein de rit ortodox, care se 

însura cu o româncă, dobândea, calitatea de român. Acelaş prin- 

cipiu îl găsim şi în unele state din America de sud. 

29. — Obligațiunile şi drepturile nationalilor. Orcare cetă- 

țean datorește Statului: a) supunere perpetuă; b) credinţă; 

c) unele servicii personale (ca serviciul militar, oblivaţiunea de 

a fi jurat, martor, etc.). Legea prevede sancţiuni, pentru acei 

care ar contraveni la aceste obligaţiuni (vezi art. 66 c. pen. cara 

pedepseşte violarea obligaţiunei de credinţă, art. 170 şi urm. €: 

p. care pedepsește violarea, obligaţiunei de supunere, art. 224, 

225 şi urm. cod. just. milit., care pedepsese nerespectarea, obli- 

gaţiunei de serviciu militar). 

In exercitarea dreptului de a, comanda, ce aparţine Statu- 

lui şi la care corespunde obligaţiunea cetăţeanului de a se su- 
pune la toate legile, regulamentele și ordonanţele, stă toată or- 
ganizarea Statului. , 

Dreptul la supunere, Statul îl are şi faţă de streini, care 
locuiesc pe teritoriul Statului ; căci și aceştia, ca, şi cetăţenii, tre- 
bue să respecte legile şi regulamentele de poliţie, prin care să 
asigure ordinea, şi să plătească impozitele, prin care Statul îşi 
procură mijloacele de a putea întreţine întregul aparat admi- 
nistrativ, judecătoresc, armata, ; căci streinii, ca şi cetățenii, pro- 
fită de organizarea de stat și trebue să contribue pentru între- 
ținerea şi perfecţionarea, serviciilor publice. | 

Cetăţeanul este dator credinţă, adică să uu ia armele în 
contra Statului ; să respecte ordinea de lucruri stabilite. Și strei- 
nul este dator credinţă cât timp se află pe teritoriul Statului şi, 
dacă violează această, îndatorire, el poate fi expulzat, conform 
legei asupra strainilor din 7 April 1881.
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Cetăţeanul este dator unele servicii personale Statului. Art. 
119 din Constituţie declară că tot Românul, fără deosebire de 
origină etnică, de limbă sau religie, face parte din unul din ele- 
mentele puterei armate, conform legilor speciale. In caz de răs- 
boi, cetăţenii pot fi rechiziţi onaţi, dacă nu fac parte din elemen- 
tele armatei, şi întrebuinţaţi la diferite servicii. Cetăţeanul este 
obl:gat să presteze serviciul ca, jurat. (259, 284 e. pr. pen.) ; 
streinii nu sunt supuşi acestei. obligaţiuni. 

„Naţionalul are: a) plenitudinea, drepturilor politice, adică, 
dreptul de a partic'pa la conducerea Statului. Aceste drepturi |. 
sunt : dreptul de a, fi alegător şi eligibil la Cameră, la consiliile 
județene şi comunale ; dreptul de a fi jurat, de-a ocupa func- 
țiuni publ'ce, adică drepturile pe care Romanii le decemnau prin 
termenii : jus sufiragii et jus honorum : b) plenitudinea dreptu- 
rilor publice, adică plenitudinea dreptur lor pe care Constituţia 
franceză din 14 Sept. 1791 le numea drepturile omului. Elo de- 
riva din libertatea ind'viduală şi sunt enumerate în Constitu- 

“țiunea din 1923 în art. 5, 11, 13, 22, 23, 29, ad'că libertatea 
conştiinţei, liber'atea învățământului, inviolabilitatoa persoanei 
şi a domic'liulm, dreptul de liberă circulaţiune. I'bertatea presei, 
libertatea. întrunirilor, libertatea de asociaţiune. precum şi drep- 
tul de a dobândi imobile rurale (art. 18 din Constituţia din 29 
Martie 1923, art. 7 $ V Cin vechea, Constituţie) ; e) plenitudinea: 
drepturilor civile, adică drepturile de fam'lie : drevtul de a se 
căsători, dreptul de a adopta, de a exercita puterea paternă, 
maritală. EI are de asemenea, drepturile care rezultă din rapor- 
turile omului cu bunurile, cum ar fi dreptul de proprietate, de 
servitute, de creanţă, 

Femeile, deşi se bucură. de cetăţenie, nu au exerciţiul drep- 
turilor politice. Art. 6 alin. 2 d'n Constituţia din 1923 stabileşte 
că legi speciale, votate ru majoritate de 2/3, vor determina con- 
diţiunile, sub care femeile pot avea exerciţiul dreptur'lor politice. 

Legislaţiunea civ'lă pune pe femeia măritată într'o situa- 
țiune de inferioritate faţă de bărbat. Art. 6 ult. al. din Consti- 

„tutie ne arată, că drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe 
baza, deplinei egalități a celor două sexe.
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d) Naţionalul are dreptul de a nu fi expulzat sau extră- 
dat ; lui i se datoreşte protecțiune, când sar găsi în streinătate. 

In Constituţiunea federală elvețiană din 1874 se prevede for- 
mal că nici un canton nu poate:să expulzeze din coprinsul său pe nici un elveţian. La, noi, legea streinilor, din 7 April 1881, 
arată că numai streinul poate fi expulzat. Acelaş principiu este 
stabilit şi în art. 5 $ III lit. £. No. 1 din legea, Curţei de casaţie. 
Naţionalii de asemenea nu pot îi extrădaţi. Această regulă e ad- 
misă mai de toate statele *). Codul penal german din 1870 o pre- 
vede în art. 9; ea, se găseşte formulată, în convenţiunile de ex- - 
trădare. De pildă, în convențiunea, dintre România şi Belgia din 
15 August 1880, în convențiunea dinţre România şi Italia (art. 
5), în convenţiunea dintre România și Marea Britanie din 9 
Martie 1893. 

| 
Pentru o crimă, sau delict comis de un Român în țară, strei- 

nă, el va fi urmărit şi pedepsit în România, căci legislaţiunea 
noastră penală urmăreşte pe Români chiar pentru fapte comise 
în străinătate, a | 

Naţionalul are drept la protecţiunea, Statului, atunci când 
56 găseşte în ţară, streină. Această protecţiune o găseşte dânsul 
la consuli sau la miniştrii plenipotenţiari, acreditaţi pa lângă 
Statul strein. 
30. — Sub imperiul vechei Constituţiuni, o chestiune foarte 

desbătută, era dacă. Israeliţii născuţi în ţară, neîmpământeniţi şi 
nesupuşi nici unei protecţiuni streine puteau îi socotiți ca streini. 
Astăzi chestiunea nu se mai poate pune întru cât Israeliţii pă- 
mânteni au fost încetățeniți prin. decretele-legi din 29 Decem- . 
brie, 22 Mai 1919 şi 12 August 1919, privitoare la încatăţenirea - 
evreilor care locuiau în vechiul regat. Toate aceste decrete-lezi 
au fost ratificate prin art. 133 din Constituţia, din 1923. O clauză 
generală, privitoare la încetăţenirea, evreilor aflaţi pe teritoriul 
român în Decembrie 1920, se găseşte în art. ? din tratatul spe- 
cial, încheiat între România, şi principalele puteri aliate la Pa- 

  

1) 1. Condurachi, Studia asupra extrădarei, Sotia, 1915, o broșură de 95 pag. 
, 

?
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ris, în 9 Decembrie 1919, privitor la protecțiunea minorităților. 
Acest articol stabileşte că evreii care sar fi găsit locuind în De- . 

cembrie 1920, într'unul din teritoriile României şi dacă nu se 

pot prevala. de o altă naţionalitate, capătă deplin drept cetăţe- 

nia română ; iar prin art. 4, din acelaş tratat, se stabileşte că 

naționalitatea română se dobândeşte deplin drept prin singurul 

fapt al naşterei pe teritoriul român sau devenit român a unei 

persoane, care nu se poate prevala de o altă naţionalitate. 

Prin urmare, acest tratat ne obligă : a) să recunoaștem ca 

Român pe copilul unui heimatlos, numai prin faptul că s'a năs- 

cut pe teritoriul României; b) să recunoaştem ca Român pe 

orice Evreu care a locuit, până la 9 Decembrie 1919, într'unul 

din teritoriile române sau devenite române, fără să fie nevoie 

ca să se fi născut acolo, fiind suficient să, dovedească că e Evreu 

şi tă nu are o altă naţionalitate 

Se creiază o situaţiune excepţională pentru Evrei, fără să 

putem cunoaşte motivele acestei situaţiuni privilegiate. . 

Tratatul din 9 Decembrie 1919 stabileşte principii deosebite 

de acele coprinse în tratatele dela, St. Germain en Laye art. 64, 

70, 76, 78, 80 şi dela Trianon art. 56, 62, 63, 64, precum şi în 

convenţiunea asupra, Basarabiei") semnată la 28 Oct. 1920. 

Din aplicarea acestor convențiuni şi tratate se poate ca 

cineva să iasă cu două naţionalităţi sau chiar cu trei). Pentru 

a evita, pe cât posibil, conflictele de naţionalitate, Statele moş- 

tenitoare ale fostei monarhii austro-ungare au semnat, la 6 A- 

prilie 1922, în conferința dela Roma, o convenţiune privitoare 

la naţionalităţi, în care se stabileşte, prin art. 1, că modurile de 

dobândire şi de pierdere a naţionalităţei sunt reglementate de 

legea fiecărui stat. In urma acestei convenţiuni s'a făcut la noi 

legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţei din 24 Fe- 

bruarie 1924. - 

31. — Pentru ca, Statul să existe, nu este necesar ca popu- 

laţiunea să fie de aceiaş rasă. De multe ori relaţiuni economice 

1) Conventiune încheiate între România şi principalele puteri aliate. Ea 
a fost ratificată în afară de România de Anglia şi Franţa. 

2) Vezi numeroase exemple în lucrarea interesantă a d-lui I. Condu- 
zachi, Clauzele de naţionalitate, Buc. 1924, pg. 46 şi urm.
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=$i sociale îndelungate, o convieţuire de lungă durată pot să în: 
Aocuiască cu succes comunitatea, de rasă, cum de pildă în Bel- 
-gia, unde găsim 2 rase, valonă şi flamandă, sau în Elveţia, unde 
găsim 3 rase: germană, franceză, și italiană, trăind în perfectă 
-armonie şi ţinând cu cea mai mare energie la independenţa ţă- 
rei lor. 

La noi, în marea masă românească, găsim grupări germane, 
“ungurești, ruseşti, bulgare, apoi răspândiţi Evrei. 

La finele anului 1922, populaţiunea, era, de 16.500.000 lo: 
„cuitori, din care 12.210.000 Români, 709.500 Germani, 1.386.000 
Unguri şi Secui, 247.500 Bulgari, 825.000 Evrei, 544.500 Ruși și 
Ruteni, 165.000 Turci, 412.500 alte naţionalităţi. Ceeace însem- 
“nează că populaţiunea. românească reprezintă un coeficient de 
74 7% din totalul populaţiunei. ' 

Populaţiunea românească, crește foarte repede, natalitatea 
este destul de mare, dar şi mortalitatea, mai ales infantilă, este 
considerabilă. După datele statistice, în vechiul regat, populaţiu- 
nea era de 5.956.690 în 1899, de 6.865.739 în 1909 ; iar după +4 

-ani, în 1913, populaţiunea era de 7. 351.665. Natalitatea a fost 
în anul 1921 de 620.460, iar mortalitatea de 372.157 ; adică, faţă 

-de 100 născuţi, au murit 59 persoane. 
| În vechiul regat, în medie, într'o perioadă de 10 ani dela 
1899—1909, excedentul dintre natalitate şi mortalitate a fost de 
909.043, adică un coeficient de 15 % pe 10 ani sau 1,5% pe 

-an. După unire, excedentul a fost de 37.807 în 1919, de 194.730 
în 1920, de 248.303 în 1921 şi de 237.490 în 1922: adică un 
coeficient de 15,1 la mia. de locuitori pentru anul 1921. 

Populaţiunea este considerată ca baza puterei unui Stat. 
Când voim să arătăm puterea, unui Stat, reamintim cifra popu- 
„laţiunei, Vauban, cu drept cuvânt, zicea: Cest par le nombre 
de leurs sujets que se mesure la grandeur des rois. Cu cât popu- 
laţiunea. e mai unitară cu atât Statul e mai puternic ; cu cât 
“oamenii sunt mai muncitori şi mai bogaţi, mai morali, cu atât 
Statul e mai stimat ; cu cât instrucţiunea e mai răspândită cu
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atât Statul e mai respectat şi: mai considerat. Starea, sanitară, 

densitatea, populaţiunei joacă de asemenea un mare rol cânk 

studiem. populaţiunea unei țări. 

32. — Teritoriul este unul: din elementele esenţiale ale Sta-- 

tului. Un Stat nu poate să existe fără un teritoriu. O colectivi- 

tatea omenească nomadă poartă numele de hordă, de trib, dar: 

denominaţiunea de Stat este dată unei grupări omeneşti ataşată 

de un teritoriu suficient, în care să se poată desvolta.. Un Stat 

este mai puternic dacă are un teritoriu: suficient, în care să se: 

„poată desvolta, ; dacă. teritoriul e fertil, dacă are cursuri de ape, 

dacă, se limitează, cu marea, dacă are graniţe naturale mai usor 

de apărat, dacă are o fericită configuraţiune, dacă are o climă: 

temperată, ete. Avem state, ca principatul Monaco, cu un teri- 

toriu de 2160 ha, adică cât era înainte de împroprietărire 0 

maşie mijlocie, şi avem state ca, Rusia sau Statele-Unite cu teri-: 

«moșie mijlocie, și avem state ca Rusia, sau Statele-Unite cu teri- 

Statul este o grupare omenească. politico-teritorială. Numai 

“în „grupările cu caracter politic există o strânsă legătură între 

„membrii grupărei şi teritoriu. Şi alte grupări omeneşti ca fami-- 

lia, societăți şi corporaţiuni diverse pot să-şi exercita activita.- 

tea, lor pe un anumit teritoriu, dar aceasta nu e decât o simplă 

chestiune de fapt; nu există nici un raport de drept între gru- 
parea în general şi teritoriu, ci numai raporturi de fapt şi drep- 

“turile şi obligațiunile membrilor grupărei nu derivă, din aceste 

'raporturi de fapt. Astfel, când e vorba de familie, raporturile de: 

“eooperaţiune a membrilor derivă. din legăturile de sânge. Gru- 

-pările nepolitice pot să părăsească o ţară şi să se ducă într'alta, 

pot să-şi întindă activitatea pe întrezul glob; pe câtă vreme, 

 într”o societate politico-teritorială, cum e Statul, există o strânsă: 

“legătură între populaţiune şi teritoriu, prin faptul convieţuirei 

“pe acelaş teritoriu se stabileşte o serie de obligaţiuni între co- 

“locuitori, se stabilește -un spirit de colaborare. 
| Astăzi. în “urma, unirei vechiului regat cu Basarabia *), cu 

- 1) Vezi legea pentru unirea Basarabiei cu vechiul regat al României: 
din 1 Ianuarie 1920, prin care se ratifică decretul lepe 842 din 9 Aprilie 19 
publicat în Monitorul Oficial No. 18 din 10 Aprilie 1918.
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“Transilvania, Banatul, Sătmarul şi Maramureşul!), cu Buco-= 

vina *), teritoriul României are o suprafaţă de 295.000 km. pa.- 
trați, din care vechiul regat are o suprafață; de 139.113 km. p. 
cu o populaţiune, la, finele anului 1922, de 7.770.000 loc. ; 'Tran- 
silvania, şi Banatul au o suprafaţă de 102.200 km. p. Cu 0 popu- 
lafiune de 5.230.000 loc., Bucovina cu 10.442 km. p. şi 835.000 

loc., iar Basarabia, 44.422 km. p. cu 2.665.000 loc. 

-  Granitele sunt formate faţă de Rusia de fluviul “Nistru dela 
tura sa până la. punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre: : 
Bucovina şi Basarabia şi apoi acest vechiu hotar (art. 1 din tra- 
tatul din 28 Oct. 1920 relativ la Basarabia şi încheiat între Ro- 
mânia. de o parte și Anglia, Franţa, Italia, şi Japonia, de altă. 
parte şi ratificat până acum de noi, de Anglia şi Franţa). Faţă 
de Polonia, graniţa e stabilită prin tratatul privitor la frontie 
rele dintre România, Polonia, Serbo-Croato-Slovenia şi Ceho-" 
slovakia, încheiat la Sâvres la 10 August 1920; ; faţă de Ceho- 
slovakia frontiera, e stabilită prin acelaş trataț, precum şi priu 
protocoalele încheiate de comisiunile mixte ceho-române, în: 
cheiate la 4 Mai 1921. Frontiera începe dela confluenţa lui Ho- 
dorpatak şi Tur, care este Triplex confinium între România, Ce- 
hoslovakia şi Ungaria ; față de Ungaria, frontiera e stabilită de 
tratatul de Trianon din 4 Iunie 1920; faţă qe Serbia, care ocupă 

0. parte din Torontal (Banat), frontiera e stabilită prin tratatul 
menţionat, încheiat la 10 August 1920, la Săvres, complectat prin 
protocolul încheiat la Belgrad în 24 Nosmbre 1923, apoi linia 

:de, demarcaţiune formează, Dunărea, fluviu internaţional, supus 
“unui regim juridic stabilit prin tratatul dela Paris din 185, 
prin convenţiunea, dela Lonâra din 13 Martie 1871, prin trata- 
tul dela Berlin din 13 Iulie 1878 (art. 46, 52, 55), şi prin trata- 

1) Vezi legea pentru unirea Transilvaniei, Banatului, Satmarului şi Ma- 
ramureșului cu vechiul regat al României din 1 Ianuarie 1920, prin care se ra- 
tifica decretul-lege 3531 din 11 Dec. 1918, M. O. 212, din 13 Dec.. 1018. 

2) Vezi legea pentru unirea Bucovinei cu vechiul regat al Românie; 
din 1 Ianuarie 1920, prin care se ratifică decretul-lege 374 din 18 Dec. 1918 
M. O. din 19 Dec. 1918. -
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tele dela Versailles (art. 331 şi 346) şi St. Germain en Laye din. 
1919 și Trianon din 4 Iunie 1920 (art. 275 şi urm.) "). 

Linia, de demarcaţiune între cele două ţări o formează linia 
mediană a talweg-ului, adică drumul navigabil, firul apei, adân- - 
-cimea cea, mai pronunţată a, fluviului, pe unde se scurg apele. 

  

1) Congresul de la Viena din 1815, prin art. 108—117, stabileşte regu-- 
lele privitoare la navigaţiunea pe fluviile internaţionale, admițând libertatea 
navigațiunei, dar împăcând interesele navigațiunei cu drepturile suverane ale 
statelor” riverane. Dunărea însă nu a fost supusă prescripțiunilor acestai tratat. . 
Până la 1812 Turcia era stăpână pe gurile Dunărei. 

Prin tratatul de pace de la Bucureşti din 1812, Rusia luând Basarabia 
a devenit stat ţărmurean la Dunăre, de acea în art. 4 din tratat se ocupa 
de navigația pe Dunăre declarând-o liberă pentru vasele ambelor puteri 
Turcia şi Rusia. Prin tratatul de la Akerman din 1826 Rusia îşi asigura gura 
Sulina, iar prin tratatul de la Adrianopol diri 1829 şi gura Sf.-Georghe. Cât 
timp Turcii avuseseră gurile Dunărei ei întreținusera brațul Sulina, îngrijind 
că el să aibă o adâncime de 16 picioare, însă după ce Rușii au avut stăpânire, 
ei au lăsat să se impotmolească gurile şi în 1853, gura Sulina avea o adân- 
cime de 7 picioare, adică 2,13 m., căci Ruşii aveau interes să impedice des- 
voltarea îlotei austriace de pe Dunăre şi pe de altă parte voiau să impedice 
desvoltarea Galaţilor şi Brăilei şi să ridice portul Odesa. Domnii Moldovei 
Mihail Sturdza şi Grigore Ghika, ne spune Mihail Cogălniceanu în studiul său 
Chestiunea Dunărei, au stăruit pe lângă cancelariile marilor puteri ca să se 
ia din mâinele Rusiei dreptul de a întreţine gurile Dunărei şi să se aplice şi 
acestui fluviu principiile. tratatului din Viena. i 

Intre puterile, care sprijineau mai mult cererile Românilor era Austria. 
La Congresul din Paris din 1856, Rusia cedează Moldovei cele 3 județe 

Bolgrad, Ismail şi Cahul din sudul Basarabiei, aşa că ea încetează de a mai 
îi ţărmureană la Dunăre. 

„Congresul din Paris stabileşte, prin art. 15, că principiile, prevăzute în 
tratatul din Viena dela 1815, se aplică şi Dunărei; se institue 0, comisiune 
europeană compusă din reprezentanţi ai marilor puteri, însărcinată a executa 
lucrările dela Isaccea în jos, de a curăța de nisip gurile Dunărei şi de a în- 
treţine navigațiunea pe această parte a fluviului. Art. 17 prevede o comisiune 
ţărmureană compusă din delegaţii Austriei, Bavariei, Turciei, Wirtembergului, . 
şi câte un comisar al celor 3 principate dunărene Muntenia, Moldova şi Serbia, 
cu aprobarea Porţei. Această comisiune wma să elaboreze regulamente de 
navigaţiune şi poliție fluvială. 

Comisiunea europeană trebuia să-şi termine lucrările în timp de 2 ani, 
(art. 18) după care urmă să se dizolve, rămânând numai Comisiunea rive- 
rană. In 1858, sa prelungit durata comisiunei pentru un an; în 1859, iarăş 
pentru un an și tot aşa până la Conferinţa din Londra din 1871, când durata 
a fost prelungită până în 1883. 
„” De greşeala făcută în 1856 când s'a acordat numai o durată așa de scurtă 
„comisiunei europene, Rusia și Austria au profitat cerând și obținând Ia fiecare 
prelungire noi concesiuni în dauna noastră şi a Serbiei. Comisiunea riverană 
însă nu s'a întrunit decât o singură dată la Viena în 9 Noembrie 1857. 

” Tratatul dela Berlin din 13 Iulie 1878 aduce noi modificări regimului 
Dunărei, căci : Rusia capătă din nou acces la fluviu prin retrocedarea Basa-- 
rabiei, România care dobândește independența ia Dobrogea cu gurile Sulina.
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Faţă de Bulgaria, graniţa o formează talwegul Dunărei dela 
confluenţa, Timocului cu Dunărea până la linia, de demarcaţiune 
la vest de Turtucaia, stabilită, prin tratatul dela Bucureşti din 
1913 şi confirmată prin tratatul dela Neuilly sur Seine din 27 
Noembrie 1919 şi de aci se urmează linia, stabilită prin tratatul 
din, 1913 până la Marea Neagră la un punct nord de Varna. 

  

şi Sf. Gheorghe este admisă în comisiunea europeană (art. 46 şi 52); auto- 
ritatea comisiunei europene este întinsă până la Galaţi şi se dă Austro-Un- 
gariei mandatul de a face lucrările necesare pentru înlesnirea navigațiunei la 
Porţile de fer. Art. 55 prevedea ca şi tratatul dela Paris din 1856 înființarea 
unei comisiuni a riveranilor, care urma ca împreună cu comisiunea europeană 
să elaboreze regulamentele de navigaţiune pe porțiunea dela Galaţi la Porţile 
de fer. Aşa în Cât existau o comisiune a Dunărei superioare formată din re- 
prezentanţii statelor austro-germane, o comisiune europeană a Dunărei infe- 
rioare dela Mare până la Galaţi şi vroia să se înființeze o comisiune riverană 
pentru porțiunea Galaţi-Porţile de fer. Statele ce urmau să fie reprezentate 
în această comisiune erau România, Serbia, Bulgaria sub preşedenția delega- 
tului Austro-ungar cu vot preponderant (regulamentul făcut de delegaţiunea 
comisiunei europene în 1879). România protestează şi refuză să admită regu- 
lamentul făcut. La 1883 se întruneşte o Conferinţă la Londra, care recunoaşte 
comisiunea riverană aşa cum se proiectase şi prelungeşte durata comisiunei 
europene pe 2] ani. România a protestat și nu a voit să recunoască. De aceea 
nu s'a dat nici o urmare acestei măsuri. Așa în cât aveam pentru Dunăre la 
declararea răsboiului 4 comisiuni. Comisiunea austro-germană pentru Dunărea 
superioară, apoi o comisiune sârbo-română, bulgaro-română, comisiunea eu- 
ropeană şi în fine o comisiune ruso-română bentru brațul Chilia. 

Tratatul din Versailles din 1919 în art. 331 declară Dunărea ca fluviu 
neutralizat; art. 346 prevede ca pentru Dunărea de jos comisiunea europeană 
își va exercita atribuțiunile ca şi mai înainte fiind alcătuită în mod provizoriu 
din delegaţii Angliei, Franţei, Italiei și României, durata ei fiind nedefinită, 
„putând îi desființată prin consimțimântul unanim al Statelor reprezentate în 
comisiune, iar Dunărea dela Galaţi la Ulm este supusă autorităței unei comi- 
Siuni alcătuită din 2 delegați ai Statelor germane, din câte un delegat al fie- 
căruia din Statele riverane şi un delegat al Statelor neriverane reprezentate 
în comisiunea europeană. 

Tratatul din Versailles, ca și cel din St.-Germain en Laye din 1919, tra- 
tatul din Trianon (art. 275) şi cel dela Neuilly (art. 219) prevăd internaționa - 
lizarea Dunărei. 

La 1 August 1920 s'a întrunit la Paris o conferință pentru a stabili 
statutul definitiv al Dunărei. Convenţiunea încheiată a fost ratificată la noi în 
urma legei „din 8 Noembrie 1922. Statutul împarte Dunărea în două pârţi : 
Dunărea fluvială dela Ulny la Brăila şi Dunărea maritimă dela Brăila la mare. 
Asupra Dunărei maritime, comisiunea europeană îşi menţine atribuţiunile, fiind 
alcătuită, în mod provizoriu, din delegaţii Angliei, Franței, Italiei și României. 

Pentru Dunărea fluvială comisiunea compusă conform art. 346 din tra- 
tatul dela Versailles, sediul comisiunei este la Bratislava pentru primi 5 ani 
după care comisiunea va alege pentru o nouă reşedinţă de 5 ani în alt oraş 
dunărean. | 

Comisiunea europeană a Dunărei ca şi comisiunea riverană sunt per- 
soane morale de drept internațional public, având dreptul de a face regula-
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Marea Neagră formează apoi limita urcând spre nord până 
la vărsarea Nistrului. - 

Teritoriul coprinde: 1) teritoriul : limitat între graniţele 
Statului ; 2) râurile ; 3) marea teritorială, adică marea care udă 
coastele, țărmurile, socotite până la oarecare distanţă. In zene- 
ral se admite cam 3 km. dela coastă *). 

mente privitoare. la poliția navigaţiunii ; ele au steaguri speciale şi delegaţii Statelor, membrii comisiunelor se bucură de imunitățile recunoscute agenților diplomatici. Pentru interpretarea statutelor Dunărei, comisiunea Dunărei flu- viale e competentă; Statele riverane însă pot ataca deciziunea luată înaintea unei juridicțiuni speciale creiată de Societatea Naţiunilor (G. Meitani, Dunărea, Studiu de drept internaţional, Buc. 1924). 
Comisiunea -europeană are drept de a pune şi percepe taxe la intrarea vaselor în fluviu, al căror venit îl. întrebuințează fără a da seama Statelor riverane, pe câtă vreme comisiunea riverană are drept de a impune taxe, dar anu le poate percepe decât prin agenții statelor riverane şi produsul taxelor trebue să îie întrebuințat numai pentru lucrări. “ 
Comisiunea europeană are reşedinţa la Galaţi; ea se întruneşte în Mai - și Octombrie a! fiecărui an; membrii prezenţi constituesc în cursul anului co- mitetul executiv, în lipsa tuturor membrilor ; unul din şefii de servicii poate să fie delegat cu conducerea afacerilor. 
Comisiunea supraveghează. executarea regulamentelor de navigațiune şi poliție fluvială prin mijlocirea inspectorului navigaţiunei cu reședința la Tulcea și a căpitanului portului Sulina, numiți de dânsa. Aceste organe au dreptul de a judeca contravențiunile. Inspectorul și căpitanul portului Sulina judecă ca primă istanță şi aplică amenzi cu drept de apel la Comisiunea care judecă în ultima instanță (art. 4 din regulam. serviciului interior al comisiunii) 

Comisia de judecată se compune din cel puțin 3 membrii. 
Comisiunea are proprietatea farurilor dela insula Şerpilor şi dela Sulina (4 faruri) precum şi acel dela Sf.Gheorgha ; ea întreţine un serviciu de pilo- tai, un serviciu de salvara al nautragiaţilor, având vase speciale,-un serviciu sanitar cu un spital, are vase de poliție, dar serviciul cel important est: cel technic, destinat să conducă operațiunile de curațire ale brațului Sulina. Graţie lucrărilor făcute de comisiune, de unde sub administrațiunea rusească braţul Sulina ajunszse să aibă o adâncime de 2,13 m în 1855, în 1861, avea o 

adâncime de 17 picioare. engieze sau 5,08 m. - - 
la fine convenţiunea de la Barcelona din 20 Aprilie 1921, semnată de noi la. 19 Iunie 1923, a stabilit norme privitoare la libertatea navigaţiunei pe 

fluviile internaționale, cuprinde unele dispozițiuni, cari modifică întru cât-va Statutul Dunărei. 
- In rezumat, din cele arătate, se poate vedea că menținerea comisiune 

europene constitue o anomalie, cel puţin astă-zi, când toate gurile fluviului ne 
apartin nouă, ea atinge dreptul nostru da suveranitate, cum foarte bine zice colegul nostru, d. profesor G. Meitani. 

Vezi asupra acestei chestiuni în afară de lucrarea citată a d-lui profesor 
-S.. Meitanii Gettcken, La question du Danube 1883; D. S. Neniţescu, Dună- rea în dreptul internațional public, Buc. 1903; Gh. Popescu, Libertatea 
navigațiunei pe căile navigabile și regimul Dunărei, 1923; Hacman, Drept 
internațional pablic, Cernăuţi. 1924 pag. 181 şi urm. 

. 1) M. Hacman, op. cit.
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In afară de teritoriul continental, România a dobândit prin 
congresul din Berlin din 1878 (art. 46) şi insula Şerpilor +). 

Teritoriul României, conform art. 4 din Constituţie, este 
împărţit din punct de vedere administrativ în judete, iar jude- 
țele în comune. Numărul, întinderea şi subdiviziunile lor terito- 
riale se stabilesc prin legi. Astăzi avem 76 judeţe şi 7241 comune, 
din care 14% comune urbane 2, 

Teritoriul României este împărţit în circumseripțiuni jude- 
cătoresști. In fiecare din ele, se găseşte o autoritate judecătorească 
având competenţa de judecată în cuprinsul teritoriului. Astfel, 
judecătoriile având competenţa; supra unui ocol, tribunalele câte 
unul de fiecare judeţ, afară de judeţul Caraş Severin care are 
2 tribunale : unul la Caransebeş şi altul la Lugoj, capitala jude- 
țului şi aceasta. din icauza diferenţei de legislaţiune, unul apli- 
când legea, austriacă (Caransebeș), întru cât făcea parte din ve- 
chile confinii militare, iar celalt aplicând legea ungară. Curţilo 
de apel sunt în număr de 10 şi, pentru, întregul teritoriu, o înaltă 
Curte de casaţie. 

-” Teritoriul este de asemenea împărţit în circumseripțiuni 
electorale, sanitare, şcolare, ale muncei, silvice, miniere, etc. 

3. — Caracterele juridice ale teritoriului sunt: 
1.) imalienabilitatea. Altă dată, teritoriul Statului era alie- 

nabil. Se puteau face schimbări, vâuzări, faţă de alte State. 

  

1). Această insulă, aşezată în fața gurei Sulina, în Marea Neagră, este 
mică, stâncoasă, nelocuită, pe ea se află un far al comisiunei europene a . Dunărei, şi o cazarmă pentru paznici şi câti-va soldați din marină. In vechime era foarte cunoscută. Numită de Greci devi) = albă. ucevvi) = luminoasă, 
"AED era adică insula lui Ahile sau vîocc Moxăţuv = insula fericiților. 

Astă-zi, se numeşte insula Serpilor, din cauza numeroşilor şerpi ce se 
găsesc acolo, Fidonissi sau Jilau-A dassi. 

După Strabon, ea avea o circumterință de 3500 paşi. In mijlocul ei, era 
un templu renumit închinat lui Achile, precum şi o statue a acestui erou. Templul lui Achile avea darul tămăduirei Şi de aceea mulți bolnavi veneau acolo. Arrian, scriitor din al Ii-lea secol'al erei creștine, scrie împăratului Adrian lungi detalii despre aceasta insulă. 

In 1839, insula Şerpilor a fost studiată de arheologul rus N. Murzake- vici, care a găsit o mulțime de antichităţi, aflate astă-zi în muzeul din Odesa. Vezi istoricul acestei insule în AJ, Papadopol Calimach, Dunărea în literatură și tradițiune. 
2) Anuarul statistic al României pe 1923, Buc. 1924, p. 6—7. 

3/ foepie = (aaa ) Dana si 

NE SII N
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Uneori se dedeau teritorii întregi ca dotă. Aşa, de pildă, Aqui- 

tania (care coprinde dpartamentele Haute Garonne, Hautes Py- 

rânes, o parte din Bases Pyrânâes, Gers, Lot-et-Garonne, Lan: 

des, Gironde, Dordogne, Lot şi Aveyron), care era ducat, a fost 

reunită la coroana Franţei în 1137 prin căsătoria Eleonorei, 

fiica ducelui Guillaume X, cu Ludovic VII. regele Franţei. Câţiva 

ani mai târziu, Eleonora, divorțând de Ludovic VII, s'a căsă- 

torit cu Henric II regele Angliei, căruia i-a adus ca, zestre 

Aquitania. 

Astăzi, Suveranul, în țările monarhice, nu are decât rolul 

de primul funcţionar al Statului ; teritoriul aparţine naţiunei 

şi el nu poate fi desmembrat decât numai prin voinţa naţiunei. 

Articolul 2 din Constituţiunea, din 1923 stabileşte principiul ina- 

lienabilităţei. O schimbare de teritoriu nu s'ar putea deci face 

decât prin modificarea Constituţiunei. 

Hotarele Statului pot fi însă rectificate printr'o lege căci e 

vorba numai de mici schimbări teritoriale, de restabiliri de linii 

încălcate, de mici modificări cerute de circumstantele locale. 

Aceste rectificări se fale pe baza unei convenţiuni, ce se încheie 

în prealabil între Statele interesate (art. 2 al. 2 Constituţie). 

Principiul inalienabilităţei trebue înţeles în sensul că nu se 

pot stabili drepturi de putere publică, în favoarea unui Stat 

strein asupra unei porțiuni din teritoriul românesc. 

Uzanţele internaţionale admit însă, că Statele streine pot să 

cumpere imobile pentru a instala o legațiune sau ambasadă. 

2) indivieibilitatea. Acest principiu, formulat în art. 1 din 

Constituţie, nu a existat totdeauna. Mai înainte, Statele puteau 

îi împărţite între fiii aceluiaş monarh. Astăzi nicăieri nu se mai 

"recunoaşte monarhilor un asemenea drept. A împărţi un Stat 

însemnează, în adevăr, a-l desființa în forma lui veche şi a 

creia noi State. 

Principiul indivizibilităţei teritoriului a fost înscris la noi, 

în Constituţiunea, din 1866, şi ca o declaraţiune solemnă a de- 

finitivei Uniri a celor 2 principate Muntenia, şi Moldova, iar îu 
Constituţia din 1923 o-asemenea, declaraţiune a fost făcută pen- 
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tru unirea,. vechiului Regat cu Transilvania, Banatul, Bucovina, 

Basarabia. şi Dobrogea. 

Art. 82 din Constituţiune stabileşte că Regele, la urcarea pe 

tron, jură că va, menţine integritatea, teritorială. 

3) egalitatea teritoriului. În principiu nu trebue să, existe 

privilegii. în favoarea, unor anumite regiuni, fie în ceeace pri- 

veşte impozitele în ceeace priveşte serviciul militar, fie în ceeace 

priveşte celelalte drepturi politice, publice sau civile. 

In imperiul roman, existau teritorii privilegiate în provin-: 

„cj : oraşele care se bucurau de jus îtalicum. Ştim că în Dacia 

xomană, erau 5 oraşe, care aveau jus îtalicum : Sarmisegetuza.. 

„Apulum, Napoca, Potaissa, Zerna *) 

După Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, ţinuturile 

Vrancei, Tigheciului şi Câmpulungul (Bucovina) se bucura 

de o situaţiune privilegiată față de celelalte regiuni. 

In urma congresului dela Berlin din 1878, Dobrogea fiind 

alipită la România, a fost supusă la. o legislaţiune deosebită, din 

cauză că populaţiunea nu era, încă românizată. Intre altele, ce- 

tăţenii români din Dobrogea, nu aveau acolo exerciţiul dreptu- 

rilor politice, cele 2 judeţe Tulcea şi Constanţa nealegână nici 

deputaţi, mici senatori. De asemenea, instituțiunea juraţilor ni 

exista. 

Această stare de lucruri a dăinuit până la legea din 15 A- 

prilie 1910, care a acordat drepturile poiltice locuitorilor, cetă- 

ţeni români din judeţele Tulcea, şi Constanţa: Această lege a fost 

complectată prin legea din 3 Martie 1912, iar legea din îi Mar- 

tie 1913 a introdus în Dobrogea, instituţiunea Curţilor cu jurați. 

Legea pentru organizarea Dobrogei noi, din 26 Iulie 1921, sta- 

bileşte o situaţiune juridică, deosebiţă pentru acest teritoriu com- 

pus din judeţele Durostor şi Caliacra. Așa, conform art. 18, de- 

letele de presă sunt judecate de tribunalele ordinare, compuse 

însă din 3 judecători, hotărîrile sunt date cu drept de apel la 

Curtea de apel din Constanţa ; întrunirile publice sunt permise: 

cu îndatorire pentru organizatori de a înştiinţa. administraţiunea- 

1) Uipian Dig, 50, 15, De censibus, 1,8, 9.
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(art. 19) ; dreptul de asociaţiune se exercită sub controlul jus- 

tiției (art. 21). Contravenienţii la dispoziţiunile art. 19 şi 21 vor 

fi pedepsiţi cu închisoare dela 15 zile la 3 luni (art. 20 şi 22). 

Art. 59 stabileşte că, în judeţele Durostor şi Caliacra, nu există 

Curți cu juraţi şi că în materie criminală autoritatea, compe- 

tentă este Curtea de apel din Constanţa, care judecă, în prima 

şi ultimă instanţă, însă cu complect de 5 membri. | 

In urma punerei în aplicare a Constituţiunei din 29 Martie 

1923, care, prin art. 137, proclamă că sunt desfiinţate toate dis- 

poziţiunile legislaţive contrarii principiilor înscrise în Constitu- 

țiune, toate aceste măsuri excepționale nu mai au nici o valoare 

legală. 

Cu ocaziunea unirei vechiului regat cu Transilvania şi Ba- 

natul, Bucovina şi Basarabia s'a recunoscut şi locuitorilor din 

aceste provincii, părţi integrante din Statul român, exercițiul 

drepturilor politice, însă în aceste provincii alegerile se iac după 

alte proceduri. Urmează să se facă cât de curând o lege elec- 

torală aplicabilă, întregului teritoriu. Constituţia din 1923, prin 

art. G4, 65, 68, 69, 70, 71, stabileşte principiile legei, iar prin 

art. 138 exprimă dezideratul că această, lege electorală să fie al- 

cătuită de actualele adunări; : 

In Statele-Unite ale Americei, găsim un teritoriu, în care 

cetăţenii nu au exerciţiul drepturilor politice. Este districtul” Co- 

lumb:a, district of Columbia, i în care se află capitala federală 

Washington. 

Americanii au considerat că este incomod pentru guvernul 

federal să nu aibă un teritoriu propriu, care să nu depindă de 

nici unul din statele federaţiunei şi unde să se clădească, edifi- 

ciile destinate serviciilor publice federale, palatul parlamentului 

(capitoliu) -şi palatul prezidentului republicei (white house= 

casa albă). Constituţiunsa a stabilit că congresul (camera, şi se- 

natul) să aibă o autoritate exclusivă asupra acestui d'strict de 

10 mile patrate. Conform acestei dispoziţiuni, statele Maryland 

şi Virginia au acordat teritoriul necesar. Acest teritoriu sa nu- 

mit District of Columbia. Acolo fură construite edificiile necesare
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guvernului federal şi, în 1800, acolo sa rideat oraşul Washing- 

ton, pe ţărmul fluviului Potomac*). * 

Creajţiunea acestui district federal este o caracteristică a 

constituţiunei americane. Berna, este capitala federală a Elve- 

ției, dar, în acelaş timp, este şi teritoriul cantonal, pe câtă vreme 

Washington este numai teritoriu federal. Locuitorii din Wa- 

shington, deşi cetăţeni americani, nu au drept de a alege depu- 

taţi sau senatori, căci numai Statele, locuitorii celor 48 state, - 

aleg deputaţii şi senatorii ; ei nu aleg nici consiliul comunal, căci 

oraşul e condus de commissionerş numiţi de congres. Tot con- 

gresul face şi regulamentele necesare pentru funcţionarea ser- 

viciilor publice als oraşului. 

?P! 34. — Al treilea element constitutiv al Statului aste dreptul 

de a comandă tuturor acelora cari locuesc pe teritoriul său. 

Acest drept de a comandă, care este recunoscut Statului, poartă 

numele de saveranitate?). 

Studiind o societate omenească organizată, din punct de ve- 

dere sociologic, constatăm forțe şi fapte, constatăm o grupare 

omenească, constatăm un teritoriu, constatăm mai mulţi indi- 

vizi care comandă (guvernanţi) allora, cari se supun (guver- 

naţi). Aceste fapte, aceste forțe, pentru ca să, capete consistenţă, 

durabilitate, preciziune, a fost nevoie să fie îmbrăcate într”o 

formă juridică. Conţinutul sunt faptele, viaţa reală; învelișul, 

forma, o constitue dreptul. 

In grupărea omenească, care locuieşte un anume teritoriu, 

există, legături de origină, de convieţuire, comunitate de limbă, 

de religie, de ideal. Aceste legături, cari unesc pe oameni şi între 

dânşii, stabilind o legătură de solidaritate şi cu statul pe teri- 

toriul căruia trăiesc, am văzut că formează o instituţiune juri- 

-dică, naționalitatea. " 

Gruparea omenească, populajţiunea, este însă legată de teri- 

toriu ; -ea este compusă din guvernanţi, cari comandă, şi guver- 

0) Woodrow Wilson, L'Efaf, Il (Paris, 1902) pg. 280 No. 1266. 
'2) Berthel&my, Le fondement de Pautorite politique. Revue de droit 

„public, 1915 p. 632.
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maţi cari se supun. Relaţiunea juridică care există între guver- 

nanţi, guvernaţi şi teritoriu poartă numele de suveranitate. 

Statul, societate omenească, compus din generaţiunile pre- 

zente, trecute şi viitoare, cari au trăit „trăiesc şi vor trăi pe un 

anumit teritoriu, are dreptul de a comandă tuturor persoanelor 

cari locuesc teritoriul. In realitate, guvernanţii comandă, dar 

doctrina dominantă încă admite că ei exercită drepturile Sta- 

tului. Şi cum nimeni nu poate avea drepturi, dacă nu are 9 

voinţă, dreptul nefiind decât o manifestare de voinţă făcută în 

mod legal şi apărată de lege, căci numai voinţa. creiază acte ju- 

ridice, sa considerat că voinţa Statului este voința. guvernan- 

ilor. 

Incă din cele mai vechi timpuri, juriştii au recunoscut Sta- 

tului capacitâtea de a avea drepturi, considerându-se drepti 

voință a sa, voința guvernanţilor, adică a organelor Statului. Aşa, 

în unele timpuri, această voinţă a Statului se găsea exprimată 

“prin manifestările de voinţă ale Regelui : voluntas regis supremi 

„lex, în alte timpuri ea, se identifica cu voinţa unui grup. 

Romanii: numeau acest drept de a comandă imperium et 

-poleslas şi îl considerau ca, un drept absolut, indivizibil, existând 

prin el însuşi. In timpul evului mediu, sub influenţa, bisericei, se 

admite dreptul divin al Regelui. Divinitatea a dat puterea, Regelui. 

Această doctrină a fost susținută mai ales în Franţa (Bossuet). 

“Sunt şi alte doctrine teocratice care admit că puterea politică 

-vine dela Dumnezeu, dar forma este umană. Divinitatea, consa- 

cră pe cel ales de popor. Revoluţiunea franceză, din. 1789 înlă- 

tură doctrina teocratică şi o înlocuește cu doctrina democratică 

formulată de Jean Jacques Rousseau în contractul social. După 

Rousseau puterea politică rezidă în popor, numai națiunea. are 

dreptul de a comanda, şi voința, sa, numită suveranitate, este for- 

-mată din adunarea voinţelor tuturor cetăţenilor. 

Revoluţiunea. a substituit deci dreptul divin: al poporului 

dreptului divin al Regelui, adică a. luat noţiunea de putere pu- 

blică, pe care legiştii vechei Franţe o împrumutaseră din drep- 

tul roman şi o atribuiseră Regelui și au stabilit că titularul 

acestui drept nu mai este Regele, ci națiunea. Teoria a rămas 
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aceiaş. Regele era, însă o persoană, el avea o voinţă, de aceea s'a 

recunoscut că, și națiunea, este o persoană pentru a avea o voinţă. 

Saint Simon *) şi Auguste Comte?) ne arată că expresiunea 

suveranitatea prin voința poporului nu însemnează nimic decât 

prin opozițiune cu suveranitatea prin grația lui “Dumnezeu. 

Aceste două dogme antagoniste nu au decât o existenţă reci- 

procă, ele sunt resturile unui lung răsboi metafisic, care a avut 

loc în Europa occidentală, dela Reformă, contra principiilor po- 

litice ale regimului feudal). Comte numeşte principiul suvera- 

nităței cea mai mare mistificare. 

__ De când teoria contractului social a fost înlăturată, mulţi 

autori socotesc, că voinţa Statului nu mai trebue socotită ca 

voinţă, colectivă a cetăţenilor decât în Statele cari admit refe- 

rendum popular, că Statul considerându-se ca o formă necesară 

a societăţei omeneşti, ca un organism, are o voință abstractă, 

pe care o manifestează prin organele sale : parlamentul şi gu- 

vernul, căci dogma, aceasta, a suveranităței naţionale nu cores- 

punde nici măcar cu principiul că majoritatea decide (legea. nu- 

mărului). In Franţa, s'a examinat pentru parlamentul din 1905, 

care a, votat legea ssparaţiunei bisericei de Stat, şi sa văzut că 

corpul electoral avea î1 milioane alegători, camera, a fost aleasă 

de 5 milioane alegători, că legile au fost votate de 341 deputați 

reprezentând 2 jum. milioane alegători, adică 25 % din numărul 

alegătorilor, sau 7% din populaţie. Aplicând la noi un asemenea 

calcul, situațiunea ar apărea şi mai elocventă, mai ales sub regi- 

mul censitar. | 

In adevăr, sub imperiul Constituţiunei din 1866, cu colegiile 

censitare, numărul alegătorilor cari luau parte la alegerile co- 

legiilor 1 şi al Ii-lea de Cameră, ai căror aleşi compuneau marea 

majoritate a adunărei sau alegătorii cari votau la alegerile 

colegiilor I şi II Senat, rămânem uimiţi de numărul mic al vo- 

tanţilor faţă de populaţiunea ţărei. Aşa, de pildă, în 1914, în 

1) Saint Simon, Oeuvres V (1869) pag. 210. 
__2) A. Comte, Systeme de politique positive (1895), append. pg. 10. 

3) O Mayer, loc, cit.
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alegerile pentru Constituantă, au votat în colegiul I Cameră 

17.240 alegători, cari au aleș 48 deputaţi liberali-guvernamen- 

tali şi 30 deputaţi opoziţie, adică guvernul a avut 60 3, iar în 

colegiul II Cameră au votat 32.920, alegând 50 liberali şi 14 

opozanți ; adică 36 mii alegători au, dat o majoritate de 106 

deputaţi din 191 câţi avea Camera, fără .să mai adăugăm. Co- 

legiul al III-lea; cu alte cuvinte, 36.000 oameni din.7.900. 000 

cât era populaţiunea ţărei, au dreptul de deciziune ; iar pen- 

tru Senat 12.065 alegători din colegiul | au ales 59 se- 

natori, din care 6.024 voturi au fost date pentru '31 senatori li- 

berali, iar 6157 voturi Sau dat la 28 senatori opozanți, iar 

12.120 alegători ai colegiului II au ales 45 senatori liberali şi 

5 opozanți , prin urmare, 16.500 alegători au dat 76 senatori din 

110 senatori, adică mai bine de 213, ceeace raportat la cifra popu- 

laţiunei ne dă un coeficient de 02 % (mai puţin). 

Dar să examinăm alegerile făcute în 1922 pe baza sufragiu- 

lui universal şi a reprezentărei minorităţilor conform decretului= 

lege No. 3.402 din 14 Noembrie 1918, modificat prin decretele- 

legi 3.675 din 13 Dee. 1918, 1.040 din 4 Martie 1919, 2.087 din 

2 Tunie 1919, 3.903 din 10 Sept. 1919, 4.896 din 22 Oct. 1919, 

4535 din 27 Oct. 1919, 1460 din 2 Aprilie 1920, 1.868 din 25 

Aprilie 1920; a decretului-lege 3.620 din 24 August 1919, modi- 

ficat prin decretele-legi 4.234 din 6 Octombrie 1919 şi 1. 538 din 

8 Aprilie 1920; a decretului-lege 3.621 din 2% August 1919, mo- 

dificat prin decretul-lege 1.539 din 8 Aprilie 1920. 

! Conform acestor decrete, cari sunt şi astăzi în vigoare, a- 

vem în vechiul regat 34 circumseripţiuni electorale, alegând. 181 

deputați şi 84 senatori; în Basarabia 9 circumscripțiuni, ale- 

gând 5i deputaţi şi 24 senatori ; în Bucovina 12 cireumscrip- 

țiuni, alegând 17 deputaţi şi 8 -senatori; Transilvania, Banat, 

Maramureş 22 circumseripțiuni, alegând 121 deputaţi şi 52 se- 

natori ; adică, în total, 77 circumseripţiuni alegând 369 depu- - 

taţi şi 168 senatori. La numărul senatorilor se mai adaogă 1 

membri aleşi de cele 4 universităţi, precum și 27 senatori de 

drept (Principele moştenitor şi 27 prelați). 

In alegerile din 1992, la o populațiune de 16% milioane,
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am avut înscrişi în listele electorale pentru Cameră 2.908.015, 

din cari au votat 2.207.425 ; iar alegători pentru, Senat erau 

1.513.300, din care au votat 1.065.000. D.n alegătorii pentru Ca- 

meră au votat pentru partidul liberal, partidul ţărănist-basara- 

bean şi partidul democrat al Unirei (Bucovina) un număr care 

reprezintă un coeficient de 60,3 3 şi a ales pentru aceste par- 

tide unite, fiind la guvern, 265 deputaţi, adică 71,8 % din numă- 

rul total al deputaţilor. Pentru Senat, partidul liberal cu cele 

2 grupări regionale, a obținut un număr. de voturi, care repre- 

zintă un coeficint de 60,47% din numărul total, alegând 132 -se- 

natori, adică 78,5% din 168 senatori aleşi de: corpul electoral. 
Prin urmare, 1.331.022 alegători au ales deputaţi liberali, iar 

643.260 alegători pentru Senat au dat voturile lor candidaţilor 

liberali. Cu alte cuvinte, pentru Cameră un cosficent de 8% 

tpuţin mai mic) din totalul populaţiunei, iar pentru Senat nu- 

mai un coeficient de 3,8 % din populaţiunea ţărei au ales mai - 

bine de 2/3 din reprezentanții naţiunei chemaţi să facă Constitu- 

fiunea României mari *). Așa dar, sub imveriul decretelor-legi, 

care admit sufragiul universal, abia un coeficient de 3,8 % .(pen- 
_iru Senat) şi un altul mai mic de 8% (pentru Cameră) din 

1) In raportul adresat Regelui de către președintele consiliului de mi- 
niştrii, d. 1. '. C. Brătianu, odată cu decretul pentru convocarea corpurilor 
electorale spune:  Imprejurările grele prin care trece ţara, noile probleme 
în fața cărora se găseşte, precum şi necesitatea reorganizărei constituţionale 
a Statului, impun o noui exprimare a voinţei naționale. In acest scop, corpul 
e'ectoral urmând să fie convocat, el trebue să ştie prin însuşi decretul de 
convocare, că noile Adunări, ce va alege, sunt adunări naționale, cu putere, 
constituantă. Ele își trag această putere din faptele istorice, care au de- 
săvârşit Unirea și din necesitatea ca noua organizare a statului să fie 
întemeiată pe o constituție ieșită din voinţa întregei Românii mari. Monit. 
Ofic. No. 29 din 23 lanuarie 1922. Teoria preconizată de guvern este în con- 
formitate cu noile tendinţe ale timpului. Constituţiunile, care au fost cucerite 
prin lupta clasetor democratice contra Regalităței, li s'a dat o formă mai so- 
lemnă, și s'a aimis ca ele nu pot fi modificate decât cu anumite forme, ete 
se numes: de aceea constluțiuni rigide Astizi însi când națiunea este sin- 
gura stapână pe destinele ei şi când regalitatea nu apare decât ca o institu- 
ţiune regulatoare a activităței sociale, menită să supravegheze conflictele dintre . 
puterile Statului, nesesitatea unei constituțiuni rizide nu mai e simțită. 

Din această cauză mai toate constituţiunile noi sunt flexibile, adică pot 
fi schimbate de parlamentul ordinar. ” 

De şi art. 128 din constituţia dela 1866 sta'ilea anumite forme, ce tre- , 
buiau respectate pentru modificarea Constituţiunei, guvernul din 1922 spune 
ca faptele istorice care au desăvârşi' unirea şi necesitatea îac ca noile ca- 
„mere să aibă atribuțiuni constituționale. Acest considerant ne arată că astfel 
de motive pot legitima o schimbare a constituțiunei, cu toate că avem arti- 
colele 129 şi 130. - 3
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i populaţiune, se socotește că, reprezintă națiunea și face legea. or- 

panică a ţărei”). 

Cu toate acestea, Constituţiunea, noastră din 1923, ca și cea 

'din 1866, recunoaşte prin art. 33, ideile lui J. J. Rousseau asu- 

pra suveranităţei, că. voinţa Statului este voinţa. naţiunei, că 

toate puterile Statului emană dela maţiune, şi doctrina lui Mon- 

tesquieu ca națiunea exercită puterea prin delegaţiune ; totuşi, 

ca un omagiu adus Regalităţei, formula. de promulgare (decretul 

din 1 Iulie 1866) ca şi aceea, de executare a hotăririlor judecă- 

torești (art. 135 proc. civ.) combină, ambele suveranităţi, când 

“zice : prin grăția lui Dumnezeu şi voința națională. 

intru cât Constituţiunea, noastră întemeiază întreaga orga» 

nizare a Statului pe această, ficţiune, pe această dogmă a suve- 

ranităţei, vom examina. în mod amănunţit. această teorie. 

Cuvântul suveranitate însemnează, că Statul nu e comandat 

de nimeni,-că nu e nimeni deasupra lui, că el esautonom. 

Tn virtutea, acestui drept de suveranitate, se explică, de ju- 

vişti, Statul dă ordin tuturor locu'torilor aflaţi pe teritoriu și 

„organizează constrângerea pentru a, sili pe toată lumea să se 

supună ordinelor date. 

| Ordinea de stat e cu totul pacifică, ea, e menită să stabilească 

armonia socială ; în consecinţă, ea nu permite întrebuinţarea 

violenţei între indivizi, nu permite ca cineva să îşi facă drep- 

tate singur. | 

Statul. este o societate politico-teritorială şi toate aceste so- 

cistăţi au un drept propriu de a comandă. Pentru Stat, aces: 

drept de â comandă poartă, numele de suveranitate, ceeace în- 

“semnează că este un drept originar, primar, pe care Statul nu-l 

ine dela nimeni. Din contră, comuna; judeţul ţin de Stat, ca 
-0 delegaţiune din partea Statului, dreptul de comandament pe 

care îl au. Tot asemenea și părinţii au asupra copiilor un drept 

“de comandă. Toate aceste drepturi delegate însă nu, pot îi exes- 
citat decât sub controlul Statului. 

1) Vezi datele stătistice în. lucrarea: “d-lui !N. T. Ionescu, Rezultatul 
alegerilor din Martie 1922. Statistica electorală, Bucureşti, 1923, pg. 6 şi urm.
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Unii autori, în Germania, au susţinut că dreptul dea nu fi 

comandat nu ar îi, un atribut esenţial al Statului, că prin ur- 

mare ar putea exista State fără suveranitate. Teoria a fost sus- 

ţinută de profesorul Laband în Tratatul său de drept public al 

imperiului zerman. Se susţine că este sufic.ent ca Statul să aibă 

drept de a comandă, dar că nu e necesar ca el să nu fie coman- 

dat. S'a susţinut această, teorie pentru a se satisface amorul pro- 

priu al diverselor State intrate în Imperiul federal, arătându- 

li-se că au rămas State, prin faptul că au conservat dreptul de 

a comandă. ) 

Se face distincţiune între suveranitatea internă, exercitată 

în. limitele teritoriului şi exlernă, exercită în afară din terito- 

ciu, adică în raporturile cu Statele streine. In federațiunea Sta- 

telor (Staatenbund), Statele din care se comvune federaţiunea 

îşi păstrează şeful statului: Rege, prinț, preşedinte, are vn mi- 

aister propriu, ba unele state, cum e Bavaria, are şi dreptul de 

1egaţie, deşi este un stat federat. 

In Franţa, autori ca Larnaude contesta acestor state fede- 

rate dreptul de a fi socot'te drept state, căci, zice dânsul, 'carac- 

teristica Statului este dreptul de a comandă primar, originar, 

fără a fi comandat de altul. Or, Statul federat este comandat de 

Statul federal. Şi comunele au drept de a comandă, dar ele fiind 

supuse Statului, nimeni nu s'a, gândit să le proclame State. Ar- 

gumentul tras din dreptul de legaţiune este slab. prin faptul că 

acest drept nu e decât o consolare, o reminiscență, fără valoare 

reală, căci miniştrii plenipotenţiari ai Bavariei nu au altă im- 

portanță decât ca pompă, interesele Statului german fiind repre- 

zentâte de legaţiun le şi ambasadele Imperiului. 

În realitate însă, comparaţiunea dintre comune şi: Statele 

sau cantoanele care formează Statul federal, nu este fericită. 

Autoritatea centrală are față de comune o influenţă destul de 

mare, căci ea numește unii funcţionari sau aprobă alegerea ai- 

tora, are drept de disolvare a consiliilor, pe câtă vreme autori- 

tatea, federală nu are drept de a numi pe guvernatorii statelor 

sau cantoanelor, nu aprobă aleger'le, nu are drept de dizolvare. 

35. — Suveranitatea este supremă, este permanentă şi recu-
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noscută de toată lume, deci o ocupaţiune militară, făcută asu- 

pra. unui teritoriu inimic nu constitue un, Stat, ea se exercită 

față, de oameni liberi, ea este una şi indivizibilă, este înaliena- 

vilă şi. imprescriptibilă, ceeace însemnează, că suveranitatea, ca . 

şi teritoriul Statului, este ind'vizibilă, că nu poare fi mai multe 

suveran'tăţi egale întrun Stat, că dreptul de a Gomandă nu 

poate fi înstreinat decât în cazul. când Statul îşi pierde inde- 

pendenţa, şi că un alt Stat nu poate să, prescrie dreptul de suve- 

ran.ate al Statului asupra unui teritoriu ; că suveranitatea este 

supremă, în sensul că în Stat nu poate să existe nici o putere 

ca să nu i se supue. Forţa publică, care impune voința Statului, 

este irezistibilă : il faut que la force reste ă la loi'). 

Dacă facem un studiu analitic al dreptului de suveranitate 

şi descompunem diferitele prerogat've ale lui constatăm, că Sta- 

tul, titularul. suveranităței, are prerogativele : 1) de a_legifera, ; 

2) dreptul de poliţie ; 3) de a stabili impozite ; 4) de a distribui 

justiţia ; 5) de a expropria pentru cauză de utilitate publică; 

6) de a obliga la servic'ul militar; 7) de a bate monedă; 8) de 

lua bunurile vacante şi fără stăpân. Se mai adaoşă dreptul de 

autentificare, adică posibilitatea pentru Stat de a da valoare 

mai mare unui act, la care Statul a participat printr'un agent 

al său, etc. 

Aceste prerogative ale Statului nu sunt de aceiaș impor- 

tanţă, unele sunt esenţiale, altele sunt secundare. Cele dintâi se 

numesc drepturi de putere publică primare, regaliene ; ele apar- 

in numai Statului şi fără ele nu se poate concepe un Stat or- 

ganizat; alte drepturi însă, care aparţin Statului şi colectivităţi - 

lor politice (judeţ, comună), sunt mai puţin esenţiale, ele se nu- 

mesc drepluri de putere secundară. In prima, categorie ar intra 

dreptul de a legifera, dreptul de poliţie, dreptul de a distribui 

justiţia. 

1) M. Văraru, în cursul de dr. adm., făcut la Sc, de şt. de stat, citează 

au frumos pasaj din Eduard Picard. relativ la irezistibilitatea forţei publice, 

Revista cursurilor de la şcoala de şt. de stat, anul 1, No. 3, pg. 75. 
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Consiliul de Stat francez socotește că numai drepturile pri- 

mare se bucură de inal'enabilitate şi imprescriptibilitate abso- 

lută, căci la dânsele se refereau reformatorii din veacul al 

XVIII-lea, când vorbeau de inalienabilitatea şi imprescript:bi- 

litatea suveranităţei. S 

Această dinstincţiune, pe care o găsim în jurisprudenta re- 

centă a consiliului de stat francez, este o reacțiune necesară în 

contra. faptului că unele prerogative ale suveranităţei, deși având 

un caracter mai mult sau mai puţin patrimonial, nu erau con- 

siderațe şi din acest punct de vedere, pentru aceea, ele erau so- 

cotite ca nepatrimoniale. 

Ca o 'consecinţă a acestor principii se admite că, Statul sau 

comuna nu pot să cedeze dreptul de poliţie, dreptui de a restab li 

ordinea, căci aceasta constitue o atribuţiune esenţială. De aseme- 

nea, nu se poate renunţa la dreptul de a legifera. Statul nu poate 

să facă legi irevocabile; leg'slatorul din viitor nu poate să 

fie legat. 

Numai Constituţiunea nu poate -să fie modificată, printre 

lese ordinară ; le'slatorul constituant stabileşte însă, prin art. 

129 şi 130, procedura 'ce trebue urmată pentru a se modifica. 

Constituța. 

De asemenea, nu se poate concepe ca Statul să înstreineze 

chiar temporar dreptul de justiţie. 

Drepturile de putere secundară pot însă să fie înstreinate 

pe un timp mai mult sau mai puţin lung. De pildă, dreptul de 

folosinţă şi de poliţie asupra. domeniului public pentru a orga- 

niza transporturile. Spre ex.: se poate acorda unui particular 

sau unei societăţi construcța şi exploatarea, unei linii ferate, so- 

cictatea având dreptul, prin agenţii săi, a face poliţia liniei: 

se poate acorda într'un oraş exploatarea unei linii de tramway ; 

la noi comunele arendau incasarea accizelor şi Statul, până la 

1860, şi-a arendat vămile ; luminatul oraşelor, aducerea, şi dis- 

iribuţiunea apei în orașe se pot de asemenea, conces'ona,. 

Jurisprudenţa franceză admite că aceste drepturi sunt mai
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puţin importante şi că ele pot să: îie alienate temporar Şi i Dr 

urmare autoritatea publică nu poate revoca dreptul acordat suir 

cuvânt că nu-și poate aliena suveranitatea. Este în interesul ge- 

neral ca să se stabilească respectul contractului, ca astfel par- 

ticulari, cari tratează cu Statul și cu 'comuna, să ştie că, fă- 

când o atare convențiune, nu se poate reveni asupra ei. Prin 

aceasta se ridică şi se consolidează creditul Statului şi al comu- 

nei ; numai astfel particulării pot avea bune servicii, când com- 

paniile concesionare sunt sigure că nu li se poate retrage con- 

cesiunea. 

“Dreptul de impozit este el o prerogativă esenţială a puterei 

publice, sau o prerogravură secundară ? | 

Consiliul de stat din Franţa a rezolvat această problemă cu 

ocaziunea unui proces dintro companie de navigaţiune şi Stat. 

Statul însărcinase compania cu serviciul poştal între continent 

şi Corsica. In timpul executărei contractului s'au stabili taxe 

pentru intrare în porturi, prin legea, din 1893. Prin aplicaţiunea 

acestor taxe, pe care compania nu le avusese în vedere în mo- 

mentul contractărei, rezultă &% prejudiţiu pentru companie. Con- 

sil ul a recunoscut legea valabilă, însă a. obligat Statul să re- 

pare în întregime dauna suferită de comună, plătindu-i despă- 

gubiri. - | 

Intro altă speţă, se dă. o concesiune colonială scutită de 

impozite, pe un anumlt termen ; mai târziu. însă, se stabilesc im- 

pozite. Consiliul de stat a decis că concesionarul nu trebue să 

plătească, impozitele. 

Argumentul ce se aduce în susținerea, acestei teorii este că 

drevtul de impunere are un caracter patrimonial. Sumele pro- 

venite din impozite sunt elemente active ale patrimoniului ; prin 

urmare, în materie de impozite, ca şi în toate materiile patrimo- 

niale, se pot face aranjamente privitoare la reducere sau scutire 

de 'impozite. In materie vamală, în mattrie. de timbru şi  înre- 

gistrare, se admite să se transigă. Ceeace trebue să menţinem 

este respectul cuvântului dat, adevăratul fundament al organi- 

zaţiunei sociale. i
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“Dacă, admitem că Statul poate să contracteze ca. persoană 

privătă şi apoi să vină ca persoană publică să-şi anuleze anga- 

jamentele sau să şi le reducă. ajungem la o soluţiune cu totul 

imorală. Personalitatea, publică şi privată a, Statului formează 

un tot indivizibil şi nu se poate concepe ca Statul însuşi să-şi 

modifice angajamentele patrimoniale luate. 

Aceleaşi principii trebuesc aplicate şi când e vorba de îm- 

prumuturile Statului. Cu ocaziunea împrumutului din 1920, Sta- 

tul a. decis ca titlurile de rentă emise pentru: acest împrumut să . 

fie scutite de orice impozit. Pe baza acestei promisiuni coprinse 

în legea care a autorizat acest împrumut, particularii au sub- 

seis. Poate oare Statul să stabilească un impozit asupra acestei 

vente ? Unii autori disting, ei admit că nu sar putea impune 

venta în mod direct, dar socotesc că ea ar putea fi atinşă prin- 

trun impozit general asupra veniturilor, impozitul global. Pro- 

fesorul Larnaude consideră că o asemenea, distincțiune nu este : 

posibilă, ea ar constitui o simplă hipocrisie juridică, căci parti- 

cularului îi este egal natura impozitului, când rezultatul. este 

acelaş pentru el, care socotea veniturile din rentă neatinse de 

impozit. , | 

Chiar dacă admitem că legiuitorul prezent nu poate să stân- 

jenească libertatea legiuitorului viitor, trebue să admitem totuşi 

că Statul este răspunzător de daune prin faptul că. grație pro- 

misiunei sale că subseriitorii la acest împrumut vor fi scutiţi de 

imoozite asupra, rentei plătite de Stat, a făcut pe oameni să 

subscrie, că ei pvteau să facă alte plasamente mai avantagioase, 

că această modificare a convenţiunei, fără despăgubiri, este imo- 

“zală şi menită să, sdruncine creditul Statului. 

"Am văzut că suveranitatea rezidă în întreaga. naţiune ; a: 

ceasta însă, fiind o colectivitate, voinţa sa o găsim, cu ocaziunea 

alegerilor generale, în voinţele concordante ale cetăţenilor ale- 

- gători ; dar cum ar putea nafiunea întreagă să leg! fereze, cur 

ar putea rezolva, toate problemele, asupra cărora zilnic guver- 

aul este chemat să se pronunţe ; cum ar putea zilnic judeca pro- 

cssele ce stau pe rolurile tribunalelor. S'a admis, este adevărat. 

în Elveţia şi în unele state din Uniunea Nord Americană, refe-
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vrendum popular, că, adică, poporul să se pronunţe dacă o lege, 

votată de parlament, urmează să aibă aplicabilitate, adică să 

devie obligatorie *) ; dar cât priveşte conducerea puterei executive 

si distribuirea justiţiei, nicăieri nu sa găsit un sistem ca na- 

țiunea întreagă să-şi spue cuvântul. | 

La noi, Const'tuţiunea admite, prin art. 33 principiul, că 

„oate puterile Statului emană dela naţiune“, care nu le poate 

exercita decât prin delegațiune. Cu alte cuvinte. lesiuitorul cons- 

tituant recunoaşte : 1) principiul suveranităței, naționale : 2) că 

suveranitatea se exercită. prin delegațiune. Art. 83 dă Regelui 

0 delegaţiune de şei al puterei executive, iar prin art. 91 se spune 

că Regele nu are alte puteri decât cele care îi sunt conferite prin 

Constituţie... Art. 130 stabileşte că mofificarea Constitnţiunei se 

- tace de cele 2 camere de revizuire de acord cu Regele. Acest prin- 

cipiu constitue o conciliațiune între principiul suveranităţei na- 

ţionale şi forma monarhică. 

„Voința naţiunei o găsim în opinia publică, adică părerea, 

credința admisă în mod general asuvra unor fapte sau idei. A- 

. ceastă opiniune este formată din schimbul de idei, de interese, 

nevoi ; ea. este mai slabă sau mai puternică, într'o ţară, după 

cum posibilitatea de răspândire a ideilor este mai mare sau mai 

mică. Fără presă liberă, fără drept de întrunire, opinia pu- 

Îblică este anemică. Intro țară unde asemenea, libertăţi sunt 

necontestate. unde gradul de cultură e înaintat, opinia ppblică 

e foarte puternică. Anglia, Statele-Unite ale Americei, ţările 

scandinave, sunt ţări de opinie publică. Opinia prblică, s'a zis, 

cu drept cuvânt, că este controlatorul Şi conducătorul guver- 

nului. Ă 

Am văzut că voinţa naţiunei se manifestează cu ocaziunea 

alegerilor generale: Dreptul de a lua parte la aceste consul- 

taţiuni ale națiunei se numeşte dreptul de sufragiu politic, iar 
. - . - - 

1) Poporul elveţian a aplicat cu scrupulozitate acest drept, anulând de 
multe ori legi votate fie de parlamentul federal, fie de parlamentele locale, 
aşa în 1910 poporul din cantonul Ziirich a anulat legea prin care se stabilea 
un impozit asupra mobilierului şi vitelor prin 44.000 voturi contra 28. 00, etc. 
Chestiunea dacă un asemenea drept poate fi exercitat într'un Stat mare e dis- 
cutată în dreptul constituţional, " 

ij
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acei cari posed acest drept se numesc electori politici. Exerciţiul 

dreptului de sufragiu este exerciţiul dreptului de suveranitate. 

Nu toţi cetățenii au suiragivl politic. Aşa, nu-l au femeile (art. 

6 constit.), şi minorii (art. 64 const.). 

Pentru ca reprezentanţii care urmează să fie aleşi în parla- 

ment pentru a exercita unul din atribuţiunile suveranităţii, acela 

de a. legifera, să reprezinte cu adevărat națiunea, ar trebui ca ei 

să fie aleşi de toţi electorii din întreaga țară. Sar putea face 

liste de candidaţi pentru întreaga ţară, asupra cărora ar fi che- 

mate să se pronunţe alegătorii din ţară. Un asemenea sistern 

prezintă inconvenientul că propaganda electorală, a candidaţilor 

ar fi foarte dificilă, căci cea mai mare parte dintr'înşii nu ar fi 

cunoscuţi în întreaga ţară, că alegătorii ar fi chemaţi să se pro- 

nunțe în necunoștință de cauză asupra valorei candidaţilor şi 

că numai persoanele cu un trecut. politie însemnat ar putea fi 

cunoscute. In asemenea condițiuni, sa admis sistemul ca 'ale- 

gerile să se facă pe circumseripțiuni electorale. Alegerea se face 

deci de o fracțiune a corpului electoral: alegătorii dintr'un ju- 

deț au dreptul de a alege un număr oarecare de repre- 

zentanţi care însă sunt sooctiţi, printr'o ficţiune, că reprezintă 

întreaga națiune (vezi art. 38 din vechea constituţie din 1866 

şi art. 42 din constituţia din 1923). 

Dacă examinăm o societate omenească, organizată sub for- 

mă de Stat, constatăm că el fiind o colectivitate nu poate să facă 

nici un act juridic şi că el are nevoie de persoane fizice,. care să 

voiască în numele lui : 1) pentru a face legi, adică a da ordine 

obligatorii pentru toţi; 2) să supravegheze executarea, legilor ; 

3) să judece şi să pedepsească pe cei care ar înfrânce legile şi 

să judece conflictele private. 

Constatăm că asemenea persoane există, şi ele exercită a- 

tributele suveranităţii. 

- O chestiune importantă ar fi, să stabilim ce , tel de raport 

juridic există între aceste persoane şi naţiune, deținătoarea, s su- 

veranităţii. 

Pâtion, în adunarea constituantă, zicea că membrii parla- 

mentului sunt mandatari, ca şi mandatarii ordinari, iar .cetă-
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țenii care i-au numit sunt mandanţi ; curtea noastră de casaţie 

consideră pe funcţionarii numiţi sau aleşi ca mandatari ai na- 

ţiunei *). Aceasta e teoria, lui Montesqueu, admisă şi de consti- 

tuţia noastră. 

După noi o asemenea consfrucţiune juridică, nu corespunde 

cu faptele, cu realitatea ; căci nu se poate concepe ca alegătorii 

dințr-un judeţ să fie consideraţi ca titulari ai suveranităţii când 

aceasta rezidă în întreaga naţiune, iar nu într'o fracțiune şi cum 

se poate ca partea, alegătorii dintr'un judeţ, să dea mandat în 

numele întregului, adică al naţiunei. . 

In afară de aceasta, mandatul este revocabil ad mautaern, 

pe 'câtă vreme în speţă, mandanți, adică, corpul electoral din ju- 

deţ, nu ma: pot retrage mandatul conferit. 

Toţi acei care exercită atribuţiunile suveranităţii, sunt man- 

datari, zice mulţi autori. Dar mandatari ai cui ? Negreşit, nu ai 

persoanei care îi desemnează, care îi numeşte „dar ai naţiunei, 

în: numele căreia se face desemnarea. | 

Dar atunci cum se poate susține că moștenitorul Tronului, 

care devine Rese prin simplul fapt al încetării din viaţă al Su- 

veranului titular şi în urma. depunerei jurământrlui conform 

art. 82 din constituţiune, este mandatar al naţiunei ; cum se 

“poate susține că arhiepiscopul catolic, numit de Papă şi agreiat 

numai de guvern, care este senator de drept, conform novei con- 

stituţiuni, este mandatar al naţiunei ; cum se poate admite că 

preşedintele Academiei Române sau generalii, cari au comandat 

armate în faţa. inamicului, reprezintă națiunea, căci sunt sena- 

tori: de drept (art. 72 şi 73 const.). Judecătorii sunt şi ei deţi- 
nători- ai suveranităţii, sentinţele lor svnt date în exercitarea 

dreptului de suveranitate şi cu toate acestea ei sunt desemnaţi 

de consiliul suprem al magistraturei şi numiţi de Rege prin de- 

cret regal. Dar juraţii, care se pronunţă asupra culpabilităţii în 

materii criminale şi în delicte politice şi de presă, cum pot fi 

--1) Cas. 1-decizia 92 din 5 Apr. 1888. Buletin 1888 p. 326. Vezi şi Anibal 
Teodorescu, Noţiuni de drept administrativ. Buc. 1915 a ll-a ed. p; 142—144, 
care împărtășește aceiaş părere,. 

Li
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“mandatari ai naţiunei, când desemnarea, .se face prin tragere la, 

sorţ, dintr'o listă de cetăţeni conf. art. 277, 290 pr. pen. ? 

După noi, numirea funcţionarului, — şi întrebuințăm faci. 

acest termen, în sens larg, cuprinzând pe toţi aceia care deţin 

şi exercită vre-una din atribuţiunile Statului, — adică, a persoa- 

nei fisica chemată să. exercite o funcțiune socială, nu 'este cauza 

„generatrice a. situaţiunei și. a atribuţiunilor ce deţine, căci el, 

su deţine puterea, dela persoana care la numit, sau dela per- 

soanele care au ales, sau dela hasard (în caz de sorţ), dar dela 

legea care organizează funcțiunea. Cu alte cuvinte legea organi- 

zează funcțiunea cu atribuţiunile și obligaţiunile ce găsește cu 

cale. Persoanele calificate pot toate să aspire a exercita această 

funcţiune. Pentru ca una dintr'însele să o exercite, are nevoie 

de un fapt, care trebue făcvt.conform cu indicaţiunile lesei pen- 

tru a avea valoare. Acest fapt poate fi desemnarea. persoanei 

fizice de către un corp electorâl „sau de către o singură per- 

soană ,sau prin sorţ. ' 

Prin urmare ideia de mandat trebue exclusă, de alt-fel ea 

nu servă la nimic, nu ne poate da nici o explicaţiune satistă- 

cătoare fenomenelor sociale, ce constatăm. Ar fi încă o ficţiune. 

Plutim în plină ficţiune : psrsonalitatea Statului ar fi o ficţiune, 

juridică — după aceşti autori, s suveranitatea, altă, ficţiune juri- 

dică. Penţru ce am mai admite încă o ficţiune, aceea a manda- 

tului, fără nici o necesitate ? 

Ficţiunea nu este de cât un mijloc pentru a reduce în min- 

tea noastră, complexitatea fenomenelor reale la o unitate pe 

care a cunoaștem, este o comparaţiune care să constate o ase- 

mănare între fenomene sociale cu alte fenomene sociale, care 

au fost îmbrăcate într'o formă juridică şi atunci aplicăm re- 

gulele stabilite pentru a doua categorie de fenomene şi celor 

dintii. Dar, acest procedeu este recomandabil, când asemănarea 

este câmplectă şi când legislaţiunea nu se opune la aplicarea a- 

celoraş principii *). Cel puţin cele două ficțiuni pe care le ad- 

1) Ficţiunea se numeşte legală, când e creată de legiuitor, doctrinală 
sau jurisprudenţială când e creată de doctrină sau de jurisprudenţă,
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mit unii jvrisconsulţi : personalitatea Statului şi suveranitatea 

sunt necesare şi prin ajutorul lor puţem explica în mod juridie 

o serie de fapte; teoria mandatului nu explică nimic, ea arată, 

numai că influenţa doctrinei lui Montesquieu şi a dreptului pri- 

vaţ face pe muiţi jurişti să găsească pentru instituţiunile dreptu- 

lui. public analogii cu acelea ce constatăm în dreptul privat. 

Dacă am admite teoria, contretului social, în virtutea căruia _ 

oamenii prin voinţa lor au format societatea și au dat mandat la 

mai mulţi ca să condută societatea, negreşit că teoria manda- 

tului ar fi exactă, cel puţin pentru acele timpuri. 

Am arătat însă că societatea, omenească nu este un produs 
arbitrar al voinţei omenești, că ea se aseamănă cu. un organi-m, 
că este un organism social. Statul, care nu este altceva de cât 

o societate omenească organizată pe un anumit teritoriu, -are şi 
dânsul organe prin care se manifestează viața organismului. 

Aceste organe sunt instituțiunile formate din persoane 
fizice care exercită funcțiunile socotite necesare pentru satisfa.- 

cerea nevoilor primordiale ale Statului : instituţia regalității, în- 
stituţia parlamentului, instituţia justiţiei, instituţia guvernului. 

Persoanele fisice „care sunt vremelnic titularele acestor func- 

țiuni, exercită în conformitate cu, legea atribuţiunile funcţiunei 

cu care au fost . învestite ; ele dau viață funcţiunei şi o 

transformă, în realitate, de aceea ele se confundă cu funeţiunea 

„şi unii autori le numesc şi pe ele organe ale Statului. 

Organul poate să fie unipersonal, când este o singură 

persoană care deţine puterea, ex. Regele ; el poate fi colegial 

atunci când sunt mai multe persoane cari decid, luând ae pi 

cu majoritate de voturi. Majoritatea poate fi absolută, când ju- 

mătate plus unul din numărul voturilor au hotărât ; relat.vă 

atunci când o părere a întrunit cel mai mare număr de voturi, 

de şi inferior jumătăţei votanţilor ; ea se numeşte calificată a- 

tunci când se cere o majoritate specială (213, 314). 

Jellinek vorbind de organele Statului zice : „L'Etat ne peut 

" exister gu-au moyen de ses organes; si on supprime par la
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penste les organes, îl ne reste point VEtat support de ses organes, 

mais un neant juridique !). 

In adevăr societatea omenească, în care nu am avea 

cine să facă legi, cine să supravegheze executarea lor şi icine să 

judece conflictele, ce se pot ivi, nu ar putea purta numele de 

Stat, ar fi o simplă colectivitate anarhică, cum sunt de pildă 

triburile Fuegienilor din Țara de Foc. 

De altfel, 'daică: examinăm teoria mandatului faţă cu reali- 

tatea faptelor, ajungem la absurd. In adevăr, nu poate să existe 

mandat fără un mandant. Or, cine este mandantul unui. jurat, 

al unui judecător tras la sorţ pentru a exercita o altă funcţiune 

de o altă matură, cum de p'ldă a prezida un birou electoral, a. 

face parte dinir'o comisiune administrativă ? Oare sar putea 

susține că mandătul este sortul, sau hazardul ? Cine este man- 

dantul Regelui ? Este oare divinitatea și voinţa naţiunei, cum 

ne spune formula promulgării legilor prin grația lui Dumnezeu 

şi voința natională, sau este numai voința poporitui 2 Dacă, este 

voința. poporului, cum se manifestă ea oare ? Când un suveran 

este ales prin plebiscit sau de adunarea naţională se poate vorbi 

de voinţa poporului, dar când el este desemnat prin faptul naş- 

terei, cum se poate vorbi de un mandat? Sar putea oare zice . 

că s'a dat un;mandat întemeietorului dinastiei şi descendenților 

săi ? Dar atunci nu mai poate fi vorba, de mandat, căci aceasta 

se stinge prin moartea mandatarului, fiind un contract întuitu 

persoane (art. 1552 c. civ.). “Ar putea fi vorba de alt contract, 

de o altă natură, în orice caz nu de mandat, aşa cum e orga- 

nizat de codul civil. Cine este mandantul unui judecător ? Este 

oare Resele sau ministrul de justiţie ? Nu pot să fie nici unul, 

„nici altul, căci pentru a transmite cuiva puteri, trebue mai în- 

tâi să le ai. Or, nici Regele, nici ministrul de justiţie, nu au 

dreptul de a judeca. Teoria mandatului este inspirată de ideile 
revoluţionare din 1789, luate din Vesprit des lois al lui Montes- 

quieu. | 

Noi considerăm că persoanele fisice care lucrează în nu- 

1) Citat de L. Duguit, L'âfat | p. 8. 

7 2 

Li
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mele Statului constituesc organele Statului. Cuvântul organ am 

văzut că a fost mai întâi introdus în sociologie de partizanii . 

şcoalei organiciste, de unde ştiinţa juridică Va luat. In Germania: 

expresiunea a, trecut în texte iegislative şi este admisă de toţi 

autorii; ea, este admisă şi în Franţa şi în țările Anglo-Saxone. 

Dreptul a aplicat această expresiune de organ indivizilor, corpu- 

rilor sau adunărilor, cari lucrează în numele Statului, iar atri- 

buţiunile cu care aceste persoane sunt investite, puterile ce au, 

sunt numite funcțiuni. Numele de organ însă nu se dă decât 

numai alcelora, cari exercită atribuţiunile esenţiale ale Statului 

în gradul cel mai înalt: Corpurilor legiuitoare, Regelui şi Gu- 

vernului, corpului judecătoresc; aceste persoane exercită funcţiu- 

nea de legislaţiune, funcțiunea. executivă sau administrativă și 

funcțiunea de jurisdicţiune 1). Se _ 
“Intre aceste organe există relațiuni, dar fiecare are o in- 

dependenţă, față, de altul, independenţă absolut necesară pentru 

exercitarea funcțiunei. 

37. — Personalitalea “Statului. Personalitatea este un atri- 

but esenţial al Statului în strânsă legătură cu suveranitatea, 

cellalt atribuit esenţial al Statului. 

| Când am vorbit de suveranitate, am văzut că este un drept 
al Statului, dar nimeni nu poate să aibă. drepturi și datorii fără 

să aibă personalitate. 

Atribuţul personalităţii, nu este ceva caracteristic al Sta- 

tului. Societăţile în general, fie că au un caracter politic sau 

nu, au personalitate. Si Statul și judeţul şi comuna şi stabili- 

mentele publice sau de utilitate publică şi societăţile comerciale 

şau “civile au personalitatea. Chiar indivizii, pentru ca să aibă 

drepturi şi corelativul lor oblisaţuni, trebue să aibă personali-. 

tatea. Dreptul a cunoscut indivizi lipsiţi de personalitate : sclavii, 

cei icondamnaţi la moartea civilă. | 

Cu alte cuvinte personalitatea este o formă, juridică, care 

îmbracă un individ sau o colectivitate şi îi conferă calitatea de 

a putea fi subiect sau titular de drepturi, | 

  

, 1) Vom vorbi pe larg despre aceste funcțiuni în capitolul Ii, destinat 
studierei separatiunei puterilor și funcțiunilor., 

4
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Persoanele politicozteritoriale: Statul, judeţul, comuna pot 

să aibă, drepturi de pijtăte, drepturi de a comanda, cum pot să - 

aibă şi drepturi private ; societăţile nepolitice însă, cum ar fi 

societăţile comerciale, stabilimentele de utilitate publică, etc., nu 

pot să aibă decât drepturi private. 

fâna vorbim -de societăţi şi le considerăm din punctul de 

vedere al posibilităţii de a avea, drepturi, le numim persoane ci- 

vile, persoane morale sau persoane juridice, expresiuni având 

aceiaşi semnificaţiune opunându-le astfel indivizilor, câri din 

punctul de vedere juridic sunt persoane. În dreptul modern, in- 

diviâal prn simplul fapt al existenţei are personalitatea ; chiar 

copilul conceput poate fi titular de drepturi: infants conieptus 

— nato habetul”quoties. de ejus commodis agitur. : 

Caracteristica persoanelor morale este că ele, ca şi persoana 

(individ), au un patrimoniu, adică o posibilitate de a avea bu- 

nuri, creanţe şi datorii. O casă, o sumă de bani, ce ar poseda o 

persoană, constituesc elemente ale patrimoniului acelei persoane. 

Se poate ca cineva să aibă un pasiv mai mare de cât activul şi 

el tot are un patrimoniu; un cerşetor are un patrimoniu, căci 

patrimoniul este o calitate juridică, care însoţeşte persoana o- 

mului dela, naștere şi încetează cu moartea. 

Persoanele morale  politico-teritoriale, _ (Stat, judej, co- 

mună), au însă şialte drepturi pe lângă cele de natură patri- 

monială şi anume au drepturi de putere publică. 

In baza dreptului de personalitate, o persoană morală (cor- 

poraţie) poate să aibă bunuri, creanţe sau datorii, independent de - 

persoanele cari compun acea persoană morală ;, — dacă însă 

asociaţiunea nu ar avea personalitatea, atunci bunurile, averea 

ar aparţine asociaţilor cari sar găsi în stare de indiviziune. 

Teoria, personalităţii morale nu a existat însă totdeauna. În a- 

„cele timpuri, înainte .ca, această- teorie să fi existat, se confunda 

persoana Statului cu persoana Regelui sau prinţului. In dreptul 

Pagă, 99 

grec vechin, unde nu se ajunsese la o noţiune precisă a perso- . 

nalităţii, indivizii erau debitori, alături cu Statul pentru toate 

dațoriile pe care Statul le contractase.
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Astăzi, cu teoria personalităței Statului, se explică foarte 

uşor continuitatea Statului. Ceeace a făcut un guvern ca datorii, 

contracte, guvernul următor este obligat să respecte, căci acel 

guvern nu s'a angajat personal, ci s'a angajat, a tratat pentru 

Stat, persoană morală. 

In secolul al XVII, autori ca Lebret (De la souverainet6 du 

Roi). susțineau că Regele nu este ţinut să plătească. datoriile 

predecesorilor şi că, dacă plăteşte, aceasta o face din niotive de 

caritate, de echitate şi de onoare faţă de predecesor. De aci re- 

zultă şi necesitatea, confirmărilor făcute, şi în occident şi la noi, 

la fiecare schimbare de Domnitor. 
Revoluţiunea fianceză a pus la baza Statului ideia de na- 

țiune. In mod logic ideia de personalitate morală uima să se 

aplice Statului pentru toate actele lui jnridice. Cu toate acestea, 

la început nu s'a aplicat ideia de personalitate Statului de cât 

numai pentru raporturile de drept privat, Statul fiind socotit ca 

persoană numai când era vorba de patrimoniul său privat şi 

de contractele privitoare la acest patrimoniu. 

Acest mod de a vedea eră de acord cu ideia personalităţii 

aşa, cum era înţeleasă la început, în mod eronat, confundându-se 

ideia de persoană cu acea de individ. Dacă personalitatea apar- 

ține, este numai o calitate a individului, dacă se recunoaşte Sta- 

tviui drepturi numai prin faptul că ne imaginăm că ar fi o fiinţă 

asemănătoare cu indivizii, atunci se poate înțelese că Statul nu 

poate să aibă, alte drepturi de cât acele ce au indivizi şi cum a- 

- ceştia nu au drepturi de putere publică, trebue să lăsăm afară 

din moţiunea de personalitate drepturile de putere publică. 

Această teorie, care înnumără şi astăzi printre susţinători 

personal.tăţi considerabile, a dominat în mod exciusiv în dreptul 

“publice până în a II-a jumătate a veacului al XIX-lea. Către 

1865. jurisconsultul german ' Gerber, constatând această, ine- 

leganţă juridică, creatoare de confuziune de a considera Sta- 

“tul cu :2 aspecte deosebite : putere publică şi persoană morală, 

a căutat să-i dea o unitate. Statul, după teoria lui, devine titu- 

lar de drepturi de dominaţiune asupra oamenilor liberi şi titular 

de drepturi patrimoniale ; el este forma juridică pentru viața 

colectivă a poporului.
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Vechia teorie susține că ideia de personalitate nu este in- 

dispensabilă de cât atunci când e vorba de a reprezenta, Statul 

ca subiect de drepturi patrimoniale, pe câtă vreme funcţionarul, 

care comandă, nu exercită, drepturile suveranului, el exercită a- 

tribuţiunile funcţiunei şi totalitatea ifuneţiunilor de auţoritate 

constitue puterea suverană. Și apoi dreptul acesta de constrân- 

gere nu pot să-l aibă şi particularii şi Statul nu are drepturi de- 

cât prin faptul că îi s'a recunoscut personalilatea, care nu este 

altceva de cât asemănarea fictivă cu o persoană naturală, iat 

ui îndivid. In: acest sens, raţionează profesorul . Berthâlemy 

în Trait6 de droit administrati] *) (ed. VIII, 1916, p. 42—44; 

Villey, La souveranită nationale în .Rev. de droit public, 190%, 

tom XXI, p. 17). 

Un alt autor, d-l Leon Duguit, nu admite ficţiunile de su- 

veranitate şi de personalitate a, Statului ?). Duguit consideră că 

puterea publică. nu este un drept, că ea este un fapt. Statul nu 

are dreptul subiectiv de a comanda. Când un grup de persoane 

pun, prin alegeri, mâna pe putere, ei devin guvernanţi. Or, a- 

ceasta, constitue un fapt. Şi, aceşti oameni, cari constituese gu- 

vernanţi, nu au nici un drept; ei sant membri ai societăţii și 

supuşi regulei de drept, ei întrebuințează forța pentru ca să aşi- 

gure aplicaţiunea dreptului. 

Guvernanţii îşi impun voinţa lor celorlalţi indivizi, întru cât 

ea este conformă cu regula de drept. | 

După profesorul Duguit, concepţiunea Statului Suveran, în- 

vestit cu puterea de a comanda, nu corespunde la nimic real. 

„căci, după dânsul, Statul încetează de a mai fi consideraf ca o 

putere care comandă și devine o cooperaţiune naţională pentru 

a asigura funcţionarea serviciilor publice şi a sancţiona regulele 
de drept, sau, cum zice Duguit, Statul-naţiune tinde să înlo- 

cuiască Statul-putere. | 

Dacă considerăm o naţiune, constatăm mai întâi indivizii, 

apoi guvernanţii, care nu sunt decât giranţii serviciilor publice. 

1) H. Berthelemy, Le fondement de Pautorite politique în Revue du 
„Droit public, 1915 pa. 663—682. , 

2) Compară de acest autor L'Etaf, le droit objectif et la loi positive 
cap. IV; Le droit social, le droit individuel et la transformation de LEtat 
a 3-a ed. 1922 și Traite de droit constitutionnel I, 1921, pag. 525 și urm. 

9



130 PAUL NEGULESCU 

ei nu sunt reprezentanţii puterei sociale care comandă; ei au 

forța publică, dar  întrebuinţarea acestei forțe se legitimoază 

prin scopul ce se urmăreşte prin întrebuințarea, ei, iar nu 

prin pretinsa suveranitate, pe care Duguit o contestă, căci nu 

ne serveşte la nimic, ea. întăreşte numai puterea guvernanţilor 

ca) să, oprim pe guvernaţi, pe câtă. vreme noi trebue să căutăm 

mijloace pentru a asigura, libertatea cetăţeanului faţă de atot 

puternicia. Statului. Faimoasa teorie a autolimilaţiumnei, susţinută 

de Ihering şi Jellinek, nu garantează drepturile cetățeanului faţă 

de Statul atot-puternic, căci ceeace astăzi a acordat, mâine poate 

să retragă, fiind. vorba de o autolimitaţiune, de un alct numai al 

guvernanţilor. Or, Duguit contestă că guvernanţii au. drepturi, 

care ar urma să fie limitate, guvernanţii au numai datorii și nu 

drepturi, ordinile, ce ei dau, constrângerea, ce ei întrebuinţează. 

se legitimează, prin faptul că ele nu sunt decât măsuri luate de 

guvernanţi în executarea, datoriilor lor şi nu au vâloare de cât 

dacă sunt în conformitate cu lesea. Dugvit consideră că, dacă 

Statul este astăzi prea. puternic şi individul prea slab, cauza, este 

că individul se. găseşte izolat faţă de Stat şi că puterea d> rezis- 

tenţă îi va veni, când indivizii vor fi grupaţi în sindicate, ceeace 

pare că este tendinţa societăţei moderne ; el admite doctrina, sin- 

dicalistă, formulată de Proudhon şi consideră, ca falșe ideile de 

suveranitate şi de personalitate ale Statului şi admite că regimul 

politic care va urma va, fi bazat pe grupări sindicaliste profesio- 

nale federate şi având o reprezentare politică. Deasupra acestora, 

zice profesorul Duguit, avem guvernanţi, care au. datoria, de a în- 

trebuinţa forţa pentru realizarea, dreptului, în sensul cel mi 

larg, pentru a supraveshia şi controla activitatea sindicatelor 

profesionale, căci I'Etat personnel et souverain est mort ou sur. 

le point de inourir, zice profesorul Dugulit *), şi, în urmărirea, a- 

cestei idei, el ne vorbeşte de organizarea corporativă a funcționa- 

rilor diin acelaş serviciu, consecință a mişcării sindicaliste. Aceste 
„sindicate funcţionărești vor asigura protecţiunea, membrilor lor 

contra arbitrariului guvernanţilor şi vor lua, parte Ja conducerea, 

serviciilor sub controlul guvernului.
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Rolul guvernanţilor se va micşora, şi se va reduce la o supra- 

veghere şi un control întru cât funcțiunile economice și sociala 

“ind să se împartă între diferitele clase sociale, care capătă prin 

desvoltarea sindicalismului o structură juridică definită şi care, 

„sub controlul guvernanţilor, dau impulsiunea, şi direcţiunea ne- 

cesară funcţiunei sociale, cu care sunt însărcinaţi *). 
In acest sens sa manifestat la noi mişcarea funcţionarilor, 

“între anii 1920 — 1923, în acest spirit sau redactat de preşedin- 

tele asociaţiunei, distinsul meu amic, d. N. C. Schina, proiectul 

de statut al funcţionarilor ; el admitea, ca şi Rodrigues, (Revue 

socialiste, 1905, p. 499), că sindicatele de funcţionari, nu sunt. 

“numai asociaţiuni corporative de apărare, dar că ele trebue să 

-devie organe de direcțiune. 

Această doctrină a fost însă.viguros combătută. Ferdinand 

Faure (Revue politique et parlamentaire, Ianuarie 1905) critică 

înfiinţarea, sindicatelor. funcţionăreşti, arătând că existenţa aces- 

tor sindicate. însemnează anarhie, distrucţiunea, suveranităţii 

Statului. | 

Profesorul Berthelemy consideră și dânsul o asemenea or- 

-ganizare ca constituind o măsură anarhică. 

Larnaude (Le droit public, sa conception, sa mâthode, în 

lucrarea Les melhodes juridiques), vorbind despre aceste teorii 

se exprimă, astfel: est ainsi que mon ancien 6leve et collăgue 

“M. Duguit, annonce la mort de PEtat souverain et lavenement dans 

la, sociâte francaise d'un: regime. politique duquel sera complăte- 

ment €limin6e la notion de puissanca publique. Și mai departe : 

Non, lEtat n'est pas mort et nous ne voulons pas qu'il meurt !... 

“Pobservation ne nous montre pas PEiat disparaissant purement 

-et simplement. Mais ă des 6poques de barbarie, des 6clipses de 

VEtat se son produites sous Pinfluence des &venemenis et des for- 

ces que rien d'ailleurs ne rappelle aujourd'hui Seulement PEtat 

n'a, fait que semblant de mourir et, comme le phenix on la vu 

„ bientât venaitre de ses cendres plus vigoureux et plus fort que 

jamais. 

1) Leon Duguit, Le droit social, le droit individuel ei Ia transfor- 
mation de LEtat, Paris, (ed. IIl-a) 1922 p. 42—43,
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Esmein îi Droil constii. a V ed., pag. 40 critică cu mare 

putere teoria sindicalistă a, d-lui Leon Duguit. 

D-l C. Dumitriu, în interesantul raport, ce a făcut (în cursui 

lunei Februarie 1925) înaintea senatului asupra legei pentru u- 

nificarea administrativă, critică de asemenea părerea profeso- 

rului Duguit, şi arată că administraţia sindicalistă aplicată în 

Rusia sovietică nu a dat rezultatele aşteptate: 

Profesorul Duguit ne oferă ca un ideal, la care ne va con- 

duce sindicalismul, formaţivnea de clase sociale juridiceşte or- 

ganizate, căci, zice dânsul, în acest caz se stabileşte p coordo- 

nare între clase, care reduce la minimum luptele sociale zi 

protege pe individul, care face parte dintr'o clasă. Şi ne dă exem- 

ple în castele din. India, şi din vechiul Egipt şi în societatea 

feudală, unde clasele ierarhizate şi coordonate erau unite între 

ele printrun sistem de convenţiuni, care le recunoștea o serie de 

drepturi şi de datorii reciproce sub controlul regelui; însărcinat 

să facă să domnească ordinea. Sindicalismul este deci organi- 

zarea masei amorfe a. indivizilor, formarea, de grupuri puternice, 

cu structură juridică precisă și compusă din: oameni uniţi prin 

comunitate de interese sociale și profesionale. 

Or, exemplele ce ne dă profesorul Duguit nu sunt tocmai 

edificatcare. căci nici organizaţiunea indiană, nici cea egipteană 

cu parias şi cu felahii lor, nici servajul ce exista, în evul mediu, 

nu sunt de natură a ne face să dorim refacerea; unor asemenea 

organizaţiuni. Evident că înăuntrul clasei era un spirit de soli- 

daritate între membrii clasei, dar astăzi există un spirit de so- 

lidaritate între membrii naţiunei, astăzi solidaritațea este na. 

țională, atunci solidaritatea, era de clasă, era cosmopolită, adică. 

în, perioada feudală, un nobil francez se simţea, legat prin spi- 

zitul de clasă cu un nobil german, faţă de burghezii din Franţa, 

pe câtă vreme astăzi ideia de naţionalitate s'a desvoltat foarte 

mult, şi între oameni aparţinând aceleiaş naţiuni există un spi- 

rit de solidaritate destul de pronunţat. 

Este incontestabil că teoria profesorului Duguit, dacă nu 

„corespunde pentru starea de lucruri de astăzi, arată, în mod 

luminos, îndrumarea pentru organizarea viitoare a societătis.
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Noi cbdem că, în noua organizare ce sar face conform ideilor 

profesorului Duguit, individul va fi tot aşa de oprimat, dacă nu 

şi mai mult. Este foarte adevărat că individul izolat este nai. 

slab de cât individul membru al unei grupări, al unui sindicat 

şi că interesele şi drepturile lui vor fi mai bine apărate faţă de 

Stat, dar el va fi supus conducerei Sindicatului şi, pe lângă opre- 

siunea Statului, va, suferi şi. opresiunea sindicatului, care, fiind 

mai aproape, e şi mai odioasă. Şi apoi lupta de întâietate, de 

conducere, ce fatalmente va, exista între sindicate, va asigura 

triumful claselor muncitoreşti, icăci ce forţă vor avea sindicatele 

intelectualilor şi capitaliştilor, pe care d. Duguit le admite, faţă. 

de sindicatele lucrătorilor din fabrici ? Admiţând această, teorie 

vom. avea, o societate organizată pe baza socialistă. 

Alţi autori însă întind ideia, de personalitate şi la. actele de 

putere publică, căci Statul este o persoană reală, permanentă, 

durabilă, eternă în principii. Nimeni nu poate contesta, că Sta- 

tul este subiect de drepturi pentru impozite, pentru serviciu mi- 

litar, pentru a da ordine. Or, persoana însemnează subiect idle 

drepturi şi datorii, iar personalitatea însemnază calitatea de a 

avea drepturi şi datorii. Cuvântul persoană nu este sinonim cu 

individ-om ; căci în limba latină persona însemnă masca de 

teatru, de unde şi rolul ce juca un autor, de unde jurisconsulţii 

romani au dat nume de persona aceluia care juca un rol pe 

scena juridică : se recunoastea individului, omului, calitatea de 

a avea drepturi, adică se recunoaşte că este o persoană. Si nu toți 

oamenii eraii persoane, căci sclavii nu aveau personalitate ju- 

ridică, nu puteau fi subiecte de drepturi. Şi tot aşa erau, până, 

în secolul al XIX, sclavii şi cei condamnaţi la moartea civilă. 

Statul, încă dela. început, a fost subiect de drepturi. prin 

urmare a avut personalitate, adică capacitate de a avea drep- 

turi, de a fi subiect de drepturi. 

Unele din drepturile, pe care le are statul, se aseamănă cu 

acele pe care le are şi individul, de pildă drepturile patrimoniale, 

dar altele diferă din cauza naturei lor: Statul poate să aibă 

unele drepturi, pe care nu poate să le aibă individul. după cum 

şi individul poate să fie titular de drepturi; pe care nu le poate
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avea şi statul. Prin natura sa, omul nu poate avea dreptul de 

a comanda, dar Statul îl are, după cum prin, natura sa, Statul 

__nu poate avea drepturi de familie, pe care individul le are. Prin 

urmare Statul este titular de mai multe feluri de drepturi, care- 

fac parte din personalitatea lui. Când examinăm un act privat 

sau un act public, un drept privat sau un drept public tăcute 

de Stat, sau aparţinând Statului, nu se poate nega că, nu este 

de cât un singur şi acelaş titular. Dar, nu numai atât, Statul 

poațe fi răspunzător și plăteşte daune pentru actele publice ; 

Statul este tot acelaş Stat, fie că contractează cu un particular 

fie că face o convenţiune internațională, el are o singură perso- 

nalitate reală, care nu poate să fie împărțită. In raporturile în- 

ternaţionale, Statul este considerat ca o persoană, având atribute 

suverâne şi drepturi patrimoniale. 

Cu alte euvinte Statul are o singură personalitate, dar face 

două feluri de acte juridice: printr'unele îşi manifestează pu- 

terea suverană, dând oridne ; printr'altele se preocupă de gestiu- 

nea patrinionivlui. În acest sens se pronunţă, în Franţa, au- 

torităţi ca Larnaude *), Esmein 7), Michoud *), Bremont, Ripert 

şi la noi d. Anibal Teodorescu %). | 
Noi -credem că Statul are o personalitate, singură şi indi-- 

vizibilă. Am văzut mai sus”) că, într'o societate omenească, in- 

dependentă aşezată pe un teritoriu în mod permanent consta-: 

tăm o serie de fapte: populaţiune, teritoriu, existența. unor or- 

gane numite şi guvernanţi, cari au dreptul de a comanda gu- 

vernafilor. Aceste fapte ce constatăm în orice grupare ome- 

nească, care a depășit un anumit stadiu de civilizaţiune, au ne-- 

voie, pentru a fi cristalizate, consolidate, să; fie îmbrăcate într' 

formă, într'o haină juridică, şi această, formă, juridică este forma: 

de Stat. Statul este numai forma, el este o entitate, care re- 

1) Larnaude, loc. cif. şi în Revue du droit pubiic 1906 p. 516. 
2) Estnein, Droit constitutionnel (a 5 editie) p. 40 şi urm. 
3) Michoud Theorie de la personalite morale 1. 1906; La personalit& 

et les droiis subjectifs de PEiat dans la doctrine francaise contemporaine- 
in Festschrift pentru profesorul Otto Gierke. 

4) Noţiuni de drept adm. II ed. p. 27. 
5) Vezi No. 26.
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previntă populaţiunea aşezată pe teritoriu şi organizată politi- 

ceşte, noțiunea de suveranitate este iarăş un concept juridic, un 

ramort juridic, care există, între forțe şi fapte reale 2. 

_ Această entitate juridică, Statul are drepturi de natură di- 

ferită, şi drepturi de putere publică şi drepturi patrimoniale. 

După noi, această teorie este singura. care satisface necesi- 

tatea socială de astăzi. Intreaga, noastră legislaţiune o consfin- 

țeşte. In adevăr, dacă Statul nu ar avea personalitatea, când lu- 

crează, ca putere publică, atunci ar însemna că obligaţiunile, 

ce un. stat şi-ar lua cu ocaziunea. unui tratat de pace, ar pute 

fi executate contra cetăţenilor, ceeace doctrina refuză, să admită. 

S'ar părea, cu toate acestea, că tratatul din Versailles, încheiat 

la 21 Iunie 1919, admițând că averea supușilor germani aflată, 

în; ţările aliate, să fie secfestrată şi lichidată, iar produsul văr- 

sat în comptul reparaţiunilor, ar admite teoria contrarie. În 

realitate însă, din cauza imensităţii sumelor datorate şi pentrucă 

„aliaţii să-şi poată realiza cel puţin o parte din sume pentru a 

începe opera de reconstrucţie, Germanii au convenit ca aceste 

lichidări să se facă, ei obligându-se a despăgubi pe naţionali. Sar 

putea, zice că această explicațiune este o ipocrizie şi că în. reali- 

tate tratatul din Versailles a admis un nou principiu. 

Dacă se admite astăzi, că Statul poate să. fie citat pentru. 

actele administrative ilegale „sau pentru legile neconstituţionale, 

adică pentru actele de putere publică, aceasta însemnează că el 

“este titular de asemenea drepturi şi supus la obligaţiuni, ceeace 

însemnează că are personalitate. Dar responsabilitatea Statului, 

decurgând. din acte de putere publică, pe ce s'ar baza, dacă Sta- 

tul nu ar fi titularul acestor drepturi ? 

Făcând din Stat o persoană, recunoaştem că el este subiect 

de drepturi, dar și de obligaţiuni, prin urmare el este supus drep- 

tului, limitat. în drepturile -sale ; el își exercită dreptuyile în 

conformitate cu legea. 

Eroarea," ce au făcut jurisconsulţii dela începutul veacului 

trecut, porneşte, după cum am arătat, dela, confuziunea ce se 

făcea, între persoană şi individ ; sa considerat personalitatea ca 

p
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fiind o calitate numai a individului și, pentru a se legitima și 
drepturile Statului din punctul de vedere juridic, pentru a le 
îmbrăca cu o haină juridică, s'a recurs la o ficţiune, sa consi- 
derat că Statul are unele Greptrui, numai prin faptul că ne ima- 
ginăm că ar fi o fiinţă asemănătoare cu individul şi, din această 
cauză, el nu poate să aibă ca persoană drepturi de putere pu. 

blică, căci individul nu are asemenea drepturi. 

Aşa, în cât Statul, care este un colos, care are armate, care 

poate să dispună de averea, de libertatea, de viaţa indivizilor, 

are nevoie de această, ficţiune, de această asemănare cu ființa 

omenească, pentru ca, să aibă drepturi. Cu drept cuvânt Dicey 

zice : p'est ce pas veritablement fou de raisouner ainsi et de dire 

qwun tre aussi colossal que VEtat w'eziste pas, gal faul pour 

comprendre gel ail des droits, imaginer ame fiction ? ! 

Unii autori admit Statului o îndoită personalitate: 1) per- 

sonalitate privată, care-i dă folosinţa, drepturilor  patrimo- 

niale şi care se aseamănă cu personalitatea de care se bucură. 

indivizii ; 2) o personalitate de drept public, în virtutea căreia. 

el poate fi titular de drepturi de putere publică:!). 

Cu alte cuvinte se aseamănă Statul cu individul şi i se re- 
cunoaşte o personalitate similară cu a. acestuia, dar, pentru că 
Statul e titular şi de alte drepturi, pe care nu. le are individul 
i se atribue încă o personalitate. Dar cuvântul personalitate 
are un sens, o semnificare tehnică juridică, el însemnează ca- 
litatea -de a avea drepturi, de a fi subiect sau titular de drep- 
turi de orice fel ar fi. După cum nu se poate zice că particula- 
rul, individul are 2 personalităţi, pentrucă are şi drepturi de fa- 
milie şi drepturi patrimoniale, tot asemenea, şi Statul nu poate 
avea 2 personalităţi pentru că are drepturi de comandament și 
drepturi patrimoniale. 

In rezumat deci, toate actele făcute de Stat, fie acte de pn- 
tere publică, fie acte de gestiune, se referă la personalitatea u- 
nică, una. şi singură a. Statului. 

1) Vezi No, 34 şi urm. 
2) Hauriou în Repertoire du droit adininistratif (Bequet et Laterriăre), cuvântul Droif administratif. No. 17
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Unii autori au susţinut, că Statul aravea o personalitate 

multiplă şi aceasta pentru consideraţiunea că departamentele mi- 

nisteriale şi alte servicii, cum sunt direcţia. poştelor, direcţia vă- 

milor, au dreptul de a sta în instanţă şi figurează în actele de 

procedură, deşi nu li s'a recunoscut personalitatea distinctă. In 

_”wealitate nu e de cât o chestiune de simplificare. Un serviciu 
poate mai uşor să-și cunoască afacerile și să le prezinte mai 

bine. Faptul de a figura în instanţă nu implică personalitate. 

personalitatea nu există de cât dacă se recunoaşte un patrimo- 

niiu distinct. Or, nici direcţia poştelor, nici a vămilor nu au pa- 

trimoniu. Situaţia lor, ca şi a ministerelor se poate asemăna cu 

acea a mai multor procurişti care reprezintă, după specialităţi, 

una, şi aceiaşi persoană *). Tot asemenea când se face o dona- 

iune sau un testament în favoarea ministerului de instrucţie 

se înţelege că gratificaţiunea, se face Statului, dar că ea, este afec- 

tată instrucțiunei, 
38: — Continuitatea şi perpetuitatea Statului însemnează 

că Statul nu are o limită de durată, că el nu se disolvă la o a- 

numită epocă. EI va continua indefinit prin naşteri şi prin natu- 

ralizări ; el dăinueşte atâta timp cât națiunea subsistă şi este in- 

„ dependentă. 

Statul nu este compus din generaţiunile prezente, el co- 

prinde şi generaţiunile trecute şi mai ales pe cele viitoare. De 

aci această caracteristică esenţială a Statului că el se spri- 

jină nu numai pe toţi cetăţenii actuali, cari formează, după ex- 

presiunea, lui. Hegel, un moment în existenţa. acestei societăţi per- 

petue, — dar şi pe cetățenii viitori. şi pe generațiunile trecute. 

Paul Bourset, în Revue hebdomadaire din 6 Iunie, 1908, 

tratează întrun mod” magistral această problemă : 

Un. peuple est-il compost& uniguement par la colection. des 

individus vivant ă L'heure presente sur son teritoire 9 Les trente 

neuf millions de Francais enregistres ă V'etat civil en 1908 sont- 

ils toute la France? Non. ces 39 millions ne sont quun moment 

1) In sens contrariu, Anibal Teodorescu, Noţiuni de drept Administrati. 
1915, pag. 107, care socotește ministerele, dir. poştelor .ca persoane morale 
Vezi capitolul nostru pvivitor la persoane morale.
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du pays. Îl y a cent ans, ces 39 millions de Y'rancais ne vivaient 
pas, dans cent ans, ces 39 millions de Y'rancais ne vivront plus, 
et le peuple francais vivra! La  gângration actuelle constitue 
done une part seulement du peuple francais ; une autre part est 
constitue par les morts, dont Pactivite prolongâe dans leurs. 
oeuvres n'a pas disparu avec eux, par suite leurs Aroits ne sont 
pas tout ă fait abolis. Une troisiâme part este constitue par ceux 
qui doivent naître et dont notre conscience nous ordonne' de res- 
pecter par avance les interâts. Ce respect est la. condition mâme 
de existence d'un pays. Une nation, pour qui les gentrations 
futures ne compteraient pas, ne serait pas plus une nation que 
celle ou touts solidarită serait bris&e entre les ancâtres et les des- 
cendants”. : | | | 

Statul fiind o persoană, existenţa sa este continuă ; nu se 
poate admite o soluțiune de continuitate. 

'39. — Statul modern este un Stat legal. Ceeace însemnează, | 
că raporturile dintre particulari între dânşii, sau dintre particu- 
lari şi Stat sunt regulate şi determinate prin lege, adică, prin 
norme prestabilite, aduse la cunoştiinţa, interesaţilor și obligato- 
rii atât pentru particulari cât şi pentru Stat, care asigură apli- | 
cațiunea legei, chiar în relaţiunile sale proprii cu particularii, 
Statul este supus legilor, autoritatea, care dispune de putere pu- 
blică, nu poate să lucreze după capriciu, ci trebue să se confor- 
meze legilor. | - 

Sub regimul legalităţei, legea. pozitivă, prezintă următoarele 

caractere : , 

1. Legea, este o regulă prestabilită, ceeace exclude legi ca 

efec retroactiv, căci prin relroactivitate înţelegem că se acor- 

dă, unei legi puterea, de a, produce efecte în trecut, adică într'un 

moment când legea nu exista încă. Cu un asemenea, sistem, ni- 

meni nu ar mai putea să prevadă ceeace ar trebui să facă în 

mod legal în anumite împrejurări, căci indicaţiunea legalităţii 

îi este dată, după ce faptul s'a îndeplinit. Prin retroactivitate se 
anulează efectele produse printr'o lege anterioară şi se ia parti- 

cularilor avantagiile, ce această lege le procurase. Cu admiterea.



TRATAT DE DREPT” ADMINISTRATIV 13% 

retroactivităţii legii, se desfinţează, siguranţa, care trebue să e- 

xiste la, baza raporturilor sociale *). | 
2. Legea este opera puterei legiuitoare, astfel cum este or- 

ganizată de constituţie. 

3. Legea devine obligatorie prin publicitate, făcută conforra: 

„cu legea (art. 38 Const. din 1923). 

4. Legea are un caracter de generalitate şi impersonalitate_ 

In Statul bazat pe legalitate, raporturile sociale sunt organi- 

zate în aşa, fel în cât permit individului să prevadă conduita, ce tre- 

hue să aibă el însuşi precum şi conduita, ce ceilalşi oameni ai Sta- 

tului vor avea faţă de dânsul. In asemenea condițiuni, arbitrariul 

este redus în relaţiunile sau raporturile sociale, omul capătă sigu- 

ranţă, munceste, fiind sigur că produsul muncei lui va fi respectat; 

colectivitatea se desvoltă în toate direcţiunile, 'oamenii capătă 

un. spirit de independenţă şi de demnitate, când ştiu că nimeni 

nu este deasupra legilor, că legea se aplică tuturor şi că Statul 

însuşi poate fi chemat în. judecată, dacă a violat legea. Domnia 

legalităţii, Statul consimțind să fie judecat, chiar pentru actele 

ce face ca putere publică, admițând că actele de autoritate ale 

puterei executive?) şi chiar legile *) să fie censurate de instan- 

țele judecătoreşti, constitue un progres considerabil, pe care l-a 

realizat dreptul modern. 

Unii autori se întreabă, dacă admiterea. acestor principii nu : 

atinge însuși dreptul de suveranitate, căci face ca Statul tituia- 

rul suveranităţii, să fie judecat, ceeace însemnează că pierde ca- 

litatea. de suveran. 

Este o simplă prejudecată, bazată pe lipsa unei analize a 

tuturor elementelor problemei. Şi legiuitorul şi guvernul şi ju- 

decătorul lucrează în numele suveranităţii, care este una și in- 

divizibilă. Ei toți reprezintă Statul, între. dânşii sunt împărţite, 

1) G. Jăze, De Pexercice dans le temps du pouvoir legislatif în Rev 
du droit public 1923, p. 1177. ” . 

2) Vezi legea curței de casaţie din 1912 art. 5, $ III î. art. 107 din 
constituţie din 1923. “ - 

3) Vezi art. 103 din constituţia din 1923; E. Lambert, Le gouvernement, 
des juges et la lutte contre la legislation sociale aux Etats unis. L'es- 
perience. americaine du contrâle juridiciare de la constitutionalite des lois. 
Paris, 1921.
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atribuţiunile Statului. Când ministrul a făcut un act admini- 
strativ de autoritate, a lucrat în numele Statului, când judecă- 
torul declară ilegal actul ministrului şi ordonă să fie retractat, 
lucrează tot în numele Statului, conform atribuţiunilor fixate 

"prin legi. Cu alte cuvinte Statul singur recunoaşte ilegalitatea 
actului său şi îl raportează, adică îl retrage. Şi un mare comer- 
ciant, care după indicaţiunile unui funcţionar a făcut un act 
greşit, poate, în urma, studierei ainănunţite de către un, alt func- 
ţionar, să, revie şi să anuleze actul. Acelaş lucru e şi cu Statul. 

Dar, în afară de aceasta, am arătat că noţiunea de suvera- 
nitate e o ficţiune. E oare posibil că viaţa care pulsează din 
toate părţile, care împinge înainte, tot înainte omenirea, avidă 
de legalitate, pe calea, progresului, să se împiedice de această, fic- 
țiune, de această abstracţiune ? Suveranitatea, nu este de cât o 
formulă, juridică, o formă. Or, viaţa nu se adaptează formei, zi 
forma, trebue să corespundă vieței ! | 

Statul nostru este un Stat legal, ca formă. Avhitrariul este 
încă mare din cauza lipsei unei opiniuni publice puternice, da- 
torită, stărei culturale înapoiate şi nedesvoltărei suficiente a Spi- 
ritului de solidaritate, de exacitudine, de continuitate, de răs- 
pundere. 

Sub regimul legalităţii, legea pozitivă prezintă, pe lângă ca- 
racterele mai sus arătate, şi pe acela că ea creiază tot de una O 
situațiune juridice nouă, dar contormă cu principiile constitu- 

ționale. : : ” 
In consecinţă, o lege care este aplicațiunea, unei alte legi şi 

care face o aplicaţiune specială, sau personală, nu este lege decât 
“ea formă, căci în fond este un act administrativ. Asa de pildă, 

legile prin care se aprobă un împrumut al uaei comune, o tran- 
sacţie sau o concesiune a, Statului, constituesc acte administra- 
tive ; ele nu sunt legi decât numai din punct de vedere formal. 
Laferriăre le numeşte legi-decrete. , 

In Statul bazat pe legalitate, raporturile sociale sunt orga- 
nizate în aşa fel încât permite individului să, prevadă. conduita, 
ce trebue să aiibă el însu-şi şi conduita ce alţii vor avea față de 

„dânsul, precum și conduita ce Statul va, avea faţă de dânsul.
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In asemenea condițiuni, arbitrarul este foarte redus în re- 

laţiunile sau raporturile sociale; omul capătă siguranţă, mun- 

ceşte fiind sigur că produsul muncei va fi respectat ; colectivi- 

tațea, se desvoltă în toate direcţiunile ; iar camenii capătă un 

spirit de independenţă, și de demnitate, când stiu că Statul însu-și 

poate fi chemat în judecată, dacă a violat lezea. 

Cum se ajunge însă la limitarea voinţei Statului, pentru ca, 

astfel să se asigure drepturile cetăţnilor ? Ihering şi Jellinek ne 

spun că print'o autolimitaţiune : Statul însuși îşi limitează pu- 

terea. Se poate zice de asemenea că majoritatea, cetățenilor, care 

într'un Stat democratic formează . voința Statului, determină 

printr'o constituțiune aceste limitări la, atotputernicia. Statului. 

Singura garanţie a guvernaţilor în contra abuzurilor de pu - 

tere din partea guvernanților stă într'o opiniune publică lumi- 

nată, în desvoltarea. spiritului cetăţenesc. Anglia este țara liber- 

tăţilor din cauză că cetățenii au desvoltată demnitatea cetăte- 

nească și au cultul libertăţei. Construcţiunea. unei societăți ba- 

zată, pe gruparea cetățenilor în sindicate, cum propune. profe- 

sorul Duguit, nu poate duce la nici un rezultat (vezi pg. 129 și 
urm.). 

39 bis. — După ce am examinat faptele și forțele. ce con- 

statăm în: orice organizare de Stat, să căutăm o definiţiune, care 

să coprindă toate elementele problemei şi care să ne dea o noțiu- 

„ne precisă, de ceeace trebue să înțelegem prin Stat. 

Am văzut că în orice Stat găsim o grupare omenească, un 

teritoriu şi o voinţă supremă, care dă ordine. 

Teoria contractului social. admite că această, voinţă supro- 

mă este voinţa grupării sociale, voința naţiunei; națiunea este 

suveranul şi voinţa sa este suveranitate. Constituţiunile revolu- 

șionare din 1791 şi 1793 admit acest principiu al suveranităței 

cu caracteristicile arătate de Rousseau de indivizibilă şi inalie- 

nabilă, dar, deşi marele genevez nu admitea că suveranitatea 

ar putea fi delegată, autorii acestor constituțiuni admit teoria. 

reprezentațiunei. Națiunea, titularul suveranităței, exercitând a- 

cest atribut de tcomandament prin: mandatarii săi, constitue 

Statul.
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Or, am aătat cât e de falşă această teorie a contractului so- 
«ial, am arătat că teoria mandatului nu are nici un fundament, 
căci cum se poate concepe un mandat dat prin tragere la sorţ 
sau prin naştere (Nr. 36), cum se poate concepe un mandat dat 
Parlamentului mai înainte de a fi constituit, căci explicaţiunea 
ce se dă, că mandatul se atribue fiecărui deputat cu ocaziunea 

«alegerilor, nu are valoare, deoarece mandâtul nu este dat depu- 
taţilor consideraţi ut singuli, ci corpului întreg, parlamentului, 
<ăci numai acesta, decide. Or, se poate da un mandat unui man- 
datar, care pu există în momentul când i s'a atribuit mandatul? 

În. afară de aceasta, teoria, naţiunei-persoană juridică, ti- 
'tulară a suveranităţei şi existența. reprezentanţilor care, exer- 
citând drepturile naţiunei, formează Statul, constitue o noțiune 

“juridică, complicâtă,. care face imposibilă orice teorie de drept 
public. 

i 
Din contră, dacă admitea această noţiune abstracță de 

Stat, ca reprezentând ' faptele și forţele, ce am enumerat, adică 
- națiune, un teritoriu şi un guvernământ, dacă socotim că ast- 
fel fiind, Statul reprezintă o colectivitate natwrală. care are vo-: 
inţă proprie, el este haina juridică, care îmbracă, faptele si 
forțele ce am arătat şi care prin această formă. juridică, ce li se 
aplică, formează. instituţiunea. juridică a Statului. Astfel fiind, 
“Statul este titular al suveranității, el este subiectul dreptului de 
-a comanda sau Herrschaft. cum îl numesc autorii germani. 

Guvernanţii sau Hervscher, cum. îi numese germanii, nu 
“sunt reprezentanţii, mandatarii naţiunei, ai sunt organele Sta- 
tului, după cum capul. braţele, picioarele, sunt organele omului. 

Statul nu poate să existe fără organe şi nici organele fără 
“Stat. 

Credem. deci :că o definițiune ştiinţifică a Statului ar fi ur. 
mătoarea : Statul este o societate omenească politiico-teritorială, 
-având caracter de perpetuitate și posedând organe de conducere. 

Or cuvântul politie coprinde ideia de organizare şi de con- 
-ducere şi atunci definiţia noastră, se reduce astfel : Statul este o 
-societate politico-teritorială cu caracter de perpetuitate. 
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40. —Principiul minorilăţilor. ” 

Tratatele din Saint Germain en Laye (Austria, 10 Septem- 

brie 1919), şi dela Trianon (Ungaria 4 Iunie 1920), admit ca 

să se facă între România şi principalele puteri aliate şi aso- 

ciate, un tratat pentru -protecţiunea minorităţilor etnice. 

Potrivit acestor dispoziţiuni, s'a, încheiat la Paris, la 9 De- 

cembrie 1919, un tratat între România de o parte şi Statele-U- 

nite ale Americei, Marea. Britanie, Franţa, Italia, şi Japonia, în 

care se constată că România, din propria sa voinţă, dorind a da 

garanţii sigure de libertate şi de dreptate atât locuitorilor din 

vechiul regat, cât şi celor din teritoriile alipite, fără deosebire 

de rasă, limbă sau religiune, adinite dispoziţiile tratatului. 

Avticolul întâi declară cuprinsul acestui tratat dela art. 2 

— 8 ca o lege fundamentală a României, care nu poate fi mo- 

dificată sau înlăturată. Este adevărat că art. 2 formulează prin- 

cipii care nu pot fi contestate, căci garantează tuturor locuitori- 

lor deplină protecţiune pentru viaţa și libertatea. lor, fără deo- 

sebire de naștere, de limbă, rasă, naţionalitate sau religie şi le 

recunoaste de asemenea liberul exerciţiu al oricărei confesiuni 

sau credinţe, întru cât nu atinge ordinea publică şi bunele mo- 

ravuri ; iar prin art. 2 — 7 se ocupă de naționalitatea persoane- 

lor, care se-săseau în România la data punerei în aplicare a 

tratatului, stabilind condiţiunile în care: a) foștii cetăţeni aus- 

triaci său unguri devin cetăţeni români, (art. 3, 4, 5); b) per- 

soanele care nu au nici o naţionalitate (heimatlos) devin cetă- 

eni români, (art. 6); c) evreii capătă cetățenia română (art. 

7) — şi prin urmare odată. dobândită naționalitatea, nu se mai, 

poate reveni asupra ei, în mod normal. Nu e mai puţin însă a- 

devărat că art. 1, asa cum e redactat, conţine o gravă, atingere 

principiului. de suveranitate, căci State streine se amestecă în 

regularea. afacerilor interioare, care aparţine suveranităţii in- 

terme a, Statului. a 

Art. 3 stabileşte că supuşii austriaci sau unguri, domiciliaţi 

pe teritoriul României, în momentul punerei în. vigoare, a. tra- 

tatului, devin cetăjeni români, tratatul însă recunoaşte, acelora 

cari au vârstă mai mare de 18 ani, dreptul de a opta pentru o altă 

naţionalitate, fiind obligaţi în cazul acesta să-și strămute domi-



144 PAUL NEGULESCU 

ciliul din România, într'o altă țară în interval de un au. Tra- 
tatul recunoaște însă optantului dreptul de proprietate asupra 
imobilelor ce ar poseda în România. Acest “principiu a fost în- 
serat pentru că legislaţiunea noastră, recunoaşte numai cetăţe- 
nilor români dreptul de proprietate asupra imobilelor rurale, s'a 
recunoscut şi optanţilor acest drept, însă numai pentru bunurile 
ce au avut și supuşi fiind la toate obligaţiunile, la care ar fi 
supus şi un cetățean român. 

Nu se poate pretinde, cum au făcut optanții unguri, ca ra- 
porturile juridice, căre existau între om şi pământ să rămână 
pentru optanţii unguri aceleaşi cum existau sub stăpânirea un- 
surească. Nevoile sociale se schimbă, ele cer la un moment dat 
ca latifundiile să, fie transformate în mică proprietate, alte ori 
chiar dreptul de proprietate individual poate fi modificat în 
esenţa lui. | 

Art. 8 stabilește că toţi supușii români (ressortissants) vor 
avea, plenitudinea drepturilor civile şi politice fără deosebire de 
rasă, limbă sau religie. Dar redactorii textului au, socotit ca în 
această formulă generală nu sunt cuprinși Evreii şi deaceia a- 
daogă : Deosebirea de religie, de confesiune sau de credinţă nu 
va putea fi o piedică pentru nici un supus român cu privire la 
folosinţa drepturilor sale civile și politice în special la admite- 
rea. în serviciile publice, în funcțiuni și onoruri sau la exercita. 
vea diferitelor profesiuni și industrii. 

Se recunoaşte supușilor români dreptul de a, întrebuința 
orice limbă fie în: relaţiunile private sau comerciale, fie în ma- 
terie de teligie,. de presă, în întruniri publice. Se poate deci în- 
trebuinţa, si limba. ungară şi cea, germană, dar şi cea franceză 
şi cea engleză. Se pot face firme comerciale în orice limbă. cu 
condițiunea să nu se aducă atingere ordinei publice şi bunurilor 
moravuri, dar textul tractatului nu împiedică ca o autoritate 
publică să nu aplice texte deosebite asupra, firmelor, după cum 
sunt scrise în limba română sau într'o altă limbă, de cât cea 
română 1). - 
PI 

1) Consiliul administrativ permanent, prin decizia 410 din 14 Oc- tombrie_ 1924 stabileşte, -că o autoritate comunală nu poate să considere ca limbă streină o limbă aparținând unei minorități etnice, ca atare o firmă. 

7
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Tot art. Systabileşte că se vor face înlesniri raționale cetă- 

țenilor -români de altă limbă de cât vea română pentru întrebu- 

ințarea limbei lor, fie oral, fie în scris înaintea tiibunalelor. A- 

ceste înlesniri ax putea consista în atașarea pe lângă instanţele 

judecătoreşti de interpreţi-juraţi, funcţionari publici, care să 

traducă actele şi vorbirile părţilor pentru a putea, fi înţelese de 

judecători și de părţile, care nu ar cunoaşte acea limbă. Das, 

şi aci, se poate impune o taxă specială, care voieşte să, întrebu- 

imţeze o limbă streină, din produsul căreia să se acopere thel- 

tuelile ce se fac cu întreţinerea personalului special. 

Art. 9 stabilește că minoritățile au dreptul de a înființa, 

conduce şi controla pe spesele lor instituțiuni de binefacere”), 
" instituțiuni religioase sau sociale ?), şcoli *) şi alte stabilimente 

de educaţie, cu dreptul de a întrebuința limba lor proprie şi de 

a exercita, liber religiunea, lor. 

Cu alte cuvinte, supușii români, aparținând unei minori- 

tăţi etnice pot întreţine şcoli, în care materiile să se predea, în 

limba. acelei minorităţi, bine înțeles că studiul limbei române 

esta obligatoriu, fiind limba oficială a. Statului, de asemenea. stu- 

dierea, istoriei Românilor şi a geografiei Românie trebue să. for- 

meze studii principale. Aceste şcoli sunt supuse controlului si 
supravegherei, autorităţilor școlare, programele lor sunt su- 

puse aprobătei mnisterului de instrucţiune, numirea, profesori - 

lor se face potrivit normelor fixate de minister și activitatea, a- 
cestor vrofesori este supraveshiată şi censurată de minister. Cu 

alte cuvinte prin aplicaițunea. prnicipiilor de poliţie şcolară, la 

care nici un stat nu poate renunța, fără a abdica la. exerciţiul 

ârepturilor suverane, Statul examinează ca activitatea, acestor 

scrisă într'una din aceste limbi nu poate fi supusă de cât la aceleași taxe la 
care sunt supuse şi formele scrise în limba română. Consiliul se întemeiază 
pe tratatul din Paris din 9 Dec. 1919. Or, după cum am arătat, articolul 8 
din tratat stabileşte numai libertatea de a întrebuința or-ce limbă în rela- 
tiunile civile şi comerciale pentru cetățenii români; nu vorbeşte nimic însă 
dacă, pentru manitestările exterioare supuse la taxări, va exista principiul 
egalităței. Nu se poate pretinde că aplicarea unei taxe mai mari ar constitui 
o atingere la principiul libertăţei stabilit prin tratat, afară numai când taxarea 
ar fi aşa de mare în cât ar fi proibitivă. 

10
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şcoli să nu fie subversivă şi să mu se atace bazele statului, po- 

gorându-se în şcoli ura între naţionalităţi. i 

Art. 10 stabileşte că, în materie de învățământ public, su- 

vernul va acorda, în oraşele şi regiunile unde se află. o proporţie 

considerabilă de cetăţeni români de altă limbă de cât cea ro- 
mână, înlesniri menite a asigura că, în şcolile primare, copiii a- 

celor cetăţeni vor fi instruiți în. propria, lor limbă. Această, sti- 

pulaţiune nu va împedeca guvernul român de a face obligatoare 

predarea, limbei române în zisele şcoli. Din acest text rezultă : 1) 

că predarea, limbei române în învățământul public primar este 

obligatorie ; 2) că guvernul român este obligat să acorde înles- 

niri pentru ca minoritarii să poată să-şi înveţe copiii în propria 

lor limbă, în şcolile. publice primare. Aceste înlesniri ar consista 

în faptul că pe lângă institutori, cari predau icursuri obligatorii 

în limba. română, să se afle în școală şi învăţători, cari să pre- 

dea, limbile minoritare, după cererea părinţilor copiilor, aceştia 

fiind obligați însă, să urmeze cursurile obligatorii în limba ro- 

mână. Negreşit că, sar putea percepe o taxă şcolară, foarte re- 

dusă, dela, părinţii copiilor care doresc să dea copiilor o instruc- 

ţiune în limba de origină, absolut necesară pentrv, plata, persona- 

lului. didactice, care ar preda cursurile. într'o altă limbă de cât 

cea. română. | | | 

Chestiunea devine mai delicată, când este vorba de al II-lea 

aliniat al articolului 10. Aecst text ne spune că, în regiunile unde 

sar găsi o proporţie considerabilă, de cetăţeni aparținând unor 

minorităţi etnice, aceste minorităţi îşi vor vedea asigurate o parte 

echitabilă în benețiciul şi în afectarea sumelor, ce ar putea fi a- 

tribuite din fondurile publice prin bugetul statului, al comunei! 

sau județului în scop de educaţie, relisiune sau binefacere. 

Ce însemnează acest text ? Care ar fi modul de repartiție 

cel mai echitabil ? Negreşit că acela cara ar fi bazat pe propor- 

tionalitate, adică dacă într'o resiune am avea, o populațiune 

de 100.000 oameni din cari 50.000 români și 50.000 sasi. Login 

ar fi că, dacă s'ar destina 2.000.000 lei în scop de educaţivne, 

ministerul ar da o sumă de 1 milion; pentru întreţinerea şcoli- 

lor săsești, secundare sau comertiale.
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În ceeace priveşte şcolile superioare, universităţile şi şcolile 

«speciale, acest principiu nu se admite. Invăţământul superior 

“este un învățământ pur ştiinţific, în care caracterul etnic nu are 

-ca căuta, ; cu toate acestea, unii susțin că, şi aci trebue să, admitem 

principiul proporţionalităţei, la intrarea în şcoli (azumerus clau- 

348), pentru ca să nu avantajăm o naţionalitate în paguba altora. 

Articolul 11 stabileşte că România acordă comunităţilor 

săsești şi săcuiești, sub controlul statului, autonomia locală, în 

“ce privește chestiunile religioase şi şcolare. 

Art. 12 stabileşte un principiu foarte grav şi anume că toate 

aceste stipulaţiuni privitoare la protecţiunea: naționalităților 

“sunt de ordin internaţional şi sunt puse sub garanţia societăţi- 

“lor Naţiunilor şi nu vor putea fi modificate de cât cu asentimen- 

“tul majorităţei consiliului societăţilor naţiunilor. | 

Ceva, mai mult, România consimte ca oricare membru, al 

“consiliului Societăților Naţiunilor să aibă dreptul a semnala a- 

tențiunei consiliului orice infracțiune sau chiar temere de in- 

fracţune la vreuna din aceste obligaţiuni şi consiliul va de- 

“vide şi va da. instrucțiunile dictate de împrejurări. Dacă între 

guvernul român şi o altă putere, membru â consiliului, sar ivi o 

divergență privitoare la. aceste chestiuni, diferendul va avea ca- 

racter internaţional —, în sensul art. 14 din Pactul Societăţii 

“Naţiunilor şi va fi judecat, dacă partea cealaltă cere, de tribu- 

“nal permanent internaţional de justiție dela. Haga. 

De aci rezultă, că interesele minorităților pot să fie apărate 

'în mod legal de orice putere, de orice stat membru al Soc. Na- 

“țiunilor, că orice stat poate să intre şi să examineze. chestiunile 

“interioare, că chestiuni de. politică interioară sunt transformate 

“în probleme internaţionale, care urmează să. fie: rezolvate de a- 

dunări sau tribunale internaţionale. 

Este de mirare cum saw putut adimite astfel de atinceri aşa, 

de grave principiului de suveranitate al statului, acordându-se 

drept de imixtiune în afacerile interne oricărui stat strein. 

oricare reprezentant din Sometatea Natiunilor nutând' să focă 

-anchate, pe care să le aducă la cunoșliuița. consiliului Societăţii 
“Naţiunilor. “
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In privinţa politicei faţă de minorităţi, d: Brătianu, pre- 

şedinte al consiliului de miniștri, a făcut declaraţiuni foarte ju- 

dicioâse în şedinţa senatului din 12 Martie 1925. - 

41. — Statul are ca misiune să se ocupe de toate chestiu- 

nile de ordine şi de siguranţă ale colectivităței şi de desvoltare a 

- individului. | 

Diverse şcoli economice şi politice atribuesc Statului un rol 

mai mure sau mai mic. 

Şcolile individualiste restrâng sfera de acţiune a Statului, 

atribuindu-i numai menţinerea: ordinei şi a siguranţei, distri- 

buţiunea justiţiei, igiena publică, construcţiunea şi întreţinerea 

căilor de comunicaţiune ; în atară. de aceste limite, Statul trebue 

să lase complectă libertate individului ca să se desvolte, trebue 

să lase să se desvolte iniţiativa particulară, ceeace face ca oa- 

menii să devia energici, încrezători în forţele lor. Doctrina lor 

se poate rezuma, în celebra formulă : laissez faire, laissaz passer, 

ceeace însemnează reducerea la minimum posibil a atribuţiuni- 

lor Statului, a cărei acţiune trobue să se reducă la, serviciile ine- 

rente suveranităţei, acesta este Statul-jandarm, al lui Adam 

Smith. 

Cealaltă doctrină, absolut opusă, acea a socialiștilor, sacri- 

fică cu desăvârşire pe individ în profitul Statului și nu lasă 

nimic inițiativei private. Această doctrină, numită şi a Statului 

provedinţa, consideră, că libertatea individuală şi proprietatea 

individuală strag după dânsele concurenţa, Iipta. între cetățeni, 

nimicirea. celui slab de către cel puternic. 

Da aci concluzia că libertatea individuală trebue suprimată 

în profitul Statului, pentru a se putea asigura adevărata îeri- 

cire pentru toţi oamenii, iar proprietatea individuală, după u- 

nele şcoli socialiste, trebue suprimată, cu desăvârşire, iar după 

tele numai redusă. Așa de pildă, colectiviştii cer suprimarea 

proprietății individuale numai în ceeace priveşte imobilele, in- 

strumenteie de produeţiune şi materiile prime. 

Guvernarea sovietică, stabilită în Rusia în urma vevoluţiu- 

nei din Octombrie 1917, constitue o tentativă de aplicaţiune a 

teoriilor lui Karl Marx asupra dictaturei proletare. Teoreticie- 

nii partidului, Lenin, Bukharine, Reisner, formulară doctrina
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dictaturei proletare ; stăpâni pe putere, ci au distrus organiza- 

ţiunea burgheză şi au naționalizat instrumentele de produc- 

țiune și chiar obiectele de consumaţiune. 

Lăsând Ja o parte consideraţiunea că această doctrină a 

produs în primele timpuri o situaţiune politică intolerabilă, care 

nu a încetat de cât în a Il-a jumătate a anului 1918, trebue să 

recunoaştem că rezultatele aplicaţiunei programului bolşevic nu 

au fost mulţumitoare. Bolșevicii au căutat să aplice şi în mate- 

rie economică metodele de constrângere şi de disciplină, severă, 

care le-au reuşit în. răsboaiele civile ; ei au voit să stabilească 

"pentru întreaga Rusie un plan uniform de activitate economică. 

Fi admiteau, munca obligatorie pentru toată lumea dela, 18—-50 

ani. o militarizare a mânei de lucru, admițând că fiecare să la- 

“creze în profitul statului, conform eu specialitatea. sa. Salariile 

fixate prin, tarife erau foarte mici, abia suficiente, pentru hrană. 

Munta, fiind obligatorie, acela, care "și părăsea serviciul, era so-- 

cotit drept dezertor. Această constrângere însă nu a dat vezul.- 

tate fericite, căci producţiunea.. nefiind stimulată de interesul 

pevsonal, s'a micşorat considerabil, atât în agricultură cât si în 

industrie. La aceasta trebue adăogat greutăţile inerente unei ex- 

ploatări agricole și industriale prin administraţiune, abuzurile 

aşa, de numeroașe într'o astfel de organizare. Lenin recunoaște 

în ziarul Pravda din 3 Noembrie, 1921, că a suferit o înfrân- 

gere în încercarea de a introduce imediat principiile socialiste 

în producţiune și în repartițiune. Metoda. de constrângere nereu- 

sind sa adresat interesului personal. Noul program, aplicat: în 

Martie 1921 în materie de agricultură, stabileşte că monopolul 

Statului asupra produselor agricole este desființat. în schimb 

însă cultivatorii sunt obligați să plătească en. impozit în: natură 

de atâta la sută din, recoltă, având libera dispoziţie a exceden- 

“tului. Mica industrie fu de asemenea liberată de amestecul Sta- 

tului şi atunci comerţul a început să renască. Multe din marele 

fabrici fură date în concesiune la, capitaliști străini, așa în cât 

capitalismul, adică sistemul economic care dă posibilitate, ace- 

luia care deține mijloacele de producţiune, să exploateze munca 

altuia, fu reintrodus în Rusia, în oarecare măsură. Reforma
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nu s'a mărzinit aci, mâna de lucru a fost demobilizată şi munca. 

obligatorie înlocuită printrun impozit. Circulaţiunea aurului şi 

a valorilor a fost restabilită. şi banca de Stat reînființată. Din 

acest punct de vedere concepţiunea bolşevică a dat faliment. 

T'rotski şi ceilalţi vroiau să aplice Rusiei şi lumei întregi teoriile- 

lui Karl Marx asupra muncei, asupra schimbului, asupra mo- 

nedei. Marx opune banului, care nu produce nimic, munca, care: 

creiază ; el pretinde că forma, de exploatare capitalistă cu sala- 

riaţi este o reminiscență a, sclaviei. Or, banul și-a reluat pute-. 

rea, salariaţi există în Rusia, concepțiunea marxistă a fost aban- 

donată, în părțile ei fundamentale, după o experienţă așa de- 

scurtă *). a 

După noi, ambele teorii extreme şi acea. a individualiștilor- 

și acea a Socialiştilor au căzut în exagerațiune. Admiţând teoria, 

Socialismului cădem în absolutism, cum s'a întâmplat în Rusia :: 

căci, dând puteri aşa de mari Statului, adică guvernanţilor, 

aceștia, folosindu-se de aceste puteri, pot lua măsuri periculoase- 

şi asvpritoare. Pe de altă parte acţiunea administrativă este- 

foarte înceată, fiind supusă la o mulţime de formalităţi şi con-- 

troluri, ea este deci puţin favorabilă realizării diferitelor între- 

prinderi economice. Mai totdeauna se constată că ceeace face ad-- 

ministraţiunea, este inferior în ce priveşte calitatea şi costă mai 

mult de cât ceeace produce iniţiativa privată. Un exemplu edi-- 

ficator îl găsim în Statele-Unite, unde, în urma, intrărei Repu- 
blicei în răsboiul mondial, “au luat, sub controlul Statului, toate 

liniile de căi ferate, 'care acolo aparțin la: societăţi private. Si. 

de unde înainte, toate societăţile de căi ferate, exploatând o- 

rețea de aproximativ 500.000 mile, adică vreo 800.000 klm., a- 

duceau un profit net de 600 — 700 milioane dolari, în urma: 

statificărei; ele au avut un deficit de peste un miliard în interval 

de 15 luni, cât timp exploatarea a fost condusă de organele Sta-- 

tului. 

Un alt exemplu. găsim în Framţa. Acolo rămăseseră în urma: 

răsboiului mondial, mari stocuri de materiale ale armatei ame- 
  

1) Edouard Herriot, La Russie Nouvelle, Paris, 1922; L. Bach, Le droit? 
et les institutions de la Russie sovictique, Paris, 1923.
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vicane. Statul francez, cumpărând aceste stocuri, a început li- 

chidarea lor prin funcţionarii săi, însă ea mergea foarte încet. 

Un ministru a avut fericita ideie să însărcineze mai mulţi. 

comercianţi cu lichidarea câtorva, stocuri. Rezultatul s'a simţit 

imediaţ. Comerciantul care a luat asupra sa lichidarea. stocu- 

rilor din Aubervilliers a înlocuit cei 525 funcționari. prin 8 a- 

genţi cari au terminat operațiunea în 4 luni, pe câtă vreme func.- 

ționarii de abia lichidaseră o mică parte, întrun interval mai 

mare +). - 

Tia noi, sa lăsat de Germani, în retragere, mari depozite de 

materiale şi mărfuri diverse. Aceste depozite, socotite ca pradă 

de răsboi „au fost puse sub controlul ministerului de comerţ şi 

industrie. Organele ministerului nu au găsit de cuviinţă să facă 

nici un inventar al acestor bunuri şi lichidarea, s'a, făcut fără 

nici o normă 

Orice gestiune etatistă pare lovită de paralizie. Cauzele 

care împiedică progresul instituţiunilor economice conduse de - 

Stat, sunt numeroase. In primul rând, trebue socotit formalismul 

administrativ, care cere, ca cea mai mică afacere să, treacă. prin 

diferite birouri, să fie supusă la diferite controluri şi aprobări, 

pe câtă vreme într'o afacere industrială, direcţiunea, având tot 

interesul să termine comenzile cât mai repede, perderile de timp 

sunt înlăturate. Apoi omul lucrează totdeauna cu mai multă 

tragere de inimă pentru interesul lui personal, de cât pentru in- 

teresul general. Funcţionarii nu au iniţiativă. pe câtă vreme în 

comerţ şi industrie iniţiativa este cea mai mare calitate, func- 

tionarii fug de răspundere, pe câtă vreme răspunderea și cura- 

jul în afaceri dau adevărata impulsiune industriei. 

Dar nu este mai puţin. adevărat că inițiativa privată nu 

este suficientă, ea nu caută interesul general de cât atunci când 

câştige imediat este posibil. Chiar în materie economică, iniţia- 

tiva privată ar face o cale ferată care trece printr'o regiune bo- 

gată, dar nu ar întreprinde facerea unui cheiu sau a unui far; 

iar, când este vorba, de alte domenii. care nu au un caracter 

lucrativ, ea. este foarte redusă. . 

1) Gustave Le Bon, op. cit.
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Sunt însă împrejurări care fac ca, şi în aceste domenii. ini- 
. . . [Să Dă 2 - . . EYA . 

țiativa, privată, luminată şi doritoare de a ajuta pe concetățeni, 

poate să joace un inare-rol. Aşa de pildă, în Statele-Unite, con- 

statăm că cele mai mari universităţi sunt formate din iniţiativă 

privată. University of Chicago, University of Columbia, Institu- 

tul de Cercetări Ştiinţifice, fondat de Rockefeller, sunt fondaţiuni 

private : public library, adică bibliotecele publice din mai toate 

uraşele mari ale Uniunei, sunt datorate iniţiativei private ; multe 

muzee de asemenea : marile instituțiuni Young men christian as- 

sociațion și Young Women Christian association, care joacă un 

xol mondial şi care. prin şcolile şi cluburile lor, au aşa de mare 

influenţă, sunt datorate iniţiativei private. 

Şi la noi, iniţiativa privată a jucat și joacă încă un mare 

rol chiax în aceste domenii, care nu au caracter lucrativ. Ope- 

rele de asistență socială. organizate sub formă de eforii : Efori- 

ile Spitalelor Civile, Brânceoveneşti, Xenocrat, Charitas, sunt da- 

torate iniţiativei private. Ceva recent, fondaţiunea d-lvi C. Va- 

siliu-Bolnavu, pentru căminuri univ ersitare, subscripţiunea des- 

chisă. de ziarul Universul pentru acelaş scop, dovedesc existenţa 

unei asemenea inițiative. Statul însă trebue să coordoneze, să 

sistematizeze aceste iniţiative, să, recunoască meritele acelora, 

care întreprind să complecteze lipsurile organizărei sociale. 

După scoala individualistă acţiunea Statului ar fi negativă. 

După pantizanii acestei şcoale, Statul își îndevlineşte mi- 

siunea sa. dacă crează tribunale, dacă armează jandarmi şi re- 

crutează armata, dacă asigură căile de comunicaţie. Pentru 

dânșii Statul este un rău necesar. Deci un minimum de admini- 

strațiune impunând un minimum de regule, icăci, ei au teamă, 

că, prin amestecul Statului. să nu se împiedice iniţiativa indivi- 

duală. Naţiunile moderne însă, în special naţiunile latine. sunt 

rebele la. aceste idei. Cu toate criticile acerbe ce se aduc admini- 

straţiunei pentru încetinelele sale, pentru complicaţiunile sale, 
pentru faptul că prețul de cost, la articolele produse de dânsa, 
este cu mult mai mare decât în întreprinderi private, vedem mă- 
vindu-se continuu sfera, de acţiune a Statului, vedem mărindu- se 
numărul funcționarilor.
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Astăzi, la noi, Statul ne procură servicii de ordin industrial: 

mori, brutării (manutanţe), organizarea transporturilor : căi fe- 

rate, posta, telegraf, telefon, navigaţiune ; în Statele-Unite îisă, 

în afară de serviciul poștal, care aparţine Statului federal, şi 

căile ferate şi telegraful şi telefonul, aparţin companiilor pri- 

vate : Statul exploatează, direct şi exclusiv unele produze : sarea, 

tutunul, etc.; prin înființarea camerelor de comerţ, prin regimul 

vamal, el are servicii de ordin comercial, prin exploatarea pă- 

durilor domeniale, prin întreținerea fermelor și. pepinievelor. : 

hergheliilor, serviciului meteorologiic, prin crearea şi întreţinerea 

şcolilor agricole. Statul aduce servicii de ordin agricol ; el ne dă 

servicii de ordin intelectual prin crearea învățământului puble 

şi controlarea celui privat, prin. crearea bibliotocelor publice ; 

de ordin moral, prin organizarea spitalelor, a azilelor, orfelina- 

telor, prin organizarea caselor de economii. prin ajutorarea di- 

feritelor societăţi cu scopuri morale; el are servicii de ordin 

artistic * muzee, conservatorii pentru muzică. teatre. 

Incapacitatea de gestiune a tuturor acestor servicii econo- 

mice este extraordinară. Toate veniturile acestor servicii sunt a- 

mestecate, eheltuelile nu au nici un control. se cumpără mate- 

viale pe credit și Statul vinde fără să ştie cât costă ceeace vinde. 

în loc să procedeze ca orice fabricant, care ține registre în 

regulă și întrebuințează comptabilitatea în: partidă dublă, care 

„îi avată în mod automatie situaţiunea întreprinderei și în care 

el gășeste compturile : capital, vezerră, amortizare, bilanț. 

Comptul icapital este de o importanţă considerabilă. La fi- 

nele anului, dacă aparaţiunile au fost bune, o parte din exce- 

dent va trece sub nume de rezervă pentru a complecta capita- 

Val : dacă operaţiunile au fost rele. capitalul va suporta pa subele. 

fiind creditate faţă de întreprindere. “Diversele instalaţiuni au 

nevoe de a fi întreţinute înti”o stare bună, maşinile, în special, 

trebuesc înlocuite. când sau uzat. sau când noi invenţiuni au 

realizat noi tipuri de maşini superioare şi ca producţiune şi. 

ca consumaţiune de combustibil. In fiecare an. un industriaș pre- 

levează din producțiuns o parte, care veprezintă uzura capita- 

lului industrial. Dacă nu face aceasta şi cheltreşte întregul pro-
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fit, el se va găsi după un anumit timp cu întreaga instalaţiune 
inmutilisabilă. 

Amortismentul permite fabricantului 'să înlocuiască în- 
treaga, instalațiune pe credit sau făcând un împrumut, amortis- 
mentul anual fiind calculat „să achite dobânzile și capitalul În- 
tr un anumit period de timp. 

In fiecare an, comptabilitatea îi arată rezultatul epera- 
țiunilor prin comptul profit şi pierdere. Bilanţul este tabloul 
definitiv al elementelor de activ şi pasiv ale întreprinderei 1). 

Dar industriaşul pune cea mai mare grije în alegerea di- 
rectorului. Pentru a-l avea, îî va da un salariu proporţional 
cu valoarea, omului, pe care îl va alege fără să observe nici COn-. 
diţiuni de vechime, nici de. grad ; iar pentru a-i desvolta, activi- 
tatea și interesul faţă de afacere, îi va, da, şi o participaţiune. 

. Industriaşul pune de asemenea o mare grije în recrutarea 
personalului, caută a atrage elemente capabile, oferindu-le con- 
diţiuni mvlţumitoare. 

Industriaşul, care ara mai multe întreprinderi, niciodată nu 
va amesteca comptabilitatea, ci va, ţine comptabilitate separată 
pentru tiecare. 

Examinând acum modul cum procedează Statul cu între- 
prinderile sale industriale, vedem că el nu ține comptabilitate - 
dublă, că el nu are stabilit pentru fiecare întreprindere capita- 
lvl învestit şi nu are capital de rulement, că. nu are fond de re- 
zervă, că ru are fond de amortizment, că nu face bilanţ, că, di- 
rectorul unei întreprinderi este socotit ca orice funcţionar şi re- 
crutat ca atare, că nu respectă autonomia fiecărei întreprinderi 
și le amestecă rezultatele. | 

În: orice societate anonimă, consiliul de administraţie arată, 
aicționarilor, prin darea de seamă, activitatea societăţii în anul 
precedent, când este vorba de Stat, se supune parlamentului ce- 
iace întreprinderea industrială a Statului crede că va face în 
anul viitor. 

Intr'o societate anonimă, se controlează, dacă conducerea a 

  

1) Rene Favareilie, Reforme administrative, Paris.
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_fost bună sau rea. după rezultatele ohţintite, pe câtă, vreme, când 

e vorba de Stat, se controlează proiectele. Dar, se poate înțâm- 

pla ca materiile prime sau mâna de lucru să se scumpească în 

cursul anului, ca cheltuelile generale să fie mai urcate ; într'o 

întreprindere privată, se stabileşte pe unitate preţul de cost pen- 

tru a nu se ajunge să se vândă în pagubă ; când e vorba. de Stat, 

paguba se. vede numai la finele anului bugetar şi lipsurile sunt 

acoperite prin credite suplimentare. 

Numai când expunem procedeurile întrebuințate de Stat, 

când le comparăm cu alele întrebuințate de industrii private, se 

vede lipsa de orice simţ practic în alcătuirea mecanismului ser- 

viciilor Statului şi atunci ne explicăm rezultatele nenorocite, ce 

constatăm în administraţia, etatistă.. 

Cea mai mare parte din cheltueble Statului sunt făcute 

pentru servicii având un taracter industrial și cu toate acestea 

Statul persistă să întrebuințeze în toate aceste servicii procede- 

“UTi anti-industriale. 

Comuna Bucureşti, urmând această ideie, a grupat o parte 

din serviciile edilitare sub numele de uzinele comunale, servi- 

ciul apei şi al canalelor, şi le-a, dat un caracter industrial. 

Şi critica, ce facem administraţiunei noastre, o găsim formu- 

lată, şi în alte ţări. Aşa de pildă, în Franţa, nemulţumivile sunt 

foarte mari, căci rezultatele date de gestiunea. etatistică sunt ne- 

mulţumitoave. Gustave Le Bon ne citează concluziunile unui 

raport făcut Camerei în numele unei mari comisiuni parlamen- 

tare, ele sunt foarte categorice : „Ni unit6, de vues, ni efforts - 

„coordonnâs ni mâthode, ni responsabilit€ definie. Negligâance, 

_desordre et confusion“ *). Ă 

Tot Gustave le Bon ne citează cazul unvi primar dintr'un 

mare oraş, care văzând că compania de gaz realizează, mari be- 

neficii, şi-a închipuit că, dacă ar administra uzina prin fune- 

ționari, comuna va realiza, aceleaşi beneficii. Experienţa a fost 

însă categorică, finanţele comunei au fost serios încărcate pri 

această gestiune. 

1) Gustave Le Bon, Psychologie des temps nouvedux, Paris, 1920, p. 249.
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Partizanii etatismului pretind că guvernul, care caută intere- . 
sul general, trebuie să supravegheze întreaga activitate indus- 
trială şi comertială a. ţărei. Totul însă e chestiune de măsură. 
Dacă această supraveghea se exercită, în aşa fel în cât iniţiati- 
va individuală nu numai că nu e împiedicată, dar e chiar încu- 
rajată, nimeni nu se poate plânge. Dar. dacă această suprave- 
ghere se traduce prin proibiţiuni. prin autorizațiuni necesare 
pentru a făce anumite acte, prin faptul ca și aceste proibiţiuni 
sau autorizațiuni nu sunt definitive, căci se pot acorda penni- 
suri, iar autorizaţiunile dobândite se pot retrage, evident că viaţa 
economică suferă considerabil. - 

Etatismul, sub această din urmă formă, constitue un des- 
potism colectiv. care slăbeşte viaţa economică, paralizând ini- 
țiativa individuală. | 

Noi recunoaștem că statul are prerogative esenţiale, deri- 
vând din. dreptul de suveranitate : 

Î. de a menţine ordinea în interior şi siguranța Statului 
Taţă, de atacurile din afară : 

2. de a, legifera, 

3. de a distribui justiţia, 

4. de a, întreține căi de comunicațiune, 
5. de a lua măsuri de igienă. 
6. de a administra, domeniul naţional. 
7. de a, veghea, să. se respecte libertăţile publice, 
8. de a-și procura prin impazite, mijloacele necesare prn- 

tru a-și îndeplini funcțiunile. | 
'9. de a expropria pentru cauză de utilitate publică. 
10. de a obliga la serviciul militar, 
11. de a bate monedă, 
12. de a lua bunurile vacante şi fără stăpân. 
Aceste atribuțiuni sunt esenţiale pentru Stat, ele .consti- 

tuese drepturile regaliene ale Statului. Recunoaştem însă că pa 
lângă aceste atribuţiuni. Statul trebue să aibă, şi atribuţiunea. 
de îndrumător al activităţii private. Statul este făcut pentru a 
asigura desvoltarea şi perfecționarea indivizilor. el trebue deci 
să ajute. la desvoltarea intelectuală prin crearea de scoli publica
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şi a încuraja crearea de şcoli private, trebue să, ajute la desvel- 

tarea principiilor morale, altruiste, prin crearea de instituţiuri 

de asistenţă, să ajute şi să încurajeze iniţiativa, privată. în a- 

ceastă direcțiune. Statul, în materie economică. trebue să ajute, 

să, înkcurajeze şi să îndrumeze iniţiativa. privată și, prin. institu- 

țiunile, ce crează în această materie. să caute să nu stânjenească 

această iniţiativă. In perioada postbelică, prin etatismul exage- 

rat, prin măsurile nechibzuite luate în această materie, sa a- 

juns la scumpirea vieței. Pe câtă vrme, dacă iniţiativa privată 

ar fi fost încurajată, producțiunea sar fi mărit prin efectul 

concurenţii; preţurile ar fi scăzut 1). 

42. — Statul am văzut că face două feluri de acte: unele «de: 

autoritate, altele de gestiune. 

Prin actele de autoritate. Statul ordonă sau. interzice ceva 

administraţilor, prin actele de gestiune Statul își măreste. își 

conservă sau își micşorează elementele active ale patrimoniului, 

de pildă cumpără sau vinde un imobil, închiriază o casă. etc. 

Făcând asemenea acte, Statul procedează ca un simplu pazti- 

cular şi este supus la aceleași regule de drept, cu foarte mici 

excenţuni. EL are. ca și un particular, o responsabilitate deri- 

vând din faptul nerespectărei contractului. 

Dar. prin activitatea organelor Statului, se pot produce 

pagube de tot felul particularilor. | 

Să examinăm mai multe cazuri : ministrul distitue pe un 

funcţionar inamovibil, în mod ilegal. Funcţionarul face recurs şi, 

dură. trecere de un an, reuseşte să, facă ca să declare ilegală mă- 

cura. ministrului si obţine reintegrarea. In. interval, funeționarul. 

ne având mijloace, se împrumută, plătește dobânzi mari. Are el 

dreptul să ceară dela Stat repararea, prejudițiului suferit ? 

Direcţiunea. Telegrafelor instalează suporturi de fire tele- 

orafice pe o casă şi o deteriorează : administrațiunea comunală 

refuză. să libereze autorizare de construcțiune unui proprietat, 

e 
; 

1) Gustave Le Bon, Psychologie de temps _nouveaux p. 248 citează un 

foarte interesant pasai al economistului Raphatl George Levy asupra conse- 

cințelor dezastroase ale etatismului în materie economică.
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care trebue să o obţie pe cale de judecată contralându-se că re- 
fuzul a fost ilegal. In interval însă preţul constrvețiunei se du- 
blează, ; prefectul refuză unui cetățean liberarea unui paşaport, 
care se vede nevoit să recurgă la justiţie şi să dovedească că ze- 
fuzul a fost ilegal. In interval, şi din cauza refuzului, el a pierdut 
o afacere din care putea câştiga ; ministerul de industrie şi co- 
merț -stabileşte că cine voieşte a. exporta, vite, trebue să dea pen- 
tru consumul intern o cantitate reprezentând 50% âin canti- 
tatea, ce voieşte a exporta, cu, un anumit preţ. Particularul se 
conformează acestei dispoziţiuni, face apoi contracte cu comer. 
cianţii din streinătate, fiind sigur că va putea exporta şi cu 
toate acestea când cere autorizarea de export i se refuză, de şi 
el îndeplinise toate cerințele ministerului. Instanţele judecă- 
toreşti constată că -măsura, e ilegală şi ordonă să se dea, a.utori- 
zarea. Dar comerciantul, în. interval, a avut pagube, a trebui! 
să rezilieze cu daune contractele făcute în streinătate ; un ce- 
tăţean este condamnat pe nedrept de un tribunal corecţional sau 
de o curte cu juraţi ; pe baza unei. legi neconstituţionale se des- 
hide acţiune publică contra unui cetățean, care este privat de 
libertate, fiind închis în prevenție şi apoi chiar condamnat. Cu 
ocaziunea, recursului se constată că legea. e neconstituţională şi 
e înlăturată. Din rea. administraţiune, un stabiliment militar, în 
care se află depozitate explozibile, ia foe şi din cauza. exploziu- 
nilor se distrug imobile din vecinătate, se rănesc sau se o- 
moară persoane. 

Iată cazuri diferite în care e incontestabil că i particularul 
a suferit o pagubă dintr'un act al unui serviciu public. Or, cine 
va suporta aceste pagube ? 

Echitatea cea mai elementară. ne spune că nu trebue, ca, ce- 
tățeanul, care a suferit una din aceste pagube, să o suporte. 
In adevăr, măsura ce sa luat de organul Statului si care Va 

- preiudiciat pe cetățean, a fost luată. în interesul sorieţătei, Nu 
numai atât, societatea este vinovată de aleserea funcţionarilor 
săi si. dacă, aceştia au comis o eroare, ea este datoare să o su- 

portie. Prin urmare este echitabil ca Statul să suporte daunele 
suferite. | ; .
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Cu toate acestea în Anglia există, principiul că Statul nu 

răspunde pentrucă el nu poate face rău : The Kâng can't do 

wrong (Aci Regele e în sens de Stat). Particularul vătămat are 

dreptul să cheme în judecată pe funcţionarul care a tăcut actul 

prejudiţiabil şi să-i ceară daune. 

Dar şi în Franţa, atât doctrina cât şi jurisprudenţa admi- 

teau că administraţiunea, nu răspunde pentru actele de autori- 

tate ale funcţionarilor de cât în cazurile prevăzute de lege Da 

când însă e vorba de acte de gestiune, consecinţele lui dăună- 

toare pentru un particular pot da, naştere unei acţiuni în. daune 

din partea acestuia, şi Statul e răspunzător conform art. 998 şi 

urm. cod. civil. In sensul acesta, se pronunţă în Franţa autori 

ca, Demolombe 2) Aubry et Rau*), Marcad6%), Sourdat *), Lau- 

rent €), Michoud), Berthâlemy *). 

In sens contrariu se pronunță Laferriăre (Jurid: admini- 

strative, 1. p. 677). Jurisprudenţa franceză, admite că Statul nu 

este în nici un caz responsabil civilimente de daunele cauzate de 

agenții săi. 

Particularul vătămât va putea -fi despăgubit însă nu în 

virtutea unvi drept, ci pentru motiv de echitate ; îndemnitatea 

acordată de consiliul de Stat nu este o reparaţiune legitimă, dar 

o măsură luată ca să evite o nedreptate”). 

Vom discuta în altă parte fundamentul responsabilităţi 

persoanelor morale 10 pentru moment ne mulţumim. să arătăm 

  

1) Astfei printr:o deciziune din 1% lanyarie 1900, consiliul de Stat (afa- 

cerea Lepreux) S. 190, 3, 1, spune: Considârant anii est de princine ane 

PEtat mest pas, en tant que vuissanc= nubliane et notamment en ce cui touche 

les mesures de police, responsable de la neglieâance de ses agenta: qwen ad- 

mettant mâeme que Lepreux pfit relever une fanțe personnelle de la part des 

agents, ii ne serait pas fonde ă soutenir que PEtat est responsable pecuniai- 

remen 
2) Cours de code Nanalon, XXI p. 553, No. 637. 
3) ed. IV. vol. IV p. 759. 
4) Marcads, Code Navolton (5 ed.Y'V p. 270. 
5) 'Traite de la re<nonsabilite No, 11304 şi urm. 
6) tom XX No. 593 si urm. 
7) De la resvonsabilite de PEtat. 
8) Droit_adm. (a 8-a ed.) n. '78. 
9) Cass, 57 Oct. 1897 S. 1893 1,144: Cons. Et. 27 Febr. 1993 S, 1905. 

3, 17; 29 Mai 1903. D. 1904, 3, 89, S. 1904.38, 121. 
10) Vezi capitolul despre 'nersoanete morale de dreot administrativ, pre- 

cum și în cartea III-a tratând despre contenciosul administrativ.
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stadiul în care se găseşte această problemă în viața juridică 

reală, 5 i 
La noi, legea din 11 februarie 18064 creiase consiliul de Stat, 

adică un biibunal administrativ care să. judece şi să “anuleze acte 

administrative de autoritate, (art. 49, 50, 51), admise- 

sem adică sistemul francez. Constituţia din 1866, hotărând des- 

fiinţarea, consiliului. de Stat, legea din 9 Iulie, 1866 a stabilit ca 

toate afacerile de natură contencioasă, ce erau în căderea con- 

siliului, urmează să. fie jvdecate de tribunalele ordinare (art. 

8). Legea din Iulie 1866 nu spune care era, întinderea drepturilor 

ce se conferea tribunalelor, dar logic ar fi fost ca tribunalele să 

aibă aceiaş competinţă, în ce priveşte aceste acte, ca și consiliul 

desfiinţat ; cu toate acestea tribunalele se -abțin dela anularea 

actului de autoritate, care rămâne asttel în: picioare și produce 

efecte. dar cel vătămat are posibilitatea de a obtine daune. 

Jurisprudenţa noastră întemeia pe art. 998 şi urm. dreptul 

particularului de a obţine daune pentu. repararea prejudițiului 

cauzat printr'un act de autoritate ilegal. 

Doctrina. noastră, critică acest sistem pentru motivul că, re- 

fuză particularilor posibilitatea 1e a se apăra în mol efiraca în 

contra, abuzurilor administrative *). N 

Legea din 1905 a admis iea particularul să poată obţine dela 

înalta curte de casaţie anularea actului ilegal de autoritate, 

având «i dreptul de a. cere dela curtea -de apel respectivă, ca ad- 

ministraţiunea, să repare şi prejudiciul cauzat prin actul de au- 

toritate, declarat ilegal de curtea de casaţie. | . 

Lesea din 1910. prin art. 74, desfiinţează principiul pus în 
legea din 1905 și tăgăduește particvlarilor dreptul de a cere anu- 

Jarea. actului de autoritate, îi recunoaşte numai dreptul la daune, 

care se urmăveee înaintea instanțelor ordinare, | 

Prin legea din 17 Februarie 1912, se stabilește principiul 

„că particularul vătămat, printr'un act de autoritate, are drept 

4) AL. Degre în Dreptul No. 75, 77, 79 din 1899 sau Scrieri juridice NI 
n. 685 şi urm. IV, p. 346; C. G. Dissescu, Dreptul din 28 Ianuarie 1899; P, 
Negulescu în Dreptul 1902 p. 48; N. Mandrea în discursul de deschidere al 
anului judecătoresc 1903/904 în Buletinul Casaţiei 1903 p. 1028 şi urm.
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de a cere dela, înalta. curte de casaţie ca să constate că actul e ile- 
gal şi să oblige pe şeful administraţiunei ca să reintre în legali- 
tate, sub sancţiune de a, plăti o sumă de cel puţin 200 lei pentru 
fiecare zi de întârziere. Repararea prejudițiului suferit este ur- 
mărită tot înaintea curţei de apel respectivă (art. 33 alin. penul- 
tim), ca, şi în sistemul legei din: 1905. 

Constituţiunea, din 1923, prin art. 107, recunoaşte particu- 
larului dreptul de a cere anularea. actului administrtiv de au- 
toritate înaintea tribunalelor ordinare, conform 'procedurei ce 
se va stabili printr'o lege specială, iar până atunci rămâne în 
vigoare legea, din, 17 Februarie 1912 (art. 135 din constituţie), 
ea, recunoaşte particularului dreptul de a cere daune pentru 
prejudiţiul cauzat fie dela, administraţiune, fie dela funcţionu- 
rul vinovat. a 

Prin urmare, în sistemul legislaţiunei noastre, s'a căutat 
să se dea cea mai mare satisfacţiune particularului vătămat: 
printr'un act administrativ de autoritate. 

Legiuitorul constituant stabilind că înalta curte, în sec- 
 ţiuni unite, are dreptul să examineze constituţionalitatea legilor 

şi să înlăture o lege neconstituțională (art. 103), urmează. oare 
că particularul, contra căruia administraţiunea a făcut o exe- 
cutare pe baza unei asemenea, legi, va putea cere daune, după 
ce va reuși să dovedească că; legea, era, neconstituţională, şi nea- 
plicabilă şi deci măsura administraţiunei ilegală ? 

Noi credem că nici un principiu nu se opune la admiterea 
unei asemenea soluţiuni, căci din moment ce legea este înlătu- 
rată ca neconstituţională, actul administrativ nu mai are nici 
un suport legal şi apare ca un act atbitrar, pentru care admi- 
nistraţiunea răspunde conform art. 33 pen. alin. din legea cur- 
ței de casaţie şi a art. 107 din constituţie. 

Dar, în activitatea sa şi puterea, judecătorească, poate să 
comită, erori: un judecător de instrucţiune deţine în prevenţie 
o persoană bănuită, că a comis o infracţiune, dar instanţele de 
Judecată, găsesc că mu are nici o vină şi achită ; o instanţă judecă 
şi condamnă pe un cetățean şi curtea de casajţie stabileşte că 

“faptul nu e pedepsit de lege, sau că nu există, elementele delic- 

11
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tului ; un individ este condamnat că a omorit pe o rudă a sa 

şi în consecinţă conf. art. 654 cod. civil este înlăturat ca nedemnă 

dela succesiunea ab intestat a acestuia, care se împarte între alţi 

moştenitori. pe care el i-ar fi înlăturat, ca, fiind rudă de un grad 

mai apropiat. După câţiva ani se constată că altul e vinovat 'de 

omor şi în urma, revizuirei făcute, cel condamnat este declarat 

neculpabil ; un tribunal constată existenţa unui testament olo- 

graf al lui X, care institue pe Y ta legatar universal. In baza 

hotărîrei rămase definitive, Y vinde sau ipotecează, imobilele suc- 

cesiunei. Mai târziu Y este condamnat că a falşificat acel tes- 

tament, moştenitorii de sânge fac cerere de revizuire conf. art. 

290 pr. civ., contra hotărirei care declarase ca valid testamentul. 

Care e efectul acestei hotărîri de revizuire prin care se retrac- 

tează prima hotărâre ? Are ea efect. retroactiv, înstrăinările fă- 

cute sunt oare inexistente aplicându-se adagiul : resolulo jure 

dantis, resoluitur îus accipientis, sau din contră, din cauza u- 

tilităţei sociale, a principiului circulaţiunei bunurilor hotărârea 

nu va avea efect de cât numai pentru viitor ? Turburarea socială 

ar fi enormă, dacă sar admite că, sentinţa să producă efecte 

în trecut, căci terţii, cari au tratat de bună credinţă, ar fi rui- 

najţi pentru că au avut încredere întrun act judecătorest. Juris- 

„prudenţa fr“mceză şi română sunt unanime în acest sens*). 

Dar, nu e mai puţin advărat că, în toate aceste ipoteze, par- 

ticularul suferă pagube enorme din cauza, unei erori, făcute de 

o instarifi, judecătorească, ! 

Prin faptul unei prevențiuni sau.,ai unei condamnări, re- 

cunosente eronate, un om poate să fie ruinat şi moralicește si 

ca avere. In echitate pură, nu se poate contesta că victima unor 

asemenea, erori are drept la reparaţiune, pentru că nu e just că 

cineva, să sufere o pagubă considerabilă din cauza erorei unui 

fupriionar al Statului. 

"Se obiectează că judecătorul, când dă sentinţa, exercită o 

varte din puterea suverană, exercită un atribut al suveranităţii 

și din această cauză nu poate exista, responsabilitate. 

1) Cass. fr. S. 43, 1, 97; S. 78, |, 38; S. 85, 1, 120; S. 97, 1, 313 

Cas. rom. |, Dreptul 32/902. Vezi şi arî. 993 civ. italian. Contra D. Alexan- 

dresco. Expl. drept civil rom. VI p. 473 şi VII p. 554, nota 3. 
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„Dar, puterea executivă nu lucrează tot în numele suverani- 
tăţii şi, Gh toate acestea, în sistemul nostru legislativ, cel vătă- 
mat printr'un act de autoritate are drept la despăgubire? Ceva 
mai mult, serviciul justiţiei este stabilit în intersul colectivită- 
ței. ca să se asigure domnia legalităţii și când acest serviciu 
funcţionează rău, a provocat o pagubă, nu este datoare colecti- 
vitatea să o repare ? - 

In Franţa, legea din 8 Iunie 1895 dă posibilitate victimei 
unei erori din partea justiţiei represive. de a cere dela Stat re- 
pararea prejudiţiului suferit. 

Principiile de solidaritate socială, de umanitate ne obligă 
să recunoaştem că victima unei erori judiciare, fie în materie 
penală, fie în materie civilă, are dreptul la o reparaţiune, atunci 
când am admis acest principiu pentru prejudiţiile rezultând din 
actele făcute de celelalte puteri. 
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CAPITOLUL It 

PRINCIPIUL SEPARAȚIUNEI PUTERILOR ȘI AL 
FUNCȚIUNILOR = 

- Organe și Autorităţi . 

33. Funcţiunile statului : de a iegifera, de a supraveghea executarea legilor” 
de a distribui justiția. Organ sau putere. — 44. Principiul separaţiune 
puterilor la Greci și la Romani, teoria lui John Locke asupra separa- 
țiunei puterilor. 45. —Teoria lui Charles-Louis Secondat de Montesquieu. 
— 46. Relaţiunile ce exista între puterile legislativă, executivă şi jude- 
cătorească. — Sistemul consrituțiunei franceze din 1791 şi al constitu- 
țiunei americane. -— 47. Colaborarea puterilor, — 48. Caracteristica. 

„ funcțiunii judecătoreşti. — 49. Urmare. Organul, care distribue justiţia, 
„constitue o putere deosebită. — 50. Există oare o corespondență exactă 
între funcțiune şi organ sau putere? — 51. Cum se apără o putere în 

“ contra ingerinţelor celor Valte puteri; raporturile puterei executive cu 
cele alte puteri. — 52. Recrutarea şi înaintarea în magistratură. — 
53. Urmare. Inamovilitatea. — 54. Conflicte de atribuţiuni. — 55. Insti- 
tuțiunea Regalităţei. — 56. Autorităţi publice, — competenţa, — prin- 
cipiul specialităţei.— 57. Istoricul separațiunei puterilor la noi; Conștitu- 

„_ ţiunea din - 1866. ' 

43. — Am văzut că, Statul este o abstracţiune, desemnând o 

colectivitate omenească organizată, cu organe de conducere, aşe- 

zată în mod'permanent pe un anumit teritoriu şi nerecunoscând 

nici o altă putere socială superioară. 

Statul este o corporaţiune, o personalitate colectivă. Și, or de 

câte ori ne găsim în faţa unei personalităţi colective, este esen- 

țial să determinăm, cum îşi va manifesta, voinţa acea corpora- 

țiune pentru a face acte juridice. Va fi oare necesar ca toți mem- 

brii corporaţiunei să decidă sau va fi suficient ca numai unii 

dintr'înşii să-şi manifeste voinţele ?
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Statul, nefiind o fiinţă fisiologică, trebue ca indivizii să 

voiască pentru dânsul. Aceste fiinţe care voiesc sau decid în nu- 

mele Statului, constituese organele Statului. Sunt organe ale 

Statului : Regele și miniștri, deputaţii şi .senatorii, judecătorii. 

Legea determină compunerea, organului : adunarea deliberantă, 

(parlamentul), corp (magistratura), consiliu (miniștrii) sau in- 

divid (Regele) ; ea determină şi condiţiunile, în care o persoană 

fisică poate să, fie desemnată, a exercita funcțiunile atribuite or- 

ganului (alegere, numire, naştere). 

Montesquieu, în celebra sa carte PEsprit des lois, în capi- 

tolul (cartea XI, cap. VI) în care ne vorbeşte despre constitu- 

țiunea engleză. împarte atribuţiunile Statului în 3 categorii co- 

respunzând la, 3 funcțiuni : funcțiunea de a legifera. funcțiunea 

de a. executa. adică de a supraveghea executarea legilor şi a ad- 

ministra şi funcțiunea de a distribui justiția. 

"A legifera, a executa, şi a judeca, acestea sunt cele 3 atribute 

ale suveranităţei. In. baza puterei sale suverane, Statul are 

dreptul să stabilească norme, prin: care să deter mine sfera de ac- 

“tivitate a indivizilor şi a grupărilor sociale. Aceste atribuţiuni 

ale Statului, formând o categorie a parte, constituesc funcțiunea 

legislativă ; funcțiunea executivei grupează atribuţiunile de a 

supraveghea, la executarea legilor şi a administra, avânil iniţia- 

tiva. măsurilor necesare pentru existenţa Statului ; iar funcțiunea 

de jurisdicţiune coprinde atribuţiunile de a se pronunța asupra 

contestaţiunilor şi neînțelegerilor ce -se ivesc cu ocaziunea apli- 

cărei legilor. : 

In statele de monarhie absolută, aceste 3 funcțiuni sunt în- 

credinţate unei singure persoane. In statele constituţionale, din 

contra, fiecare din aceste 3 atribute ale suveranităţei, este încre- 

dinţat la câte un organ deosebit şi independent de celelalte două. 

Intre aceste organe sau puteri se împarte suveranitatea Statului, 

avem deci organul sau puterea legislativă, executivă şi judecă - 

torească. Această separaţiune a puterilor este socotită ca. garan- 

ţia cea mai practică; şi cea mai sigură pentru menţinerea liber- 

tăţilor.
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Am văzut, când am vorbit despre Stat că potrivit Constitu- 
țiunei noastre, toate puterile Statului emană dela naţiune, care 
nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune (art. 33 și 
urm. din Constituţia dela 29 Martie 1923%). 

  

1) Această doctrină o avem din dreptul roman. In adevăr, Juriscon- 
sulții romani au căutat să dea o formulă juridică şi pentru Stat şi să dea o 
îmbrăcăminte, o formă juridică şi pentru raporturile ce există între Stat și 
persoanele fizice, care exercită puterea publică, care comandă sau contractează 
în numele Statului. După dânşii, Statul, respublica, populus romanus este 
o universifas personarum, un corpus adică o asociațiune de persoane având 
o personalitate proprie independentă, distinctă de acea a membrilor, un pa- 
trimoniu propriu, distinct; Statul este deci o persoană ; el-nu este o ficțiune, 
este o abstracțiune, o sintetizare a situațiunilor de îapt existente, o formu- 
lare fecundă în rezultate. . E 

Statul fiind o persoană, jurisconsulţii romani au socotit că situațiunea 
indivizilor care exercită puterea publică este asemănătoare cu acea de man- 
dat. Jurisconsulţii romani ziceau că magistraţii primesc un mandat, care îi 
autoriză să facă toate actele, care intră în sfera lor de competenţă. 

Sub imperiu, jurisconsulţii ziceau că împăratul primeşte, în virtutea şi prin 
iex regia, un mândat de la popor şi devine prin aceasta mandatar al po- 
porului. : 

Ca şi republica, principatul se bazează pe voința poporului. Puterea 
supremă chiar nu exercită un drept propriu, ea exercită prin reprezentaţiune 
drepturile poporului. : 

Titlurile legatus Augusti proprăetore, procurator Caesaris arată că 
ideia de mandat e dominantă. - 

- Jurişti în toată accepțiunea cuvântului, Romanilor le plăceau construc- 
țiunile juridice cu care să îmbrace diversele manifestațiuni ale vieţei sociale. 
Ei au pus raporturile dintre magistrați şi popor, dintre funcționari și îm- 
părat în calapodul mandatului (Mommsen, Droit public romain V p. 6). 

Noțiunea de reprezentaţiune a rămas însă streină Grecilor. Nu găsim 
nimic în Republica lui Aristotel referitor la acest mandat, Funcţionarul este 
ales de adunare, el nu este însă reprezentantul adunărei care Pa ales. 

Ficţiunea creiată de juriştii romani a avut fecunde rezultate, căci ad- 
miţând ideia de reprezentațiune, admițând că funcţionarul lucrează ca man- 
datar al statului, însemnează ca el execută drepturile mandantului şi actul 
juridic este făcut pentru -comptul acestuia. 

In timpul evului mediu ideia de reprezentaţiune în materie politică 
dispare, ca o consecința naturală a formaţiunei statului contractual. In adevăr, 
între suzeran și vasal, între prinţ şi supuși intervine un contract, care nu 
are nimic de a face cu mandatul. In acea epoca, puterea de a comanda este 
un fapt care aparține celor mai puternici. Când oraşele voiesc să pună o 
stavilă abuzurilor și arbitrarului suzeranului de care depindeau, cumpărau de 
la acesta o chartă, o constituţie, în care suzeranul recunoştea orăşenilor a- 
numite drepturi. - - 

Aceasta stare chaotică nemulțumeşte ; toată lumea dorea restabilirea 
unei autorităţi, care să asigure ordinea și legalitatea. Cum dreptul roman 
oferea spiritelor cercetatoare modelul unei organizațiuni sociale puternice, 
juriştii în al XIV şi al XV secol încep să susție unitatea statului pe baza 
principiilor dreptului roman și atunci noțiunea mandatului, a reprezentaţiunei 
apare din nou. | 

e
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* Separaţiunea. puterilor presupune guvernul reprezentativ şi 

redus la cea mai simplă expresie, consistă în ideia că atributele 

suveranităţei, considerate ca, distincte să fie delegate de națiune 

la titulari diverşi şi independenţi sau, cum” zice Sieyăs (1748 — 

1836), aamiţânăd acest principiu, avem atâtea procurațiuni dis- 

tincte ale suveranităţei naţionale câte puteri recunoaştem. 

44. — Principiul separaţiunei puterilor îl găsim menţionat 

în Politica lui Aristotel, îl găsim în constituțiunea romană, 

dar în lumea antică nu s'a ajuns la o formulare a principiului 

separaţiunei puterilor, aşa cum o avem astăzi. 

Cel d'întâi, în 'timpurile moderne, care ne-a vorbit despre 

principiul separaţiunei puterilor ca o garanţie mecesară pentru 

a menţine libertăţile câştigate, pentru a. evita despotismul a, fost 
John Locke (1632 — 1704), filosof englez, în cartea sa Essaal 

on the civil governement. El admite existenţa, a 3 puteri indepen.- 

dente : puterea legislativă, executivă şi federativă. Pentru dânsul 

independenţa acestor 3 puteri, una faţă de alta, este cea mai 

bună precauţiune contra abuzurilor posibile a unei puteri prea 

mari. 
Prin putere federativă, Locke înţelege dreptul de a face răs- 

boi, a încheia, pace, a încheia tratate internaţionale ; el ne spune 

că. puterea, legislativă, şi cea executivă, nu trebuie să fie încredin- 

Ast-fel în Franţa, la adunarea statelor generale, care a avut loc Ia 
“Tours în 1484, se afirmă că puterea rezidă în popor: poporul este donatorul 
puterei, zicea Philippe Pot. 

Dar această teorie nu triumfă până -la revolutiunea din 1789. Jean 
Jacques Rousseau, adevăratul fondator al doctrinei moderne a Statului, bazat 
pe suveranitatea națională, adică pe voinţa tuturor cetăţenilor, nu admitea 
această teorie a reprezentațiunei şi de aceea in Contractul social, el preconi- 
zează referendum popular. Cu toate acestea prestigiul teoriei romane eră aşa 
de mare în cât Adunarea constituantă în 1791 împrumută dela Rousseau 
numai dogma suveranităței naţionale şi ia dela Montesquieu principiul repre- 
zentaţiunei. e - 

Aceste ficțiuni: principiul suveranităței naţionale şi al reprezentațiunei au 
rămas dominante în dreptul public francez. Numai Restauraţiunea a admis 
că suveranitatea rezidă: în persoana Regelui. 

Adunarea. constituantă din 1848 revine la doctrina din 191, 
Aceste principii au trecut în mai toate constituţiunile liberale făcute în 

_ "Europa" în' veacul al XIX-lea. Constituțiunea belgiană din 1830 a admis prin- 
cipiile franceze de suveranitate naţionată şi de reprezentaţiune. Constituanţii 
noştrii din 1866 luând ca model constituțiunea belgiană, au admis şi ei aceste 
principii (art. 31) care au trecut şi în constituţiunea din 1923 (art. 33).
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țate în mâna unei singure persoane, căci zice dânsul, „puterea 
„legislativă este aceea, care are dreptul de a determina. cum tre- 
„bue să fie întrebuințată forţa Statului pentru a prezerva co- 
„munitatea şi membrii ei. De altă parte, dacă aceleași persoane, 
„cari au puterea, de a fatce legi, ar avea în. mâinile lor și dreptui 
„de a le executa, sar putea lesne ajunge la abuzuri de putere ; 
„Căci deţinătorii puterii s'ar putea scuti de a 'se:supune legilor, 

„pe care le fac, şi să prefacă legea după, trebuinţele lor perso- : | 
„male, aşa în cât ar ajunge să aibă un interes deosebit de restul 
„comunităţii. In, toate statele bine 'organizate, puterea de a face 

„legile este încredinţată, unor adunări, care sunt convocate pen- 

„tPu acest scop şi, când legile au fost făcute, ele se separă din 

„nou şi se supun legilor făcute de dânsele. Dar, pentru că legile 
„dăinuese multă vreme şi cer o executare continuă şi suprave- 

„here că anume ele vor fi executate, este de trebuinţă ca să e 
„xiste o putere care vecinic să vegheze la. executarea legilor care 

„sunt în vigoare. Astfel puterea legislativă și puterea executivă 

„trebuese să fie separate”. | î 
Loke de şi recunoaște ica distincte puterile executivă şi fede- 

rativă, admite totuşi că ele pot fi reunite într'o singură mână, 
iar puterea judecătorească, după dânsul, este o emanaţiune. o 
dependenţă a puterei legislative. - 

- În această teorie, Loke s'a inspirat dela constitutiunea en- 
gleză : descripțiunea ce ne dă despre puterea legislativă este ima- 

ginea perfectă a parlamentului englez. In Anglia, a găsit dânsul 

puterea federativă reunită la puterea executivă, tot de acolo a 

luat Locke şi ideia că, puterea judecătorească, este o dependenţă 

a puterei legislative, întru cât parlamentul, în special camera 

lorzilor, exercită adesea suprema putere judiciară (bills of al- 

taînder) 1). 

» 45, — Acela care a formulat în mod magistral principiul 

separaţiunii puterilor este Montesquicu ”). In cartea sa L'espril 

  

  
1) Asupra teoriei lui Locke vezi Esmein în studiul său asupra consituţi- 

unilor lui Cromwel în Revue du droit public, Sept. 1899, precum şi în cartea 
sa de drept constituţional, Elements de droit Constitutionnel, pag. 360 şi urm. 

2) Numele său este Charles Louis de Secondat. Numele de Montesquieu 
Va moştenit dela un unchiu al său, EI s'a născut la Brâde, lângă Bordeaux, în 
18 lanuarie 1689 şi a murit în 10 Febr, 1755, 
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des lois (tipărită la Geneva în 2 volume, la Barriot et iils, în 

1748, fără nume de autor), Montesquieu inspirându-se de prin- 

cipiile emise de Locke, ajunge să dea o formulare precisă şi 

clară a acestei teorii a separaţiunii puterilor, care va forma unul 

din punctele principale ale constituţiunii revoluţionare din 1791 

şi o vom regăsi la baza tuturor constituţiunilor moderne. 

In capitolul, în care ne vorbeşte despre constituţiunea en- 

pleză (cartea XI, cap. VI), Montesquieu împarte toate atribu- 

țiunile suxeranităţei la trei puteri : legislativă, executivă şi ju- 

decătorească ; căci el crede, că libertatea, indivizilor nu poate să 

existe, nu poate să fie garantată, faţă de enorma putere a Sta- 

tului, dacă aceste atribuţiuni ar fi încredințate unei singure per- 

soane. Pentruca, libertatea să existe, el cere ca aceste funcțiuni: 

de a legifera, de a supraveghea la executarea legilor şi de a ju- 

deca, conflictele, ce se pot ivi cu ocaziunea executărei, să fie în- 

încredințate la titulari deosebiți şi independenţi, care să se con- 

troleze reciproc. lată cum se exprimă el: „La libert€ politique 

„me se troave que dans les gouvernements modâr6s. Elle ny est 

„que lorsgwon abuse pas du pouvoir ; mais est une expe- 

ience eternelle que tout homme, qui a du pouvoir, est port&. 

„ă en abuser ; îl va jusgquă ce quwil trouve des limites. Qui le 

„dirail >? La vertu mâme a besoin des limites. Pour qwon ne 

„Duisse abuser “du pouvoir, îl faut que, par la disposition des 

„choses, le pouvoir arrâte le pouvoir. Şi mai departe adaugă : 

„Lorsque dans la mâme personne, ou dans le mâme corps de ma: 

„gistrature, la puissance legislative este râunie & la puissance 

„executvice, îl 1"y a point de liberie, parce qu 'on. peut craindre 

„que le m&me mnonargue ou le meme Senat ne fasse des lois iy- 

„ranniques pour les execuler tyraniquement. Il 1y a point en- 

„core de libertă si la puissance de juger mesi pas s&parte de ld 

„puissance legislative et de Pezxecutrice. Si elle etait jointe ă la. 

„puissance legislative, le pouvoir sur la vie et la libertă des ci- 

„toyens serait arbilraire, car le juge serait legislateur. Si elle 

„6tait jointe ă la puissance  executrice, le juge pourrail avoir 

„la force d'un oppresseur”.
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„Tout serait perdu si le mâme homme, ou le mâme corps 
„des principaux- ou des nobles, ou du peuple, exercait ces trois 
„Pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'6xecuter les râsolu- 
„tions publigues et celui de juger les crimes et les differends des 
„particuliers”. a: e 

Montesquieu proclamă. deci principiul separaţiunei organelor 
şi funcţiunilor ; el însă nu întrebuinţează aceşti termeni, cari 
au căpătat o accepţiune precisă în dreptul public rhodern. In 
„Montesquieu găsim expresiunile pouvoir şi puissance întrebuin- 
fate uneori în sens de funcţiune, alte ori în sens de organ. De 
pildă, în pasagiul citat: tout serait perdu şi le mâme homme 
exercait ces trois pouvoirs, cuvântul pouvoir are sensul de func- 
țiune. Intr'un alt loc, Montesquieu zice : Si la puissance legisla- 
tive laisse ă, P'6xecutrice le droit dV'emprisonner les citoyens, qui 
peuvent donner caution, îl n'y a plus de libert6. Aci cuvântul 
puissance este luat în sens de organ, adică adunarea deliberantă 
compusă, din persoane fisice care exercită funcțiunea, camera, şi 
senatul, compuse din deputaţi şi senatori. 

Principiul .sepsraţiunei trebue deci înţeles. în sensul ca ceie 
3 funcțiuni ale Statului, aceia de a legifera, de a executa, legile 

şi de a. judeca, să fie atribuite la, trei categorii de organe deose- 
hite şi independente unele de altele. Aceste 3 organe între care 
se împart atribuţiunile Statului constituese cele 3 puteri : pute- 
“rea, legislativă, executivă şi judecătorească. Prin; urmare putere 
şi organ au aceiaş semnificare în autorii moderni. 

Legea, stabileşte modul cum este alcătuit organul și cum 
sunt desemnate persoanele fisice chemate să, exercite funcțiunea. 

= 46. — Intre aceste trei organe. există relaţiuni, căci nu se 
poate concepe o separaţiune complectă. Statul este unul şi singur 
şi toate aceste organe, având misiunea, să lucreze pentru bunul 
mers al Statului, trebuie să colaboreze, trebuie ca, activitatea u- 
nuia să niu: împiedice pe a altuia, trebuie eu alte cuvinte să, se 
stabilească o armonie între dânsele. | 

Montesquieu vorbeşte despre aceste relaţiuni, care există în- 
tre organe în capitolul VI, care tratează. despre constituţia en- 
gleză. El ne arată că Regele convoacă şi închide sesiunile par- 
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lamentului ; el recunoaşte Regelui dreptul de veto. 

Când s'a elaborat constituţiunea: americană în convenţiu- 

nea întrunită la Philadelphia, în 1787 sa avut în vedere doc- 

trina lui Montesquieu. Aceiaş doctrină inspiră şi constituţiunea, 

franceză din 1791. Ambele constituţiuni fac o severă aplicaţiune 

a principiului “separaţiunei puterilor în sensul că Şeful Statului 

nu are iniţiativa legilor, că miniştri nu pot lua, parte la discu- 

țiunea. legilor. 

In Franţa, sau văzut inconvenientele acestui sistem, căci, 

admiţână trei puteri cu totul izolate şi deosebite, însemnează. că. 

am avea, trei puteri ostile; conflictele dintre dânsele pot da loc 

la subjugarea. 'celorlalte puteri în profitul uneia singure. 

Este greu de admis un echilibru perfect între aceste 3 pu- 

teri. In special, cele 2 puteri cu. caracter politic, puterea legisla- 

fivă şi puterea executivă sunt torţe, în. continuă mişcare ; de 

multe ori una caută să ia, ascedent asupra, celeilalte. In. unele 

ţări, şi la anumite epoce, puterea, legiuitoare are mai multă pu- 

tere. De pildă, astăzi în Franţa, şi în Anglia, parlamentul “desem- 

nează guvernul, care e expresiunea, majorităţei parlamentare ; 

el poate să facă legi, prin care să limiteze drepturile celorlalte 

puteri ; el votează bugetul, “prin care le pune la dispoziţie mi;- 

loacele financiare ; el poate să controleze şi să censureze acti- 

vitatea puterei executive, să blameze această activitate, forțând 

_ guvernul să 'se retragă. Pe de altă parte, guvernul având di- 

recțiunea afacerilor publice, având dreptul de convocare, de 

dizolvare şi de prorogare al parlamentului ; dreptul de iniţiativă, 

dreptul de veto, este evident că rolul puterei executive este foarte 

mare. La, noi, unde viaţa, constituţională, nu funcţionează, în. mod 

normal, unde Regele numește guvernul, care îşi alege apoi par- 

lamentul, nu se poate zice că guvernul este expresiunea majo- 

rităţei parlamentare, ci din contră că majoritatea, depinde de 

guvernul care a ales-o—se poate zice că puterea executivă. joacă. 

rolul principal. 

In Statele-Unite ale Americei de Nord (United State of A- 

merica), puterea executivă nu depinde de cea, legiuitoare. Şeful. | 

puterei executive, Preşedintele "Republicei, este şi el ales de po-
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por (printr'o alegere cu 2 grade, corpul electoral din fiecare 
Stat desemnează delegaţi întrun număr egal cu numărul re- 
prezentanţilor ce are Statul în parlamentul federal *), iar a- 
ceşti delegaţi procedează la alegerea preşedintelui). Preşedintele 
Republicei numeşte secretari pentru diferitele departamente m:- 
nisteriale ; aceşti secretari se bucură de încrederea preşedinte- 
lui şi nu au legături cu parlamentul, la ale căror şedinţe nu pot 
lua. parte. In asemenea condițiuni ; parlamentul nu poate da 
vot de blam miniştrilor. Atât Camera, cât şi Senatul formează. 
fiecare din sânul lor, comitete permanente, ocupându-se fiecare 
de un anumit gen de afaceri. Avem de pildă, un comitet de afa- 
ceri streine, un; altul pentru cod'de omunicaţiuni, un altul pen- 
tru răsboi, etc. In unele comitete, standing comunittees. are loc 
contactul între puterea legislativă şi cea. executivă. 

47. — Astăzi, mai toate constituţiunile europene, între care și 
constituţivnile noastre din 1866 şi 1923, recunosc principiul sepa- 
rațiunei puterilor, dar admit în acelaş timp o colaborare între 
aceste puleri. Aşa constituțiunea; noastră - din 29 Martie 1923, 
recunoaşte puterii executive un drept de participaţiune la opera 
de legiferare prin faptul că se recunoaşte puterii executive drep-. 
tul de iniţiativă (art. 35), prin dreptul de a, corespunde cn par- 

" lamentul prin mesage, prin dreptul de dizolvare şi prorogare. 
prin dreptul de veto absolut (88 şi 90); puterea legislativă, la 
rândul său, mărginește drepturile puterei evecutive prin vota- 
rea, bugetului (art. 114), prin controlul cheltuelilor făcute (art. 
115), prin dreptul de interpelare, care poate duce la votarea 

1) Fiecare Stat al Uniunei (astă-zi sunt 48 state) -are câte 2 senatori în senatul federal, şi un număr de deputați în camera reprezentanților (fede- rală), proportional cu numărul populațiunei Statului, constatat cu ocaziunea recensământului general, ce se face potrivit constituţiunei la fiecare 10 ani. Numărul delegatilor ce se alege de corpul electoral e egal cu numărul sena- torilor plus numărul deputatilor. De pildă statul New-York având, în 1916, 25 „ deputați şi 2 senatori, a ales 27 delegați. Delegatii sunt aleşi de corpul elec- toral în prima Marti, care urmează primei Luni din Noembrie a anului care precede imediat anul când expiră mandatul prezidential. Ei se întrunesc apoi în capitalele statelor respective pentru a'și da voturile lor în a Il-a Luni din lanuarie următor. Voturile se trimit la Washigton, unde sunt socotite de congres (camera şi senatul întrunite). Presedintele este oficial recunoscut la 4 Martie. Woodrov Wilson L'Etat, pag. 304.
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unei moţiuni de neincredere ; puterea judecătorească participă 

la confecţionarea legilor, în sens larg, prin exercitarea dreptului 

de înterpretare. Legea, irței de casaţie prin art. 65 impune so- 

luţiunea. dată de secţiunile unite ale înaltei curţi, instanţei de 

trimitere după a Il-a casare. Este adevărat că 'constituliunea 

(cea din 1866 prin art. 34, cea din 1923 prin art. 36), declară 

că interpretarea legilor pe cale de autoritate se face numai de 

puterea. legiuitoare, însă, după cum constatăm în realitate asa- 

menea, legi înlerpretative intervin foarte rar. După cum zice 

Gâny, această. încercare de a restrânge numai în favoarea pa- 

terii legiuitoare, dreptul de interpretare, nu a reuşit 1). Adevărata, 

interpretare este acea dată de instanţele judecătoreşti, care de şi 

restrânsă la speţă, prin faptul că se repetă la. speţe similare, cre- 

iază în mod indirect dreptul, fie complectând legea în unele dis- 

poziţiuni neprevăzute de legiuitor, fie aplicând-o la raporturi ju- 

ridice pe care legiuitorul nu le avusese în vedere în momentui 

confecţionărei. Nimeni nu poate contesta rolul imens, pe care îl 

joacă jurisprudenţa în. dezvoltarea dreptului. 

Dar, puterea. judecătorească joacă un rol foarte important. 

când censurează şi actele puterei legislative, adică, legile exami- 

nându-le dacă sunt constituţionale (axt. 103), rofuzându-le apli- - 

caţiunea în caz,de neconstituţionalitate ; ea examinează și actele 

puterei executive din punctul de vedere al legalităţei. 

In fine, înalta curte de casaţie este, potrivit constituţiunei 

(art. 98), şi înaltă. curte de justiție, adică judecătorul în materie 

politică, când este vorba de a judeca, acte grave cu caracter po- - 

litic, făcute de miniştrii şi care cad sub legea. responsabilităţei 

ministeriale ; dreptul de a, cere urmărirea îl au fiecare din ca- 

mere şi Regele, curtea, judecă și pe alţi înalţi demnitari, conform 

legilor speciale (legea sinodului, legea, curței de casaţie (art. 37) *). 

  

1) Geny, Methode dinterpretation et sources du droit positif. 

2) Constituţia franceză, spre deosebire de noi şi de Belgieni, admite 

o înaltă curte de Justitie politică, Senatul, împrumutând în această privinţă 

sistemul englez, unde camera torzilor ioacă rolul de curte de justiţie, pentru 

miniştrii puşi în acuzatiune de Camera Comunelor. Aceasta organizare e foarte 

criticată, din cauză că Senatul, organ politic, nu poate să aibă impartialitatea 

necesară, şi apoi membrii senatului nu pot săaibă mentalitatea juridică, care 

nu se capătă decât printr'o lungă obicinuință, pe de altă parte ei se preocupă
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Y48. — Caracteristica funcțiunnei judecătoreşti este că presu- 
pune 0 violare de lege, pretinsă de cineva, pe câtă vreme nici pu- 
terea, legiuitoare, nici puterea executivă nu. presupun o asemenea. 
violare. 

Cineva, pretinde că Statul sau un particular i-a violat un 
interes al său, recunoscut -de lege, adică, a, violat legea. Autorita-— 
tea. judecătorească, se pune în mişcare pentru a. cerceta, dacă a- 
legaţiunea e alevărată şi, în acest caz, caută să, restabilească. 
starea de legalitate. | 

Scopul urmărit de legiuitor şi de administrator, atunci când 
face un act, este de a obţine un anume rezultat determinat, po 
câtă vreme scopul urmărit de judecător este de a, face ca legea. 
să fie respectată, este să asigure triumful legei faţă de cei cari 
av; violat-o, | | 

Legiuitorul şi administratorul se preocupă în acţiunea lor 
de chestiuni de oportunitate, ei nu fac legea sau actul admi- 

"nistrativ, dacă văd că rezultaţul ar putea fi dezastros ; judecăto- 
rul însă nu se preocupă. de consecinţele sentinţei, pe care o dă, 
el se preocupă numai de a fixa sensul legei şi apoi de a face 
aplicaţiunea, acestei legi la faptele procesului, . | 

Funcțiunea judiciară nu se exercită din oficiu, acţiunea ei 
trebuie pusă în mișcare în urma unei cereri din partea celui 
nedreptăţit, ea este contradictorie, pe câtă vreme acţiunile pute- 
rilor executive şi legislative se pun în mişcare din proprie ini- 
țiativă şi nu au caracterul contradictoriu. , 

Funcţiunile de a legifera, de a executa. legile şi de a: judeca 
corespunde la 3 organe sau puteri : legislativă, executivă şi jude- 

  

4 

de problemele poiitice ale momentului, de oportunism politic. Judecătorii fac: 
parte din majoritatea parlamentară şi -ei se preocupă de ceea-ce se va 
întâmpla, dacă vor condamna sau vor achita. In Statele Unite, Senatul judecă, 
dar el nu dă condamnațiuni penale, ci nimai distitue. În Belgia, Curtea de 
Casaţie este şi înalta Curte de Justiţie politică. Convenţiunea de la Paris din 
7 August 1858, prin art. '15 stabileşte înalta Curte de Casaţie și de justiţie 
ca judecător politic, dându-i cădere de a judeca pe miniştrii. In 1866, noi, 
făcând constituțiunea după modeluiul Belgian, am menținut această dispozițiune. In Danemarca şi în Norvegia, avem un sistem intermediar; găsim acolo că 
curtea de justiție se compune din senat împreună cu curtea Superioară, 

r
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cătorească. Cu toate acestea, sunt mulţi autori cari socotesc că 
executivul şi judiciarul constituesc 2 ramuri ale aceleiaş puteri, 
căci funcțiunile. ce îndeplinesc şi unul şi altul constitue executa- 

rea, aplicarea legei, căci, zic partizanii acestei păreri, în viata 

unei legi nu sunt decât 2 faze: actul care o creiază şi actul care 

o execută, deci nu putem avea de cât 2 puteri : legislativă şi exe- 

tivă,. Contestaţiunile, ce se pot naste cu ocaziunea aplicărei legei, 

nu sunt de cât incidente ale executărei, ele intră în domeniul pu- 

terei executive 1). 
Este adevărat că Montesquieu zice : „des trois pouvoirs dont 

„ROUS Qvons, ă parler, celle de juger est en quelque facon nulle“. 
Această frază însemnează că, dacă. privim întreaga comunitate, 

rolul puterei judecătoreşti este redus faţă de celelalte două, ea 

nu are nici un rol politic de îndrumare, de conducere a comuni - 
tăţei. De aceea, în cele mai multe ţări, ea nu axe nici dreptul de 

a. judeca în chestiunile mari politice ; la noi însă, după cum am 

“văzut, organul judecătoresc judecă şi în materie politică, căci 

înalta Curte de Casaţie este şi curte de justiţie. Ceva. mai mult, 

constituțiunea proclamă înalta. Curte de Casaţie ca. păzitoare, ca 

ocrotitoare a pactului fundamental şi â stărei de legalitate, întru 

cât ea poate să cenzureze şi legile abătute dela constituțiune și 

actele puterei executive, rare contravin legilor. Cercetările făcute 

la diverse popoare primitive ne arată că organul judecătoresc 

este cel mai vechiu organ al Statului. Inainte de a. se naste orga. 

nul administrativ, înainte ca să se formeze un organ legislativ, 

avem un organ judecătoresc, consiliul bătrânilor, care judecă 

după obiceiuri. i - 

Istoria, ne arată că, în toate timpurile, omenirea a luptat ca 

să asisure organului judecătoresc o independenţă. 

49.— Constituţiunea, noastră recunoaşte, în mod formal, pu- 

terea, judecătorească. alături de cele 2 puteri : legislativă şi execu- 

tivă (art. 31, 32, 35, 36 din constit. din 1866, art. 33, 34, 39 și 

40 din consţit. din 1923). Şi, în adevăr, pentru a avea un organ, 

  

1) Ducroca, Cours de droit administratif |, 32 ; Aniba! Teodorescu, 
Noţiuni de drept administrativ, a 1 ed. 1915, p. 80 

12
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o putere, trebue: 1) ca oamenii sau corpurile, constituind organul 
să aibă dreptul de a comanda. Or, acest drept îl au judecătorii ; 

2) că acei cari exercită funcțiunea să aibă independenţă în exer- 

ciţiul funcţiunei şi această, independenţă să existe şi în situaţia 

personală a titularului. Independenţa o găsim la judecători în 

inamovibilitate, iar independenţa în exercitarea funcţiunei o gă- 

sim în faptul că judecătorii judecă în. mod. suveran, ceeace în- 

semnează că au indpendenţă în' darea, hotărîrilor lor; că nu suni. 

influenţaţi de nimeni '), şi că acei cari nu sunt mulţumiţi pe ho- 

tărîrile date, nu au. de cât dreptul de a uza de căile de atac puse 

la dispoziţie de lege. Dar, se obiectează că mu ar fi decât 2 func- 

țiuni : acea, de a formulă legea şi acea de a executa şi că, din 

acest punct de vedere, puterea executivă şi «cea judecătorească 

formează o singură putere. Dar cum se poate pretinde aceasta, 

când atribuţiunile conferite puterei executive diferă prin natura 

lor de acele recunoscute puterii judecătoreşti. In adevăr, rolul pu- .. 

terei executive, ca, şi acel al puterei legislative, este să se ocupe de 

întreaga comunitate şi să caute să satisfacă interesele acelei co- 

munităţi, pe câtă vreme dețiunea puterei judecătoreşti presupune 

o violare a legei pretinsă de cineva şi ea caută să restabilească 

starea de drept, starea de legalitate, atinsă, de ori şi cine, chiar de 

1) Cu toate acestea, în cursul lunei Februarie 1925, un tânăr magistrat 
a fost pedepsit de ministrul justiției cu -admonestarea şi . transferarea. pentru 
motivul că a judecat şi condamnat într'un proces penal pe un deputat în tim- 
pul :sesiunei parlamentare, deşi actiunea fusese introdusă înaintea deschi- 
derei parlamentului, (27 Iunie 1924). Casaţia germană printr'o deciziune 
din 11 Aug. 1920 a stabilit principiu! că o urmărire penală introdusă contra 
unui depitat înainte de deschiderea parlamentului continuă în timpul sesiunei 
parlamentare şi ea nu poate fi suspendată de cât după o cerere. expresă a 
parlamentului. Aceiaş soluțiune fusese admisă și de casaţia franceză. Dalloz : 
87; 1, 142. Pand. îr. Depute No. 265. 

La noi textul art. 52 din constituție este identic cu art. 14 din consti- 
tuția franceză din 17 lulie 1875. D-l profesor C. G. Dissescu, în tratatul său 
de drepti constituționa! pag. 702, ne spune: La noi o practică constantă a sta- 
bilit că urmăririle începute în contra membrilor Corpurilor legiuitoare în timpul 
când sesiunea este închisă, nu pot fi continuate în timpul cât sesiunea este des- 
chisă, de cât în urma unei încuviințări a Camerei sau a Senatului. Aceasta 
practică e însă greşită. In adevăr, urmărirea, fiind începută înaintea deschiderei 
sesiunei, trebue să'şi urmeze cursul fără nici o autorizare şi să fie prin excepţie 
suspendată, atunci când adunarea o va cere, etc. In acelaş sens se pronunță 
şi D. Alexandresco, Pandectele române, 1922. Partea Il, pag. 16. 
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puterea executivă, chiar de puterea, legislativă, şt proteguind ast- 

fel drepturile şi interesele particularilor, în mod indirect, reali- 

zează un mare serviciu comunităţei, prin faptul că 'stabileşt te -si- 

guranţa drepturilor, a vieţei, a onoarei particularilor, consolidând 

astfel organismul social. 

Funcțiunea organului judecătoresc este de a spune dreptul, 

juris dictio, de a restabili starea de legalitate, când cineva cere 

aceasta, căci volenti mon fit înjuria. Și puterea, legislativă, dar 

mai ales puterea executivă, pot face acte care să depăşească 

starea de legalitate şi prin aceste acte să vatămă, drepturi, fune- 

iunea puterei judecătoreşti este să declare aceste acte ca ilegale 

și să le înlăture. Prin urmare dacă avem funcțiunea, de a. legifera, 

funcțiunea de a executa, legile, avem şi funcțiunea de pizitoare a 

-constituțiunei, a legilor, funcțiunea de a spune asupra fiecărui 

caz, care e starea legală. 

Dax funcțiunea puterei judecătoreşti se diferenţiază de acea 

-a puterei executive din toate punctele de vedere. In adevăr, ju-: 

decătorul nu poate să intervie de cât atunci când e proces, când 

adică o parte reclamă, sezizează. instanţa, pe câtă vreme puterea 

„executivă se pune în mişeare ori când crede necesar pentru asi- 

gurarea ordinei, adică, acţiunea sa .e continuă. In organizarea 

administrativă există principiul ierarhiei, pe câtă vreme în orga- 

nizarea. judecătprească, există principiul că. fiecare tribunal, fie- 

care judecătorie judecă în mod independent. Chestiunea. de fapt, 

stabilită de instanta de fond, este definitiv, constatată și Curtea 

«le casaţie nu poate să censureze faptele, aşa cum au fost re- 

cunoscute de instanţa de fond, ea examinează numai aplicarea 

legii. In consecinţă, puterea, executivă are un singur sef, Regele 

(art. 39 const); are pe miniştrii, care exercită puterea execu-. 

“tivă în numele Regelui (art. 92), şi care sunt şefi ai ierarhiei, 

fiecare în departamentul său ministerial ; pe câtă vreme nu se 

poate zice, că puterea judecătorească are un șef, căci fiecare 

instanţă are independenţa, ne judecând după ordin, ci numai 

“după conştiinţă. 

Puterea legislativă şi cea executivă au în vedere, în ac- 

“ţiunile lor, prezentul Şi viitorul. Cu drept cuvânt se zice: gou-
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verner. administrer, cesti prâvoir, pe câtă vreme rolul judecă- | 
torului este să se preocupe de trecut, el examinează un fapt tre- 
cut în comparaţiune cu legea. 

O altă caracteristică a acţiunei judecătoreşti este coprinsă 
în principiul autorităței lucrului judecat, ceeace însemnează, 
că o deciziune dată e irevocabilă, chiar dacă judecătorul con-- 

stată că s'a înşelat şi cel prejudiţiat prin acea hotărire nu poate 
să o atace de cât în cazurile prevăzute de lege prin revizuire 
şi recurs, iar efectele hotărirei sunt numai faţă de speța jude- 
cată (efect relativ), pe câtă vreme autoritatea executivă poate 
să, lucreze şi pe cale de măsuri generale şi pe cale de mă- 
suri individuale şi poate să revie, atunci când constată că za 
înșelat. Iată caracterele principale ale organului judecătoresc: EI 
este temut de puterea legiuitoare, prin faptul că poate să-i cen- 
sureze legile şi să i le declare neconstituţionale, el e temut de 
puterea, executivă, căci poate. să-i declare ilegale actele sale de 

- comandament, poate să condamne la daune pe şefii administra- 
țiunei, în cazul când aceştia nu ar raporta actul declarat ilegal 
(art. 63 din legea, Curţii de casaţie și 107 Constituţie) și tot el 
judecă, pe miniştrii pentru faptele lor politice ; el este în fine 
temut de particulari, căci poate condamna la pedepse privative 
de libertate, la amenzi, la restituiri, la reparațţiuni. 

Fată de un rol aşa de imens, față de o acţiune așa de deo- 
sebită de aceea a puterei. executive, se mai poate susţine, că 
instituția judecătorească ar constitui numai, o ramură a pute- 

rei executive ? | - 

p.8 50. — O altă chestiune importantă ar fi de a cerceta, dacă 
există o corespondenţă exactă între funcţiune şi între organ, 
adică dacă fiecare organ rămâne exact în cadrul atribuţiunilo» 
sale funcţionale, adică dacă organul legislativ face uumai 
legi, dacă organul executiv face numai acte administrative, dacă. 
cel judecătoresc judecă numai. | 

Or, examinând constituţiunea şi legile, constatăm : 1) că 
puterea legiuitoare face : a) acte administrative, când camera, vo- 
tează bugetul, sau când Parlamentul declară utilitatea publică 
a unei lucrări în vederea exproprivrei. O asemenea, lege nu face 

N



TRATAT DE DREPT ADMINISTRAIV 181. 

de cât aplicaţiunea legei de expropriere pentru utilitate publică, 

iar când votează bugetul face aplicaţiunea, legilor de organizare 

a serviciilor publice (art. 114 const.). Or, o lege nu este apli- 
<aţiunea unei legi ordinare, preexistente, ea creiază în; mod ge- 

neral o situaţinue juridică nouă, pe câtă vreme, o lege care de: 

clară o lucrare de utilitate publică are caracterul unui act ad- 

ministrativ, căci aplică la un caz determinat dispoziţiunile le- 

gei ; este un act administrativ făcut sub forma de lege, din a- 

ceastă cauză, Laferricre -propune să fie numite legi-decrete 1); 

tot acte administrative sunt legile prin care se aprobă contrac- 

tele de_vânzare, de schimb, transakţiunile privitoare la bunuri 

domeniale, potrivit legei comptabilităţei generale a Statului ; a6- 

tele de tutelă administrativă. privitoare la judeţe şi comune, 

când este vorba de a le autoriza să contracteze împrumuturi de 

o anumită importanţă. 

De asemenea, când puterea legiuitoare, examinând admi- 

nistraţiunea făcută de un ministru, îi dă un vot de blam, nu 
face ea oare un act administrativ ? Dar, când ordonă o anchetă 

parlamentară, se poate zice că a, făcut o lege? b). Dar puterea 

legislativă face, şi actele cu caracter jurisdicţionăl, atunci: când 

judecă şi stabileşte pedepse disciplinare contra membrilor săi. 

"Tot asemenea, caracter au şi cercetările şi măsurile de instruc- 

iune făcută de adunări, conf. art. 98 din constituţie, în, caz de 

urmărire a miniştrilor (legea responsabilităţei ministeriale din 

2 Mai 1879), precum şi atunci când judecă validarea membri- 

lor lor ; | 

2) că. puterea execulivă face: a) acte cu caracter le 

gislativ, cum sunt decretele legi, care intervin în perioade dic- 

tatoriale, în caz de suprimare a parlamentului, cum a fost !a 

noi, în urma loviturei de Stat din 2 Mai 1864. Așa s'au fă- 

cu la noi codul civil, codul de procedură civilă, legea rurală ete. 

În timpul răsboiului mondial, de şi parlamentul exista, Ja, 

Iaşi, s'au dat o mulţime de decrete-legi, iar în perioada. imediat 

după armistițiu şi după retragerea, armatelor germane din ţară, 
* 

1) Laterriăre, Traite de juridiction administrative, a 2-a 6diţiunea, 
pag. 17 ” ! !
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s'a legiferat pe eale de decrete-legi din Noembrie 1918, până 

în Decembrie 1919, iar, dela această dată, sa legiferat şi pe 

cale de legi şi prin decrete-legi. 
Aceste decrete legi, care constituese o flagrantă violare a. 

principiului separaţiunei puterilor, îşi găsesc singura, lor justi- 

ficare în dreptul de necesitate. 

De multe ori, la. noi, legile prevăd o delegaţiune dată pu- 

terei executive ca pe cale de regulament sau prin circulări mi- 

nisteriale să poată complecta: legea. Așa de pildă, avem art. 122, 

din legea judecătoriilor de pace, din 1 Iunie, 1896, care a fost 

în vigoare până în 1908, | | 

») Da» puterea executivă are și atribuţiuni judecătoreşti. 

atunci când guvernul sau ministrul de interne judecă şi se: 
pronunță asupra cerarilor de anulare a încheierilor consiliilor: 

judeţene şi comunale ; lot atribuţiuni judecătoreşti au şi auto-- 

rităţile administrative, care stabilesc, faţă de indivizi, impozi-: 

"tele direrte (rotizațiune); acelaş caratter au şi procesele ver- 

bale pentru ” constatarea, infracțiunilor . la, legea. vamală, care,. 

fiind dresaie de agenţi vamali şi aprobate de ministerul de fi- 

nanțe, produc efectele unei sentințe judecătoreşti și. dacă nw 

sunt atacate cu apel în termen, constituese pentru stat un titlu 

definitiv pentru, urmărirea amenzilor pronunţate ; tot atribu- 

țiuni judecătoreşti are şi comisiunea. de experţi de pe lângă 

ministerul de finanţe, instituită prin art 126 din legea generală 

a vămilor. Este incontestabil că aceste drepturi excasive, acor-- 

date de legea vamală, agenţilor administraţiunei active, de a con- 

damna, la confiscare şi la. amenzi foarte mari, care în caz de in- 

solvabilitate se transformă în închisoare. conf. art. 193 și 194 

legea văilor, constituesc o violaţiune a. principiilor separaţiu- 

mei puterilor. Inalta, Curte de casaţie, în secțiuni unite, prin 

decizia Nr. 5, din 12 Februarie 1925, consideră, că acest drept. 

acordat agenţilor vamali de a judeca chiar în mod. definitiv şi 

a condamna la amenzi, costitue o dispoziţiune constituţională 

ea, consideră pe aceşti agenţi ca având atribuţiuni judecătoreşti, 

ca fiind judecători. Inalta Curte, se întemeiază pe dispoziţiunile - 

art. 101 din constituţie, care stabileşte că nici o jurisdicţiune nik
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se poate înfiinţa, de cât numai în virtutea unei anume Iesi. Dar 

art. 101, are exact acelaş text ca şi art. 104 din, constituţia dela 

1866, iar art. 36 din constituţia dela, „1866, stabileşte că puterea 

judecătorească se exercită de curți şi tiibunale. Este adevărat 

că art. 40 din Constituţia dela 1923, corespunzător art. 36, sta- 

bileşte că puterea, judecătorească se exercită, de organele ei, fără 

a le determina cum făcea Constituţia din 1866. 

După noi, nu se poate susține că puterea legiuitoare, poate 

să învestească pe agenţii puterei executive cu calitatea de jude- 

cători. Dacă atribuţiunile puterii judecătorești ar fi exercitate 

în totalitate de agenţi ai puterei executive, sar mai putea oare 

zice că mai avem o putere judecătorească ? Căci, dacă admitem 

că se poate prin lege să se dea unor agenţi administrativi drep- 

tul de a. judeca o categorie de afaceri, principial nu putem refuza 

ca printr'o altă lege să li se dea, dreptul de a judeca, și alte ca- 

tegorii de afaceri. 

Un agent vamal, un comisar, un perceptor, un inspector 

vamal, un, director de răinister, sunt funcționari administrativi. 

ei nu pot fi declâraţi judecători de cât dacă voim să facem o 

parodie de justiţie. 

„Am arătat că, într'o serioasă organizare a unui Stat cori- 

stituţional, puterea judecătorească se deosibeşte de puterea exe- 

cutivă şi numai ea, în mod exclusiv, distribue justiţia. 

Constituţiunea noastră spune forma] aceasta, prin art. 40, 

care „zice că puterea, judecătorească, se exercită de organele ei, 

şi că hotărârile se pronunţă în numele legei și se exercită. în ” 

numele Reselvi, pe câtă vreme administraţiunea lucrează. prin. 

procese-verbale. Articolul 101 face parte din capitolul IV. care 

poartă ca titlu despre puterea judecătorească şi din coprinsul 

articolului nu rezultă că. se pot da agenţilor putesei executive. 

dreptul de a fi judecători. In adevăr, acest text zice : Nici o 

jurisdicţiune nu se poate înfiinţa de cât în puterea unei legi. 

Aceasta, însemnează că nu poţi înfiinţa o curte de apel, un tai- 

bunal, o judecătorie prin simplu decret, poţi să înfiinţezi prin 

lege un tribunal cu o tcompetinţă specială spre exemplu tribu- 

nale pentru administrarea, averilor minorilor, judecarea acțiu- 

-
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nilor contra tutorilor pentru gestiunea, lor, ete., poate să înfiin- 
teze secţiuni speciale pe lângă tribunale, care. să judece aface- 
rile contencioase administrative, dar nicăieri nu se spune că a- 
genţii puterei executive pot fi. învestiți. cu atribuţiuni judecă- 
torești. 

Şi motivul, pentru care nu spune şi nu poate spune acest 
lucru, este foarte simplu. Din moment ce se admite principiul 
separaţiunei puterilor,  însemnează că puterea  judecăto- 
rească să fie independentă de puterea executivă. Or, a- 
ceasta, însemnează că. judecătorul e liber în judecata sa, că nu 
poate să primească ordine de felul „cum are să judece, că nu 
poate fi pedepsit de felul cum a judecat, că nu există o ierarhie 
a personalului, în care superiorul să aibă dreptul de a censura 
şi anula actele inferiorilor, ci o ierarhie de jurisdicţiuni. 

Montesquieu, când a formulaţ principiul separaţiunei pu- 
terilor şi când a susţinut că justiţia trebue separată de admini- 
strație, a crezut că numai astfel se apără, libertatea, adică nu- 
mai atunci cetăţeanul devine demn și este cu adevărat liber. 
când ştie că are tribunale, compuse din judecători independenţi 
de puterea executivă, când însă ştie că dacă nu se va supuna 
sordinelor arbitrare ale administraţiunei, el va fi judecat de 
comisar, sau de perceptor, care primesc ordine dela autoritatea 
superioară, el nu mai poate avea nici o independenţă. 

Dar constituţia din 1923, proclamă ea însă-şi imposibi- 
litatea unei asemenea, soluţiuni prin art. 107 alin. 2, când spune 

- că, contenciosvl administrativ este dat în căderea, puterei judecă- 
toreşti. Or, toată doctrina este de acord că, prin contencios ad- 
ministrativ, se înţelege totalitatea reclamaţiunilor fondate pe un 
drept şi care au ca obiect sau un act de autoritate sau un act de 
gestiune. | 

Nu se poate concepe ta, admițând o soluţiune simplistă, să 
zicem că agentul vamal când -păzeşte frontiera, când face acte 
de poliţie conform art. 48 şi urm., legea vămilor, este funeţio- 
nar administrativ, iar când judecă, când dă hotărâri, cum face în 
cazul art. 90, legea vămilor, este judecător. Nu se poate zice 
că constituțiunea permite ca să se dea astfel de atribuţiuni, căci
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ea din contră, admițând principiul separaţiunei puterilor, a în- 

țeles să oprească, tocmai această confuziune, că adică, cum ne 

spune Montesquieu : [1 w'y a point encore de liberte si la puis- 

sance de juger west pas separce el de la puissance legislative et 

de /recutrice. Si elle âtait jointe ă la puissance legislative, le 

pouvoir sur la, vie et la liberte des citoyens serait arbitraire, 

car le juge serait legislateur. Si elle etait joinle ă da puissance 

execulrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. 

Constituţiunea stabilind prin art. 107, că contenciosu: ad- 

ninistrativ este dat în căderea puterei judecătoreşti, a înţeles 

că la noi nu poate exista principiul tribunalelor administrative 

ca în Franţa, a condamnat acest sistem, după cum îl condam- 

rase şi constituţia din 1866 prin art. 130 ca şi constituţia. - bel- 

giană, ; el a admis sistemul englez, care nu cunoaşte tribunale 

administrative. Dar chiar în Franţa, unde se admite ca materii 

administrative să fie judecate de administraţiune, s'au înfiinţat 

tribunale administrative, consiliile de prefectură şi consiliul de 

Stat, alcătuite după principiile organizării judecătorești, oferind 

cele mai serioase garanţii de independenţă, dar nici o dată nu : 

se admite ca agenţii administraţiunei active să judece şi să con- 

damne. 
Ceva mai mult, înalta Curte de casaţie s. III-a, prin deciziu- 

nea 453, din 4 Martie 1925, hotărăşte, că, deşi art. 103 din con- 
stituţiune stabileşte ca, dreptul de recurs în casare este de ordin 

constituţional, de şi constituţia arată prin art. 102, că pentru în- 

tregul Stat român nu este de cât o singură. Curte de casație, a- 

ceasta nu însemnează că înalta curte de casaţie, este singura în 

drept să judece recursurile, diverse legi putând acorda la felurite 

autorităţi acest drept de a judeca recursuri. Aşa, în speța ju- 

decată, comitetul agrar este în drept să judece recursurile pri- 

viitoare la hotăriîrile date de instanţele spetiale, înfiinţate pentru 

judecarea contestaţiunilor făcute cu ocaziunea exproprierilor, în 

vederea împroprietăririi. Or, comitetul agrar este o instanţă ad- 

ministrativă.. Faptul că în compoziţia lui figurează şi câţi-va con- 

silieri dela înalta Curte, nu-i schimbă caracterul, rămâne tot tri- 

bunal administrativ proibit de constituțiune prin art. 107.
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Şi atunci, potrivit acestor principii puse de înalta Curte, 
un legiuitor ax putea admite că în materie de proprietate, con- 
testaţiunile' să fie judecate de comisar,- cu recurs la prefect şi 
legea ar fi perfect constituţională. 

Dar, prin asemenea soluţiuni, se ajunge de fapt la suprima- 
rea, puterei judecătoreşti, ca, inutilă ; se mărește arbitrariul ad- - 
ministratiy. 

In Statele-Unite, tribunalele federale judecă. constituţiona- 
litatea. legilor dela 1803, de când Marshall, -chief-justice, a for- 
mulat celebra sa opinie în: procesul Marbury versus Madison 5, 

Jurisprudenţa, curţei supreme federale oferă cetățenilor o 
„apărare contra, abuzurilor puterei legislative, ea, constitue, după 
0 opinie curentă, în America. o magna charta”). 

Rolul puterei executive, ca şi al celei legislative. este să se 
ocupe de întreaga comunitate, să caute să satisfacă interesele 
acelei comunităţi, pe câtă, vreme acţiunea puterei judecătoreşti 
presupune o violare a legei, pretinsă de cineva şi puterea. jude- 
cătorească caută să restabilească starea. de drept, starea de le- 
galitate, atinsă de ori cine, chiar de puterea executivă, chiar: de 
puterea, legislativă si proteguind astfel drepturile şi intevesele par- 
ticulare. în mod indirect, ea stabileste sivuranţa drepiurilor, a 
Vieței, a onoarei partieularilor: consolidând astfel organismul 
social. 

Puterea, executivă reprezintă Statul în mişcare, în acţiune. 

Această putere prin activitatea sa, poate să aducă prejudiţii. 

Dacă admitem că agenţii acestei puteri au dreptul să fie juda- 

cători în conflictul dintre Stat şi particular, nu mai avem nici 
o garanţie pentru particular. Când mai adaogăm şi considera- 
țiunea că aceşti stranii judecători au şi interes personal ca im- 
pricinatul să fie condamnat ; căci iau o participaţiune din amen- 
zile ce pronunţă, (art. 231 leg. vam.), constatăm că ajungem la » 
soluţiune foarte depărtată, de acea pe care o propunea Montes- 
quieu, atunci când formulă principiul separațiunei puterilor. 

  

1) Vezi această frumoasă deciziune în Dreptul 1912, pag. 462, citată în 
întregime de profesorul Larnaude în consultația dată în afacerea Tramvayelor. 

2) Fletcher Dobbyns în 13 Illinois Law Review, p. 81 şi 96. 

= ai
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| Să, adăogăm şi 'consideraţiunea că Inalta Curte Î, prin de- 

ciziunea, 1 din 15 Februarie 1919 5 a stabilit că puterea exe- 

“cutivă poate, în caz de necesitate, să legifereze prin decrete- 

legi, că prin aceste  decrete-legi se pot modifica şi suspenda : 

legi si chiar constituţiune, fără ca puterea judecătorească să. 

aibă măcar dreptul de a examina, dacă în adevăr era, necesitate, 

căci numai puterea executivă. este singura în drept de a exa- 

mina oportunitatea măsurei. Aşa că sa ajuns a se recunoaşte 

puterei executive și dreptul de a legifera şi dreptul de a ju 

deca, ; se revine deci, se reclădeşte puterea, absolută a guvernului 

si aceasta din cauză 'că înalta. Curte, în mod voluntar, renunţă 

la. drepturile pe care constituţiunea i le conferă, cu toate că 0- 

pinia publică şi dorinţa de legalitate cer, în Mod imperios, ca 

ca. să le exercite”) | 

3. Constatăm, că une-ori puterea judecătorească, face : a) 

acte cu caracter legislativ. Aşa de pildă găsim în. constituţia din 

1866 articolul 102, care dedea drept Curţei de casaţie ca, până 

la facerea, legei asupra responsabilităţei ministeriale (2 Mai 

1879), să caracterizeze delictele şi: să determine pedepsele ; legea - 

din 1 Tulie 1905, pentru organizarea Curţei de Casaţie stabi- 

lea, prin art. 5, că actele de guvernământ nu puteau fi atacate 

cu recurs, dar «nu definea pu. caracteriza aceste acte, lăsând a- 

ceastă sarcină Curţei de casaţie. 

Judecătorul având dreptul. de a imtexpreia legea. în mod 

indirect creiază legea;; căci nimeni nu contestă rolul: imens pe 

care îl joacă jurisprudența, în. dezvoltarea dreptului, căutând 

intenţiunea. legiuitorului, supleând sau complectând această în- . 

tenţiune. Ceva mai mult, interpretarea. dată de secţiunile unite : 

ale curţei de casaţie, în cazul prevăzut de art. 65 din legea curții 

de casaţie, are caracter de autoritate ca şi o lege pentru instanța 

de trimitere, după a 2-a casare. 

h) Dax puterea judecătorească face uncori acte cu, caracter 

administrativ : dă autorizaţiuni pentru plasarea, banilor dotali, 

  

1) Pandectele române. 1922, pag. 5. 

2) In acelaş sens C. G. Dissescu în Dreptul din 4 Iulie 1920.
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pentru vinderea sau ipotecarea unui imobil dotal, supravegzhiază 
administraţiunea tutorilor şi le dă autorizațiuni pentru, facerea 
diverselor acte juridice privitoare la averea minorilor, constată 
voința, părţilor în materie de autentificare, etc. 

In toate aceste acte de jurisdicţiune graţioasă, constatăm o 
asemănare complectă cu actele şi autorizările administrative : 
căci ele nu au caracterul esenţial al actului judecătoresc, adică 
nu sunt contradictorii şi nu presupun o violare a legei pretinsă 
de cineva. Instanţa judecătorească procedează, ca, şi o autoritate 
administrativă chemată să aprobe bugetul unei comune sau al 
unui judeţ, etc. 

51. — După sistemul constituţiunei noastre, puterea exe- 
cutivă, reprezentată prin miniștri, ia partea activă, la lucrările 
parlamentului, regulamentele camerei şi senatului prevăd că şe- 
dințele publice ale acestor adunări nu se deschid de cât în pre- 
zența unui ministru, cel puţin. , 

Miniștrii au dreptul de a lua parte la discuţie, de a cola- 
bora la confecţiunea legilor, chiar în. camera, din care nu fac 
parte. În Anglia, dacă un ministru face parte din camera lor- 
zilor sau din camera comunelor, nu poate să intre în cealaltă 
cameră, 

Regimul acesta numit regim parlamentar, și care, în ţările 
„europene, pune guvernul într'o mare dependenţă faţă de pute- 
rea legislativă, căci guvernul fiind desemnat de majoritatea par- 
lamentară, aceasta poate. retrăgându-i încrederea. să-l răs- 
toarne. 

Parlamentul este un: organ Hepermaneni, icu o activitate 
intermitentă. După constituţiunea noastră, el se întruneşte la 15 
Octombrie ale fiecărui an şi sesiunea, durează 5 luni; el poate 
însă să fie convocat şi în sesiune extraordinară. Principiul ne- 
permanenţei parlamentului constitue un avantaj pentru puterea 
executivă, care poate să se ocupe de afacerile administrative și 
să studieze reformele necesare pentru diversele servicii publice. 

In caz de conflict între parlament şi guvern, am spus că 
guvernul poate să fie răsturnat prin faptul că se votează o mo- 
țiune de neîncredere în guvern. Când însă vina, ce se aduce gu- 
vernului sau unui ministru, e foarte gravă în. cât merită o pe-
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deapsă penală, una, din camere hotărăşte darea, în judecată a 

guvernului sau a unui ministru. Punerea sub urmărire a mi- 

niştrilor nu se poate rosti de cât cu o majoritate de 2/, -a mem- 

brilor prezenţi. Instrucţiunea se tace, după constituţiunea din 

1923, de o comisiune de 5 membrii ai curţei de casaţie, traş: la 

sorţ, în secţiuni unite. Această, comisiune are şi puterea de a ca- 

lifica faptele şi a decide sau nu urmărirea. Judecata, am arătat 

mai sus, se face de secţiunile unite ale curţei de casaţie şi justi- 

ție, iar acuzarea se susține de ministerul public de pe lângă 

cuztea. de casaţie. - 

Emil Faguet, în cartea sa Le culte de Vincompâlence, cere 

că toate funcțiunile publice să se profesionalizeze şi prin funcţi- 

une publică, autorul înţelege şi furrcţiunea, legislativă, care im- 

propriu se numeşte mandat, dar care nu e decât o funcţiune 

îndeplinită în numele Statului ; căci, zice dânsul, experienţa par- 

lamentarismului cu oameni incompetenţi e dezastroasă. Dacă în 

Franţa se poate face o asemenea constatare, ce se poate zice la 

noi, unde cea mai mare parte din legi făurite de funcţionari din 

birouri, fără nici un studiu serios, în contrazicere de multe ori 

cu principiile constituţionale, sunt examinate de parlament, de 

cele mai multe ori fără competinţă serioasă ? 

Montesquieu se preocupă să găsească mijlocul de a „apăra 

puterea, judecătorească de ingerințele puterilor legislative şi exe- 

_cutive, şi el găseşte remediul, ca chestiune de organizare, în 

inamovibilitate. In Anglia inamovibilitatea este înţeleasă în sens - 

foarte larg. | 

Acolo, pentru a se asigura independenţa magistraturei, faţă 

de puterea executivă, s'a stabilit că judecătorul nu are drept la 

înaintare. Acel numit într'o funcţiune judecătorească, acolo ră- 

mâne până la sfârșitul carierei. Ceva mai mult, el nu are drept 

să primească nici 0 decorație. | 

Puterea. executivă, care reprezintă interesele societăţii, în 

mod permanent, în mod continuu, întreţine raporturi cu pute- 

rea judecătorească prin intermediul unei instituțiuni. numită 

“ministerul public *). 

  

1) Alglave, Acfion du ministere public.
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| Ministerul public face parte și din organizarea administra- 
tivă, şi din cea judecătorească, el are oarecare independenţă ne- 

„ cesară pentru îndeplinirea funcţiunei.. dar are şi o suficientă 
dependenţă faţă de puterea executivă, ceare poate să-i dea or- 
dine (art. 305 pr. pen.; leg org. jud.). Membrii ministerului pu- 
blic sunt supuşi ierarhiei ca şi funcţionarii administrativi, mi- 
nistrul de justiţie, fiind şeful ierarhiei. acţiunea lor este conti- 
Nu, Ci caută să desc rg„iniracţiunile la legea penală pentru 
a, cere aplicarea. legei, ude cel vinovat, ei nu au nevoie să fie 
sesizaţi, acţiunea lor s& bune în mișcare în miod spontaneu. Pe- 

prezentând interesele societăţii, membrii ministerului public, a- 

dică procurorii, se preocupă ca și persoanele, pe care legea, le 

declară că nu au încă o voință suficientă, sau o voinţă, bolnavă 

să nu fie prejudiţiaţi prin actele patrimoniale făcute de repre- 

"zentanţii lor, se ocupă şi de persoana acestor incapabili, luând 

măsuri în caz de trebuinţă, se preocupă şi de. creditul public in- 
teresându-se de. formarea, societăţilor, fie ră au scop lucrativ. 
fie că nu au un- asemenea scop şi supraveghează activitatea, lor, 

căutând să împiedice săvârşirea, infracţiunilor. 

În caz de crimă sau delict, ministerul public pune în mis- 
“care acțiunea publică, adică  sezisează tribunalul, care ru se 
poate sezisa singur. Rolul ministerului public se mărginește la 
urmărirea, și instruirea afacerei, el sezisează, instanţa, de repro- 

siune competentă, în caz de delict printr'un act motivat. numit 

rechizitoriu, (art. 128 şi urm. pr. pen.), iar în caz de crimă prin 
actul de acuzare (art. 305 şi 338, c. pr. pen.). In şedinţa pu- 
blică.. procurorul susţine acuzarea. Ministerul public nu are ce 

influență. directă asupra deciziunei, dar însă el orientează ur- 

mărirea. el o conduce şi, din acest punct de vedere. influențează 

în mod indirect deciziunea. | | 

In urmărirea vmei infracţiuni, găsim. în diferite roluri şi 

ministerul public şi judecătorul de instrucțiune și ministerul de 

justiţie, (art. 307, 446, pr. pen.). 

52. — O altă chestiune interesantă este acea a recrutării şi 

a. înaintării în magistratură.
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Am amătat că puterile nu sunt separate între ele în mod 

absolut, există între dânsele raporturi necesare pentru mersul 

- normal al trebilor publice. 

Intre cele 3 puteri ale Statului, două sunt organe politice și 

anume organul legislativ şi cel executiv. Aceste organe sun! 

conduse de oameni politici, de oameni de partid, cari au tot in= 

teresul să domine puterea, care nu are caracter politic, adică 

puterea judecătorească şi aceasta în scopul de a-şi mări pro- 

pria. lor putere. Puterea executivă are o influenţă foarte mare 

prin faptul că ia parte la; numirea judecătorilor, puterea. legis.- 

ativă, organizează magistratura, adică stabileşte condiţiunile de 

inaintare. măsurile disciplinare, organizarea instanţelor de ju- 

decată. 

In toate ţările. şi în, toate timpurile, omenirea a fost se- 

t0asă după dreptate; justitia est regnoriii fundament. La 

tr'o țară, în care încrederea, în justiţie nu există, sau este scă- 

zută nu poate exista nici libertăţi, respectate, nici nu se poate 

desvolta acea demnitate a cetăţeanului, aicea libertate de gân- 

dire, acel spirit de iniţiativă, care face gloria popoarelor din 

occidentul european. 

Pentru a se asigura . independenta magistraturei, fără de 

care nu se-poate avea o justiţie demnă de acest nume, sau. pre- 

conizat diferite sisteme. Vom căuta să le enumărăm numai. În 

marea, revoluţiute din 1789, sa stabilit în Franţa modul de re- 

crutare prin alegere, acest sistem nu a durat însă de cât până 

în anul VITi-lea. Este incontestabil că acest sistem este în pe- 

Tactă armonie cu principiile teoretice al separațiurei puterilor 

şi al suveranităţii naţionale. Insă acest sistem înlătură 2 ca- - 

lităţi aşa de necesare magistratului, a ptitudinea şi expezienta, 

Alesătorul poate să nu voteze „pe cel mai priceput, el va vota 

“poate pe cel mai pulin priceput, dacă vorbeşte mai bine, dacă 

știe să măgulească slăbicivnile mulţimei. 

In cantoanele elveţiene, unde există acest mod de recru- 

tare, nu se cere nici astă-zi nici o capacitate profesională, 

In Statele-Unite, găsim unele state în care se cere pentru a 

fi eligibil oarecare instrucţiune juridică ; în alte state însă nu
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se cer condițiuni. Aşa în statul Mississipi, în 1918, a fost ales - 
în oraşul Pass Christian, de pe golful de Mexic, ca, judecător de 
pace un factor poştal. | a 

In cantonul Vaud (Elveţia), există chiar principiul repre- 
zentărei minorităţilor. | 

Astăzi, în Franţa, principiul elecțiunei există numai faţă 
de membrii tribunalelor de comerţ, care sunt aleşi de comer-- 
cianţi. , 

Influenţa, exercitată de alegere e foarte mare. Acela, care 
a patronat şi sprijinit alegerea, are pretenţiunea de a se ames- 
teca, în distribuţiunea justiţiei, iar cel ales are o legătură de 
snbordonare față de electorul care la patronat. De ordinar a- 
legerile sunt conduse de partidele politice în Statele Uniune A- 
merican, care admit alegerea ca mijloc de recrutare. Justiţia 
federală, care aplică legile federale şi veghiază la păstrarea con- 
stituţiunei Uniunei, nu are la bază principiul elecţiunei. Jude- 
cătorii sunt numiţi de Preşedintele Republeei cu asentimentul . 
senatului. 

Un alt sistem ar fi acela, în care judecătorii ar fi numiţi 
de parlament. Acest sistem îl găsim în Elveţia, unde judecătorii 
dela instanţele superioare cantonale sunt numiţi de marele con- 
siliu, adică de organul legislativ al cantonului. De asemenea 

" membrii tribunalului federal.—tribunalul suprem al confedera- 
fiunei, şi care se află în Lausanne —, sunt nuimiţi de parla- 
ment. , | 

Acest sistem prezintă inconveniente, căci numirea. de către 
organul legislativ ia un caracter politic; parlamentul se con- 
duce de cele mai multe ori. numai de consideraţiuni politice. Pe 
de altă parte, chiar dacă parlamentul face alegerea de cele mai 
multe ori, ea este influenţată de puterea executivă, în ţările în 
care această putere are rol preponderant şi atunci alegerea fă- 
cută, de parlament serveşte numai ca o acoperire a actului gu- 
vernului, cum se întâmplă la noi cu. alegerea episcopilor şi mi- 
tropoliţilor. 

Alte sisteme recunose puterei executivă dreptul de a fake 
numirile. Puterea executivă este mai în măsură să fie informată
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asupra capacităţei profesionale a candidaţilor, apoi numirea 

fiind tăcută de ministru, acesta, nu voiește să aibă, răspunderea 

unei rele numiri. Sistemul se poate îmbunătăţi prin faptul că 

se cer candidaţilor titluri academice, sau chiax sunt supuşi unui 

examen „profesional. 

Un alt sistem ar consista în dreptul pentru corpul judecă- 

toresc de a-şi complecta locurile vacante prin cooptare. 

Odată numit în magistratură fie prin alegere, fie prii numire 

făcută de parlament sau de guvern, fie prin cooptare, situaţiu- 

nea magistratului trebuie să fie precizată, De ordinar, numirea 

prin. alegere se face pentru o perioadă de timp determinată, 3, 

5,'7, şi 10 ani. Când numirea este făcută, de parlament sau de 

guvern, independența magistratului nu poate să fie obținută de 

cât prin inamovibilitate. 

Judecătorii federali ai Statelor-Unite, numiţi de Preşedinte 

cu asentimentul senatului, sunt inamovibili. Pentru a fi înde- 

părtaţi, se întrebuinţează, contra lor procedura, numită Impe- 

achment, adică în caz de vină ei sunt puși sub acuzare de ca- 

meră, şi judecaţi de senat ca, înaltă curte de justiţie. Hotărîrea 

-prin care se pronunţă revocarea, se ia cu 2/3 din numărul vo- 

tanţilor. 

La noi, ca, şi în Franţa, numirea în magistratură se face 

de puterea, executivă. Pentru a fi numit, se cere candidaţilor să 

poseadă titlul de licenţiat sau doctor în drept şi să treacă un 

examen profesional. (Legea de org. jud. din 26 Iunie 1924, art, 

75, 116, 77, 79 şi urm.). 

53. — Magistraţii numiţi se bucură de inamovibi litate. Prin 

inamovibilitate se înţelege : a) imposibilitatea, pentru guvern de 

a destitui sau suspenda pe magistrați decât în urma unei deci- 

ziuni pronunțată de comisiunea disciplinară a magistraturei, 

compusă din consilierii dela. curtea de casaţie (art. 192 — 194), 

pentru gradele superioare aceluia de judecător, iar, pentru jude- 

cătorii dela, tribunal şi dela, ocol, se formează o comisiune com- 

pusă din membrii curţei respective, conf. art. 196 leg. org. ju- 

decătoreşti. - 3 

13
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Aceste pedepse pronuţate de consiliul superior, lucrând ca 
instanţă disciplinară, nu pot să fie pronunţate de cât pentru o 
cauză determinată, stabilită de lege. In Franţa, curtea de ca- 
saţie în secţiuni unite, constitue instanţa disciplinară. 

b) Imposibilitate pentru guvern, de a muta, pe un judecător 
dela un tribunal la un altul fără voia lui. 

Mutarea unui magistrat dela un tribunal la, altul poate să, 
nu fie o măsură disciplinară, ki să fie motivată de considera- 
țiunea că, o bună administraţiune a justiţiei suferă prin faptul 
că un magistrat ar avea, interese şi relaţiuni în circumscripţia. 
instanţei, în care îşi face serviciul. (art. 134 din legea de organi- 
zare judecătorească, din 26 Iunie 1924). 

Magistratura, constitue o putere, conform constituțiunei şi, 
după cum constituţia, se ocupă de organizarea şi a puterei legis- 
lative şi a, celei executive, trebuia, cu, ocaziunea modificărei con- 
stituţiunei, în 1923, să, se fi stabilit şi precizat principiul inamo- 
vibilităţei, iar nu să se lase legiuitorului ordinar dreptul de a 
stabili condițiunile ce va crede de cuviinţă, cum face art. 104. 

Inalta curte de casaţie îşi arătase dorinţa ca „principiul ina- 
„Iovibilităţei magistraturei să. fie înscris în constituţie, fiindcă 
„este de esenţa unei bune organizări judecătoreşti, na spune 
„Primul preşedinte de atunci al Casaţiei d-l Victor Râmniceanu, 
„cu ocaziunea deschiderei anului judecătoresc în 1923. Şi adao- 
„Să apoi : In adevăr, justiţia nu se poate concepe fără indepen- 
„denţa judecătorului şi inamovibilitatea, este singurul mijloc de 
a-i asigura independenţa. Dar inamovibilitatea, nefiind. nică- 
„ieri definită, trebuia, să se prâcizeze înţelesul şi întinderea a- 
„cestui cuvânt“. Şi mai departe: „Inamovibilitatea şi modul da 
„recrutare al magistraţilor sunt într'o legătură foarte strânsă. 
„„Inamovibilitatea fără garanţii pentru numiri şi înaintări o cred 
„Mai periculoasă decât lipsa oricărei inamovibilităţi. De aceia, 
„modul de numire şi înaintare trebuia înscris în constituţie în 
„liniamente generale“. 

Aceste păreri însă nu au fost ţinute în seamă, căci în noua 
constituţie, nu găsim de cât scurtele dispoziţiuni ale art. 104.
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Legea din 26 lunie 1924, pentru organizarea judecătorea- 

-scă, ne vorbeşte: despre inamovibilitate în titlul II, art. 132 şi 

următoarele. 

Membrii parchetului de pe lângă tribunale şi curți de apel 

se bucură numai de stabilitate (art. 132), ei pot îi transferați, 

suspendaţi sau înlocuiţi de ministru pe baza, unui raport moti- 

'vat, făcut de un inspector judecătoresc sau de un alt magistrat 

delegat de ministru, arătând că a comis abateri grave dela, da- 

torie (art. 183 ultim. alin.). 

| Stabilind în favoarea, judecătorilor inamovibilitatea, legea, 

-caută să ia garanţii pentru a feri pe magistrați de influenţa şi 

“presiunea, ce guvernul poate exercita, asupra lor. Această in- 

fluenţă poate încă să fie obținută: 

a) prin, faptul că guvernul are posibilitatea să decoreze. 

Am văzut că, în Anglia, magistraţii nu pot să fie decorați. La noi. 

Sar putea admite ca propunerile de decorare să fie făcute de 

“primul preşedinte al curții de casaţie. 

b) prin faptul că guvernul poate să numească magistrați 

“în diferite comisiuni, sau să le dea, delegaţiuni cu caracter ad- 

ministrativ, revocabile. Distinsul nostru coleg, d. profesor Anibal 

“Teodorescu, se ridică cu tărie în contra acestui sistem introdus 

“după răsboi *). | 

Negreşit, că asemenea, numiri făcute de puterea executivă 

sunt contrarii principiului separaţiunei puterilor în sensul că 

magistratul se află sub directa. influenţă a puterei executive şi 

constituția oprind ca, membrii puterei legislative să fie numiţi 

“de puterea executivă într'o funcţiune salariață, (art. 46), ace- 

laş principiu trebuie aplicat şi judecătorilor. Şi nu se poate o- 

Jiecta, în mod serios, că magistraţii, fiind plătiţi cu diurnă sau 

:cu jetoane de prezenţă, nu îndeplinesc o funcţiune administra- 

tivă, nu devin funcţionari administrativi. 

Evident că mai toți magistraţii sunt oameni de o imparţia- 

litate şi independenţă, necontestată, dar grija tuturor este ca să 

nu fac să se nască bănuelile în spiritul justiţiabililor. Pentru a 

Anlătura inconvenientul acesta, şi, dacă prezenţa magistraţilor se 

1) Dreptul, 29/1924, 12 Octombrie.
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crede absolut necesară, sar putea ca prin lege să se facă desem-- 
narea magistratului : prim preşedinte, cel mai vechiu consilier, 
etc. (cum face art. 59 leg. org. jud.), sau desemnarea, să se facă, 
de complectul curţei sau al tribunalului. 

c) Prin înaintare. In magistratură, există srade, există e- 
ierarhie a instanţelor (art. 64 leg: organiz. jud.). 

Legea de organizare judecătorească, din 26 Iunie 1924, sta-- 
bhileşte prin art. 5, că înaintările magistraţilor inamovibili 
se fac de ministru, după ce consiliul superior al magistraturei 
şi-a dat părerea. Acest consiliu recomandă ministrului, care e- 
președintele consiliului, 3 candidaţi „pentru fiecare loc vacant 
şi ministrul numește pe unul din această listă. Este incontesta- - 
bil că, dacă candidatul propus de ministru, a fost recomandat, 
înaintarea, sa e asicurată, 

Ar fi fost mai hine, dacă curţile de apel pentru ţribunalele 
şi judecătoriile din circumscripţia lor şi curtea de casaţie pentru . 
curtea, de apel şi casație „ar fi întocmit tablouri de înaintare,. 

„valabile pentru un-an sau-2 ani, după care ministrul să facă 
înaintările. | 

"54. —' Ca aplicaţiune a principiului separaţiunei puterilor: 
trebuie ca instanţele judecătoreşti să, se declare incompetente de 
a cunoaşte o afacere, care intră în icompetenţa. unei autorităţi 
administrative şi invers o autoritate administrativă ru poate să 
cunoască o materie de competenţa tribunalelor judecătoreşti. 

Această,  incompetenţă de ordine publică, când este privi- 
toare la organizarea puterilor Statului, poate să fie invocată, 
pentru prima oară în easaţie. Judecător rul, care printr'o hotărîre 
depăşind competinţa, sa, intră în atribuţiunile: administraţiunei, . 
se face culpabil de infracţiunea prevăzută de art. 109, c. pen. Şi 
pentru a înlătura acest amestec de atribuţiuni, legiuitorul a or-: 
ganizat un mijloc de a tranşa conflictele ce pot să se ivească 
între autorităţile judecătoreşti şi administrative. 

Orice luptă de competenţă între 2 autorităţi se numește con- 
flict. Când autorităţile fae parte din acelaș ordin, confiletul se. 
numeşte de jurisdicție, când însă autorităţile sunt de ordine di- 
ferite, avem conflict de atribuțiuni.
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Când conflictul se iveşte între o autoritate administrativă 

şi un tribunal, avem conflict de atribuţiuni. 

| 'Acest conflict de atribuţiuni poate să fie positiv, când tri- 

Dunallul judecătoresc declarându-se competent, administraţia . 

crede că numai ea este competentă ; negativ când amândoi se 

declară incompetenţi. 

In Franţa, conflictul de atribuţiuni, conform legei din 1848, 

asupra consiliului de Stat, eră dat în competența acestui con- 

siliu. Prin legea din Februarie 1864, pentru organizarea consi- 

liului de Stat, s'a, dat şi la noi judecarea, conflictelor de atribu- 

ţiuni în judecata consiliului de Stat. Prin constituţia din 1866 

desfiinţându-se. consiliul de stat, prin legea din 9 Julie 1866, 

prin care sau împărţit atribuţiunile consiliului de Stat, acest 

-drept s'a atribuit curţei de casaţie și toate legile. de organizare 

ale acestei înalte curţi i-au menţinut acest atribut. 

In Franţa, în urma legei din 1872, judecata, conflictelor de 

atribuţiuni este dată tribunalului de conflicte, prezidat de mi- 

nistrul justiţiei şi compus din 3 consilieri dela Curtea de casa- 

ţie, aleşi de Curte pe 3 ani şi din 3 consilieri dela consiliul de 

Stat, aleşi de consiliu pe 3 ani. Acest consiliu astfel alcătuit a- 

“lege încă 2 membrii şi 2 supleanţi. 

55. — "Toate statele, după organizarea lor, după forma lor, 

- de guvernământ pot fi împărţite în monarhii şi republici. In re- 

publică, toți aceia care deţin autoritatea, publică sunt responta- 

“bili şi nu pot deţine de cât temporar funcțiunea. In monarhie 

Setul Statului, Regele, e iresponsabil, sau, cum zice constituţia. 

-persoana, Sa. e inviolabilă (art. 87); de aci rezultă că el singur 

nu poate face nici un act valabil, că orice act al lui trebue con- 

“trasemnat de un ministru, care devine singur răspunzător. Re- 

gele deţine puterea pe viaţă cu dreptul de a o transmite moşte- 

nitorului. 

In Statele-Unite, prezidentul Republicei are incontestabil 

mai multă putere de cât Regele Angliei, dar el exercită aceste 

"puteri în mod temporar, și are o răspundere. 

Este netăgăduit, că, într'o monarhie, autoritatea Statului 

este personificată mult mai bine decât într'o republică. In-
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îr'adevăr, într'o republică, preşedintele dacă se demite sau 
moare în timpul funcţionărei, există un moment de disconţi-: 
nuitate până la desemnarea noului prezident, pe câtă vreme, în- 
îro monarhie de drept divin, puterea regală trece instantaneu. 
dela, regele defunct la moștenitor : le roi est mort ! Vive le roi !* 
Intr'o monarhie constituţională, cum e a noastră, puterea, re-. 
sală, trece succesorului prin depunerea, jurământului, conf. art. 
82 constit. Dela, moartea Regelui până la depunerea jurămân-. 
tului de către succesorul la, tron, puterile constituţionale ale Re-. 
gelui sunt exercitate de consiliul de miniştri. 

La, noi, Regele are atribuţiuni foarte mari, căci el repre- 
zintă ţara, în afară şi înăuntru, el numeşte și revoaică pe mini-- 
strii, el are iniţiativă în: materie legislativă ; el dă, putere legilor 
votate de parlament prin sancţionarea lor, pe care e liber să a 
refuze (veto absolul); el poate să proroge sau să dizolve parla- 
mentul şi să convoace corpul electoral, el poate da în judecată. 
pe miniștri ; el poate, prin executarea dreptului de amnestie, să, 
împiedice acţiunea justiţiei, iar prin exercitarea dreptului de. 
graţie să facă să înceteze executarea pedepselor ; el numeşte în; 
funcțiuni publice ; în numele lui se execută, sentinţele. | 

Și toate aceste drepturi aparţin monarhului iresponsabil, 
care guvernează fără, să fie supus vre-unui alt organ, şi în vir- 
tutea unei puteri proprii, 

Și în alte ţări, aceste drepturi ale Regalităţei există, dar: 
multe ţări sunt mai înaintate în civilizaţiune, corpul electoral e: 
mai conştient de rolul] ce are-şi 'şi exercită, drepturile ; iar re- 
prezidenţii, trimişi în parlament, reprezintă, voința majorităţii“ 
alegătorilor. La noi, din cauză că corpul electoral, în perioada: 
colegiilor censitare, nu a avut independenţa necesară, consta--- 
tâm aproape unanimităţi guvernamentale. Această stare de lu- 
eruri era, datorată faptului că aceste colegii nu reprezentau de- 
cât anume categorii restrânse de privilegiați, lipsite, în mare- 
parie, de cultură şi de interes pentru afacerile publice, pe lângă: 
care se adăogă puterea excesivă a administraţiunei centrale faţă: 
de interesele particulare.
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Regele Carol a văzut, ca mare om politic ce eră, că, dacă ar 

fi lăsat unui guvern posibilitatea. de a face noui alegeri la ex- 

pirarea, mandatului primului parlament, guvernul sar fi per- 

petuat la, putere în mod indefinit şi am fi ajuns astfel la. dom- 

pia de partid, şi de aceea a admis ca el să intervie, când o0pi- 

niunea, publică era nemulțumită, când protestatarii erau or- 

ganizaţi şi reprezentau o forţă. reală şi, în acest caz, atribuiă pu- 

terea srupărei de persoane, care reprezentă curentul de ne- 

mulţumire. Acestora le acordă guvernul împreună cu dizolva- 

rea parlamenului şi facerea de noui alegeri. | 

„Pentru ca aceste schimbări de putere să se facă în mod 

regulat şi fără sguduire, Regele Carol admitea, după sistemul 

englez de atunci, numai 2 partide de guvern: astfel se asisura 

echilibrul politic. - 

Această practică constituţională a făcut că, la noi, Regali- 

lalea a devenit un organ separat, independent, controlând pe 

celelalte puteri, un organ moderator. Regele, fiind deasupra 

“ partidelor, nu are alt interes de cât a asigura ordinea; şi pacea 

în ţară; el planează deasupra pasiunilor omenești, el îşi cre- 

iază, o sferă, de pace, de mărire, de imparțialitate, graţie căreia 

el intervine pentru, a face să înceteze conflictele politice : fie re- 

vocând pe miniştri, sau provocând demisiunea cabinetului, fie 

refuzând să sancţioneze o lege, fie dizolvând- parlamentul, fie a- 

cordând amnestie pentru a face să. înceteze prigonirile politice, 

sau pentru a restabili pacea. socială, fie acordând graţie, atunci 

când i se pare, într'un anumit caz, că pedeapsa dată de tribunal 

a fost excesivă. 

Regele, în asemenea, condițiuni, este un organ care repre- 

zintă principiul colăborațiunei puterilor, întru cât se împărtă- 

şeşte din atribuţiunile celor trei puteri şi exercită, un control a- 

supra lor ; el joacă rolul unei puteri moderatoare, care tempe- 

vează excesele celorlalte puteri. 

, Colegiile censitare despre care se ocupă art. 57—81 din con- 

stituția din 1856, au fost desfiinţate prin legea. din 29 Iunie, 

1917, şi prin decretul-lege din î4 Noembrie 1918, care au in-
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trodus votul universal, egal, direct, obligator, secret, admițând 
şi representarea, proporţională, 

După răsboi, aplicându-se aceste noi principii electorale, 
viaţa noastră politică a suferit multe modificări : un. partid po- 
litic istoric, partidul conservator, a dispărut, noi interese, noi cu- 

„rente dau naştere la noi partide, la noi grupări politice, car> 
sunt mai bine sau mai puţin bine primite de cokpul electoral. 

Aceste noi: formaţiuni au rupt echilibrul politic, care func- 
ționa cu atâta regularitate în ultimii 25 ani ai domniei Regelui 
Carol. ' 

56.— Organele politice ale Statului, adică, puterile legislativă 
și executivă stabilesc modul cum trebue să funcţioneze serviciile 
publice şi cum trebuesce organizate pentru a da satisfacţie in- 
teresului general. Organele Statului sunt asistate în îndeplini-. 
rea rolului de a da satisfacţie interesului general de agenți sau 
funcționari. Ceeace distinge organele de agenţi, este considera- 
țiunea că cei d'întâi deţin forța socială. în gradul cel mai mare, 
iar agenţii depind de aceste organe sau guvernanți. Aceste or- 
gane le determină competenţa, le fixează salariu. Prin urmare 
criterium, după care se recunoaşte un agent, este situaţiunea, de 

dependenţă faţă de organe. 

Sunt agenţi sau funcţionari : prefecţii, primarii, corisilierii 
judeţeni, și comunali, ofiţerii „profesorii, agenţii de poliţie. 

Atât pentru organe cât şi pentru agenţi se întrebuinţează o 
expresiune generală : autoritate, cari înglobează ambii termeni. 
Se zice autoritate legislativă, autoritate judecătorească, autori- 
tate administraţivă, autoritate poliţienească, etc. , 
„Dacă am presupune că toţi agenții ar avea dreptul să se o- 
cupe în mod general de toate afacerile, de toate chestiunile, cari 
ar interesa Statul, am ajunge la. o adevărată confuziune. Tre- 
bue o ordine în examinarea şi rezolvarea afacerilor, trebuesc 
„cunoştinţe speciale pentru fiecare fel de afaceri, adică oameni 
competenţi pentru soluţionarea, fiecărui fel de afacere. 

Din această, cauză şi pentru a se evita şi conflicte posibile, 
legiuitorul fixează. fiecărui agent o anumită sferă de activitate. 
Fiecare agent are deci atribuţiunile precizate şi determinate de 
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lege. Această sferă, de activitate constitue competenţa, agentului, 

adică prin competenţă înţelegem căderea unei autorităţi de a 

cunoaşte o anumită materie. Competența poate să fie şi privi- 

toare la materie, ratione materiae, dar poate să fie şi terito- 

xială, adică nu se poate. exercita decât într'o anumită, circum- 

scripție 7atione loci, sau faţă de unele persoane ratione per- 

sonae. 

Principiul acesta al specialităței competenţei sau al spe- 

cialităţei are drept scop: - 

1) Să formeze un personal priceput şi cunoscător al ches- 

tiunilor prin specializare ; 2) să uşureze organele superioare 

controlul ce trebue să exercite asupra, autorităţilor inferioare. 

Fiecare organ are agenţii săi : puterea, legislativă are func- 

ionarii camerei şi senatului, puterea, judecătorească are perso- 

nalul grefelor, iar enorma masă a agenţilor o are puterea exe- 

cutivă. | 

In dreptul vechiu, erau agenţi cu competenţă generală, care 

exercitau funcțiunile lor într'o anumită circumscripție. Când 

însă s'a, aplicat -principiul separaţiunei puterilor şi s'a recunos- 

„cut adevărul cuprins în diviziunea muncei, când, în arma, sta- 

bilirei regimului parlamentar şi a controlului pe care puterea 

legislativă îl exerpită asupra puterei executive prin votarea bu- 

getului şi examinarea, cheltuelilor, s'a admis acest principiu al 

specialităţei funcţiunei în toate ramurile de activitate : separa- 

iunea autorităţilor judecătoreşti de cele administrative, a au- 

torităţilor civile de cele militare, a ordonatorilor şi administra- 

torilor de icomptabili, etc. . a 

| De aceia principiul specialităței trebue socotit ca o apli- 

caţiune a principiului separaţiunei puterilor, menit să asigure 

buna, funcţionare a serviciilor publice, să facă ca. saxviciile să 

se controleze reciproc. 

57.— La noi, principiul separaţiunei puterilor 9, a fost in- 

  

1) In vechiul nostru drept, Domnul întrunea în persoana sa toate pu- 

terile. Dimitrid Cantemir în Descrierea Moldovei ne vorbeşte despre puterea 

ilimitată, absolută, a Domnitorului. 
“Tocmai în secolul al XIX apare pentru prima dată principiul separa- 

.
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trodus pentru prima oară prin Regulamentele organice, ce s'aw 
făcut în timpul ocupaţiunei principatelor de către Ruşi (1898-—- 
1834). 

Prin regulamentul organic al Munteniei, cât şi prin cel ak 
Moldovei, se recunoaște principiul separajţiunei puterilor: pu- 
terea, legislativă, este încredințată adunărei obşteşti (Reg. ore. 
Munt. azt. 55 şi 56). Domnul are drept de veto absolut (art. 49). 
Prin art. 212 se proclamă principiul separaţiunei puterei jude- 
cătoreşti de cea administrativă : Despărțirea puterei cârmuitoare- 
(executivă) şi judecătoreşti, fiind cunoscut că este neapărat de 
trebuinţă pentru buna rânduire în pricinile de judecată şi pen-- 
tru paza dreptăţei particularilor, aceste două ramuri de ocâr- 
muire vor fi de acum înainte cu totul deosebite. 

Până la regulamentul organic, Domnul era singurul jude- 
cător şi şetul puterei executive. , 

Regulamentul organic, pentru prima dată, caută să înlăture: 
atotputernicia Domnitorului ; el caută să stabilească un buget al 
statului, votat de adunarea obştească. Până atunci, în veacul al 
XVIII-lea, existase vistieria, care aduna veniturile necesare pen-: 
tru interesele obşteşti şi cămara, unde intrau veniturile necesare. 
pentru trebuinţele Domnitorului. Sub Fanarioţi, nu exista o de- 
marcaţiune. precisă între vistierie şi cămară. Sub regulamentuf 
organic, Domnul nu mai avea drept decât la lista civilă. 

După regulamentul organic, puterea judecătorească, cu tot: 
principiul din art. 212, nu este independentă de puterea, execu-- 

  

țiunei puterilor. In proiectul de constituție al Moldovei redactat în anul 1822- „de boierii mai înaintați ai timpului, proiect care a fost tăcut cu autorizarea: Domnitorului Ioniţă Sandu Sturdza, dar care nu a fost nici o dată transformat în lege, se găsește pentru prima oară formulat acest principiu al separațiunei” puterilor. 
Partidul boernașilor numiţi și cărvunari, după revoluționarii italieni carbonari, a alcătuit acest proiect de constituţie, compus din 77 ponturi. Pu- terea legiuitoare eră încredințată după proiect Domnului și sfatului obstesc (art. 20, 21, 22); proiectul organizează şi justiţia prin art. 24 şi urm. Vezi asupra acestui interesant proiect studiul profesorului A. D. Xenopol, care a găsit aceasta constituție în manuscrisele consulatului rus din laşi, în Analele” Academiei române, seria IL tom. XX, 1897-—98 p. 113 și urm, Pompiliu Fliade, Histoire de Pesprit public en Roumanie au XIX-e siccle Paris, 1905 p. 53 şi urm., precum şi meritoria lucrare a D-lui D. Vasiliu Barnoschi, Originele Democrației române — Cărvunarii — Constituţia Mol-. dovei de la 1822, Iaşi 1922,330 pagini. 
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tivă, întru cât Domnul avea dreptul în Moldova. de a, judeca în 

divanul domnesc, în ultimă instanţă, atât afacerile civile cât şi 

cele criminale (art. 362 Reg. Moldovei) ; iar în Muntenia, ultima, 

instanţă o forma înaltul divan, compus din funcţionari din ran- 

gul administrativ şi judecătoresc (art. 319 Reg. org. al Valahiei). 

In regulamentul organic, găsim pentru prima dată o mani- 

testare oficială pentru unirea pricipatelor. Aşa, în art. 371, 

se spune: Pentru începuturile de unire mai de aproape între 

amândouă principatele. Şi apoi : Religia, obiceiurile şi cea de un 

fel limbă a sălăşuitorilor întru aceste 2sprincipate, precum Și 

cele de o potrivă trebuinţe sunt îndestule elemente de o mai de 

aproape a lor unire, care până acum sa fost oprit şi s'a zăbo- 

vit numai după împrejurările, etc..- | 

Guvernatorul rus în principate era. contele Paul Kiisseleif, 

un om foarte distins, care dorea să ajute ţările noastre. Intro 

serisoare adresată lui Butenietf, ambasadorul rus din Constanti- 

nopol, el ne arată cum boierii, care domniau în adunarea ob- 

ştească, se opuneau din toate puterile să se dea. vreun drept clasei 

ţărăneşti (Uricariul, IX, p. 359; A. Papadopol Calimah, în 

Analele Acad. române, Seria II, t. IX, p. 97). 

In cap. | din Regul. organic ni se vorbeşte despre adunarea 

obştească, extraordinară, chemată, să tacă alegerea Domnului. 

Art. 1 ne spune: Așezământul dela Akerman întărind drep- 

tul, ce au boierii împreună cu obşteasca, voinţă a locuitorilor a 

alege pe Domnii Moldovei şi Valahiei, alegerile se vor face da 

către 'obşteasca adunare extraordinară, care se va ține pentru 

acest sfârşit în oraşul de căpetenie al principatelor. Această adu- 

nave obştească extraordinară se va alcătui din 190 mădulari, 

adică : Din prea sfinţia sa Părintele Mitropolit, din 3 părinți 

episcopi ce se vor afla în lucru la Râmnic, Buzău şi Argeş, din 

50 boieri de întâiul rang şi anume dela, vel ban până la vel clucer, 

coprinzând și pe cei ce se vor afla întru acest din, urmă rang, 

care boieri până la numărul de mai sus vor fi primiţi ca, niște 

alegători după rangul de mai sus- Așezarea se păzeşte în rân- 

duirea, rangurilor, care ranguri. se află însemnate în arhondolo- 

gia acestor eparhii. Din 73 boieri de al II-lea rang dela vel clu- 

cer până la, vel comis, coprinzând și pe cei ce se vor afla în acest
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din urmă, rang. Din 36 Deputaţi aleşi dintre boierii fiecărui 

judeţ dela, vel serdar până la cel din urmă rang fără osebire. Din 

27 deputaţi ai corporațiilor de prin oraşe. 

Prin urmare 163 deputaţi reprezentau boierimea, numai 27 

reprezentau negustorimea, iar țărănimea, nu avea nici un repre- 

zenta.nt. 

Candidatul pentru Domnie trebuia să aibă 40 ani, să fie mare 

boier şi noblețea sa să se suie cel puţin la moşul său. Alegere: 

se făcea pe viață, nu numai pe 7 ani cum stipula tratatul dela, 

'Akerman (1926) și mai târziu convenţiunea dela Balta Liman 

(1849). 

In capitolul II se vorbeşte de obşieasca adunare ordinară, 

compusă din mitropolit şi cei 3 episcopi, din 20 boieri din ran- 

sul I, pământeni şi având vârsta. de cel puţin 30 ani, din 18 de- 

pufaţi ai judeţelor, aleşi dintre boieri câte unul de judeţ şi 1 de- 

putat al Craiovei. Aceşti deputaţi se alegeau de un corp electoral, 

compus din boieri şi feeiori de boieri. - 

Nu mai era nici un reprezentant al unei alte clase ; boieri- 

mea. şi clerul înalt reuşiseră să rămâie singure. 

Prima, parte a regulamentului. privitoare la alegerea Dom- 

nului şi la alcătuirea, obşteștei adunări *dinare, a, fost făcută | 

pe timpul când guvernator rusesc în principate era generalul 

Joltuhin; adică ea a fost terminată în anul 1829, când a fost 

trimisă. curței suzerane (Poarta) și curței protectoare (Impăra- 

“tul rusesc) pentru aprobare. Partea, administrativă s'a făcut mai 

târziu, când guvernator era Paul Kisseleff ; regulamentele s'au 
terminat în Aprilie 1830 şi sau pus în lucrare în Iulie 1831 în 

Muntenia și în Ianuarie 1832 în: Moldova. 

| Guvernul rusesc a profitat de pornirea hoerimei noastre de 
a acapara toată conducerea ţărei si a voit să facă din această 
adunare, astfel compusă, un instrument politic, care să le ser- 
vească politicei lor. 

La, prima vedere, e în adevăr inexplicabi] cum Rusia, auto- 
crată, prezidând facerea, acestor regulamente, să admită parla- 
mente alături de puterea domnească. Când însă constatăm că, 
Rusia, prin această 'reformă, atrăgea de partea sa clasa supe-
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rioară; diriguitoare, căreia îi acorda toate drepturile, când citim. 

art. 53 din Regulamentul Munteniei, prin care se arată că, în 

caz de conflict între Domn şi obşteasca adunare, Domnitorul, 

pentru a dizolva adunarea și a face noi alegeri, avea nevoe să 

ceară autorizare la Constantinopol şi la, Petersburg, înţelegem ac- 

țiunea guvernului rus. Eră un mijloc ingenios, prin care Rusia 

îşi asigura atotputernicia în principate, căci în cazul când Dom- 

nitorul ar fi reprezentat politica turcească, iar adunarea ar fi 

urmat vederile ruseşti, conflictul se năştea. Curtea din Peters- 

burg dădeă dreptate adunărei şi Domnitorul trebuia să plece. 

Prin art. 215 din regularientul Valachiei, se stabileşte că 

Domnitorul numeşte pe magistrați pe un termen de 3 ani, li se 

acordă o stabilitate pentru acest period. Dacă judecătorul va, do- 

vedi că, e destoinic, va fi întărit pentru un nou period de 3 ani. 

După un period de 10 ani dela punerea în aplicare a regulamen- - 

tului, dacă se va dovedi că magistraţii au reuşit să se facă, vred- 

nici de misiunea, lor, printr'o lege se va stabili inamovibilitate: 

complectă a magistraţilor. Prin urmare, inamovibilitatea care 

“a introdus la noi tocmai în 1890 şi numai începând: dela, pre- 

sidenţii de tribunale, Kisseleft admitea, că se poate introduce. 0 | 

inamovibilitate generală începând din 141, adică 10 ani după 

facerea regulamentului organic. 

Prin art. 917 se înființează procurorii, pe care regulamentul 

îi numeşte procuratori: sau procurori. fi sunt ţinuţi să, observe 

la aplicarea, strictă a. legei ; iar prin-art. 225 se ocupă de avocaţi. 

Prin convenţiunea, dela, Paris din 7/19 August 1858, princi- 

piul separaţiunei puterilor este consacrat prin articolele 4, 5,1. 

Puterea executivă oste încredințată Domnului, ales pe viaţă. 

de adunare (art. 10), dacă îndeplinește condițiunile arătate în 

art. 13; el guvernează cu concvrsul miniştrilor (art. 14) şi ori- 

ce act al Domnului trebue să fie contrasemnat de ministrul com- 

pelent (art. 15), care e răspunzător. Miniștrii sunt justițiabili de 

Curtea. de casaţie. Urmărirea va putea, fi provocată de Domn 

sau de Adunare printr'o moţiune votată cu 2i3, 

Puterea, legiuitoare este exercitată de Domn împreună cu 

adunarea legiuitoare şi cu icomisiunea centrală. (art. 5). Domnu!
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are dreptul de iniţiativă (art. 20). Parlamentul este zaicameral, 

ca şi sub regulamentul organic, el este ales pe 7 ani, 

conform  dispozițiunilor electorale anexate la convenţiune. 

Adunarea urmă să fie convocată de Domn. Sesiunea. ordinară 

începe în cea dințâi Duminică a, lui Decembrie. Durata sesiunei 

ordinare eră de 3 luni. Mitropolitul eră de drept prezidentul 

adunărei. Comisiunea centrală avea reşedinţa la Focşani ; ea era. 

compusă, din 8 Moldoveni şi 8 Munteni, din care câte 4 erau nu- 

miţi de Domn, iar 4 de fiecare adunare din sânul ei. 

Comisiunea centrală pregăteşte legile de interes general, co- 

mune ambelor principate, şi le supune, prin mijlocirea Domnito- 

rului, adunărei. Comisiunea centrală se ocupă a. codifica legile 

în ființă, punându-le în armonie cu actul constitutiv al nouei 

organizaţiuni. Dacă adunarea introducea amendamente în 

proiectele de legi de interes comun, proiectul era trimis comisiunei 

centrale, care stabilea un proect definitiv, pe care adunarea ur- 

mă, să-l adopte sau să-l respingă în întregul său (art. 36). 
Se înfiinţă o înaltă curte de casaţie şi justiţie cu sediul în 

Focşani. Hotărîrile date de curţi şi tribunale erau supuse cen- 

zurei acestei înalte curţi (art. 40). 
Moldovenii și Muntenii erau proclamaţi egali înaintea. legei, 

înaintea, impozitului și egal admisibili în funcțiunile publice în 
ambele principate (art. 46). - | | 

Statutul desvoltător al convenţiunei din Paris din 2 Lulie 
1864, dat în urma, loviturei de stat din 2 Mai 1864, modifică si- 
tuațiunea, creată prin convențiunea, din Paris. 

Situaţiunea, de fapt era schimbată, principatele erau defi- 
nitiv unite dela 1862 (dela, 1859 24 Tanuarie—1862 avusese loc 
o unire personală, iar dela 1862 o unire reală). Potrivit statu- 
tului, Domnitorul avea inițiativa, legilor, pe care le :pregătea cu 
concursul consiliului de stat şi le supunea Adunărei elective şi 
corpului ponderatoriu, spre votare. Parlamentul se compunea 
din 2 camere: adunarea electivă, şi corpul ponderator sau se- 
natul, care se compunea din mitropolit, episcopi, primul preşe- 
dinte al Curţei de casaţie, de cel mai vechi dintre generalii în 
activitate şi osebit de 64 membri numiţi de Domn : jumătate din- 

 



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV - 207 

4re persoanele recomandabile prin meritul și experienţa lor, iar 

«cealaltă jumătate dintre membrii consiliilor județene şi anume 

câte unul de fiecare judeţ (art. 7). Aceşti membri numiţi de 

Domn se reînoiese câte o treime din 2 în 2 ani. Membrii ieşiţi se 

vor putea numi din nou. Acest statut a fost modificat înainte de 

a fi pus în aplicare. Aşa, prin art. 7, se stabileşte că Domnitorul 

va. numi numai 32 membri din cei 64, dintre persoanele care au 

-exercitat cele mai înalte funcțiuni sau care puteau justifica un 

venit de 800 galbeni. Ceilalţi 32 membri erau aleşi dintre mem- 

brii consiliilor generale ale judeţelor și numiţi de Domn dintr”o 

distă de prezentare de 3 candidaţi de fiecare judeţ. Din 3 în ? 

ani se înlocuiau câte o jumătate din cei 64 membri ai senatului. 

După aceste constituţiuni, care urmau mai mult sau mai 

puţin spiritul poporului, asistăm la o adevărată. revoluţiune le- 

gislativă, în 1966, când se copiază, în întregime constituțiunea, 

belgiană, introducând-o la noi. 

Această tendință a novatorilor fusese foarte bine judecată 

de marele Mihail Cogălniceanu întrun discurs ținut în Adunare. 

când spune: „Cum socotiți dumneavoastră că din decăderea, cea 

„mare, urmare neapărată a secolilor de urgie, care au trecut 

„asupra, capetelor noastre, că din nămolul de abuzuri și de vi- 

„țiuri sub care am fost cutundaţi, că printr'o vărguţă magică, 

„să ne transformăm şi să ne'ridicăm la perfecţiune ? Oare civi- 

„lizaţiunea aşa iute păşeşte ? Nu : în lumea morală şi cea fizică, 

„lucrurile nu merg aşa grabnic. Fiecare generaţie are menirea 

„ei ; fiecare nu poate pune decât o piatră la edificiul viitorului. 

„Şi cu un trecut de ieri, atât de degradator, noi astăzi am vroi 
„să ne îmbrăcăm în mantia, pairilor Marei Britanii 21). 

Oligarhia, noastră, care la 1830 speriase pe Kisseleff prin 

reacționarismul său, fusese îngrozită de atitudinea. energică şi 

plină de hotărire a Domnitorului democrat Alexandru Cuza, 

care îndrăsnise să rupă privilegiile clasei dominante, să scoaţă . 

pe ţărani din iobăgie, să-i cheme la viaţa, publică, să-i instru- 

iască, (stabilise prin lege obligativitatea învățământului primar. 

Toate partidele politice oligarhice şi-au dat mâna pentru 4 

răsturna pe marele domnitor, atât de periculos intereselor lor ; 

1) Monitorul Oficial No. 59 din 1863.
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revoluţiunea lor a reuşit graţie sprijinului dat-de câţiva mili- 
tari şi Domnitorul a fost detronat la 11 Februarie 1866. 

Este foarte interesantă declamațiu, pe care primarul capi: 
talei a afişat-o pe zidurile capitalei și a publicat-o în ziarul Ru- 
mânul din 3 Martie 1866, în care vorbește de detronarea lui 
Cuza şi recomandă alegerea, Principelui Carol şi pe care o dăm 
în noță*). E 

Această mentalitate falşă, declamatorie. care fusese ridicu- 
lizată, de Mihail Cogălniceanu, de Domnitorul Cuza şi mai târziu 
de liminescu şi de Caragiale, credea că, dacă vom introduce pe 
de întregul şi constituţia, şi legile din occident, vom ajunge ime- 
diat le. acelaş grad de civilizaţiune ca și aceste popoare. Şi această 
“mentalitate devine contagioasă, înlăturând vocea bunului simţ. 

La finele veacului al XVIII-lea şi la începutul secolului al 
XIX-lea, graţie teoriei contractului social, se credea că dreptul 
este o instituțiune creiată în' totul de voinţa. omului ; că Statul 

  

1) Români ! In mai puţin de 2 luni, aţi trăit mai mult de 2 secole! Voi născuţi de ieri la viața libertăței, aţi devenit învățătorii 'umei civilizate ! De sute de ani, bătrâna Europa se frământă ca să găsească măsura libertăţei, ce se cuvine popoarelor şi voi actim i-aţi arătat, că numai. libertatea deplină întreagă, poate da ordinea, tăria și fecunditatea unui popor! ' 
Frumoasa voastră revoluțiune a sforțat admiraţiunea lumei. Europa ui- mită de înțelepciunea patriotismului vostru a suspens cursul lucrărilor sate şi aşteaptă tot de la voi, dela voi... singuri, astă-zi poporul Mesia al întregei omeniri gemânde de durere şi palpitânde de speranţă. 
Români ! Toată Europa are încredere nemărginită în ursita voastră... 
Şi ce! voi, voi numai, făptuitorii acestei ursite o să lipsiţi de încrede- re întrînsa astă-zi tocmai, când ea are să rostească ultimul său Verb. Nu simțiți, fraților, nu simțiți că Dumnezeirea furnică în toată ființa voastră, nu vedeţi pe trimisul lui Dumnezeu ? - 
Membrii Locotenenţei Domnești și miniștrii lor, aclamaţi de voi, wau făcut chemare pentru această mare zi. De vă îndoiți de glasul lor, puneţi urechia pe ale voastre piepturi, ascultați, auziţi ce răsună întaăâncul îni- milor voastre . ... . este glasul lui Dumnezeu. 

» Vi s'a dat 6 zile-ca să încoronați edificiul neperitor al naţionalităței noastre, marea frație română, faceți-o în 6 ore. Români!... voi mai cu seamă Bucureşteni, arătați-vă cea-ce sunteţi, înainte. mergători ai poporului, îni- țiatorul popoarelor ! voi care prin a voastră unanimitate aţi uimit Europa; voi care prin credința voastră aţi deschis bolțile cerului, nu îngăduiţi ca soarele să apună mai înainte de a fi săvârșit opera voastră, devansaţi 
astă-zi pasurile sale și soarele libertăţii în veci nu va mai apune pe pă- mântul României. 

Nu perdeți un minut, concetățeni, ardicați-vă ca un singur om şi voi toți, poporul, astă-zi marele pontifice al bisericei vii a României, să- - vârșiți înaintea omenirei întregi și naintea Dumriezeirei, Sfintele taine a acestei mare zile, daţi botezul inimilor voastre, ungeți cu mirul credinței voastre pe Domnitorul Românilor și unsul vosiru va fi unsul lui D-zeu, va fi eroul României viitoare. etc.
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impune legea, ; că legea poate să creieze o stare nouă de lucruri, 
să schimbe moravuri, să schimbe mentalitate, să transplanteze o 
civilizaţiune puternică la un popor rămas mai în urmă. 

„ Incă dela începutul veacului al XIX, Gustav Hugo, funda- 
torul şcoale istorice (1768—1844) în, celebra sa carte Filosofia 
dreptului positiv (Lehrbuch des Naturrechts als einer Philoso- 
phie des positiven Rechts 1809), 'se preocupă de modul cum se 
formează dreptul. Dreptul positiv, zice Hugo, este o parte din 
limba. poporului. Or, cum se formează limba ? De sigur ea nu 
s'a format printro lege. Limba se formează încetul cu încetul, 
diverse influenţe, în cursul secolelor, aduc modificări, mari ora- 
tori şi mari literați au o influenţă asupra ei. 'Tot aşa se formează 
moravurile. Tot asemenea se formează dreptul. 

Dreptul positiv poate să se formeze şi prin intervenţia le- 
giuitorului, dar legiuitorul trebue să. ţină seamă de mentalitatea 
poporului. Altmintrelea, ceeace el prescrie, riscă să nu fie obser- 
vat. Nimeni nu contestă, că legile sunt violate nu numai de oa- 
meni necorecţi, dar şi de persoane foarte corecte. Şi această ob- 
servaţiune are o mare valoare. 

Scopul legei. positive este de a determina, de a preciza or- 
“dinea, legală, de a face observaţiunea mai sigură prin fixitatea 
dispoziţiunilor legale. Or, întro lege pe care poporul nu o cu- 
noaşte şi o alta pe care el o ştie şi o respectă, care e de preferat ? 

Frederic Carol Savieny (1779—1861), marele jurisconsult 
al veacului al XIX-lea, în lucrarea, sa, apărută la, Heidelberg în 
1814, Vom Beruf unserer Zeit fiir Gesetzoebung ună Rechts- 
wissenschaft, expune teoria sa asupra formaţiunei dreptului, pe 
care o retipări mai târziu şi în primul volum al Tratatului de 
drept roman, ce a publicat la Berlin în 1840 (System des heu- 
tigen Romischen Rechts; tradus în franțuzeşte de Guenoux, 

- Trait6 de droit romain). A 
Această lucrare Savieny a făcut -o ca răspuris la un articol 

al jurisconsultului german Thibaut (1771—1340), care susținea 
că, în împrejurările politice prin care trece Cermania, în ur- 
ma liberărei ei de sub dominaţiunea franceză, în 1814, şi pen- 
îmu ca să ajungă la unificarea politică, trebue să se facă 

14
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un cod unic pentru toată Germania. El propunea ca să se con- 

voace un congres de jurişti ca să elaboreze acest cod. 

Savigny, în răspunsul său, arată că, în proectul de reformă, 

al lui Thibaut, se găseşte disprețul faţă de trecut şi credinţa că 

prin mijloacele prezentului se poate ajunge la, perfecțiunea abso- 

lută, credință care a avut atâta, curs în veacul al XVIII. Aceste 

tendințe au avut influenţă, şi asupra dreptului ; se credea, că co- 

durile nu trebue să fie supuse condiţiunilor istorice, dreptul fiind 

o abstracţiune aplicabilă la toate popoarele şi în toate timpurile. 

Savieny arată greşala ce se comite, considerându-se drep- 

tul ca, un act arbitrar al legislatorului, putând fi schimbat după 
voinţa, lui ; el ne arată că speranţa exacerată, ce se pune în 

epoca prezentă; este de asemenea, falșă, căci dreptul nu se for- . 

mează, în mod accidental, sau prin voinţa liberă a oamenilor ; 

„dreptul, din contră, este un produs al spiritului poporului, Volks- 

geisi, care se manifestă la toţi membrii poporului. Istoria ns 

arată dreptul deja stabilit la. toâte popoarele, având un caracter 

naţional şi original, după cum şi limba, moravurile şi organiza- 

rea politică au asemenea caractere. 

Consideraţiunea, că, chiar atunci când legiuitorul intervine, 

el consideră măsura ce ia; ca o necesitate, nu ca o dispoziţie ar- 

bitrară, dovedeşte că dreptul' ca şi limba nu sunt produse ale li- 

berei voințe a, omului. Dreptul există în conştiinţa; generală, a 

poporului, nu sub forma; unei idei abstracte, dar sub forma, unei 

înțelegeri vii a, instituţiunilor juridice, în înlănţuirea lor orga- 

nică. După cum limba şi toate manifestaţiunile vieţei poporului 

se desvoltă încetul cu încetul, fără, întrerupere şi modificările 

sunt provocate 'de necesităţi interioare, tot asemenea și dreptul. 

Cu -progresul vieței sociale, diferitele laturi ale activităţii naţio- 

nale se individualizează, se separă şi ceeace înainte era făcut. 

pentru toată lumea, devine funcțiunea, unei clase determinaţe. 

Juriştii formează atunci o clasă şi prin studiile lor înlocuiese 

activitatea imnedată, a poporului. Dreptul devine atunci mai com- 

plex, mai tehnic; el are o existenţă dublă, el este şi o parte din viaţa. 

națională generală, şi în acelaş timp o ştiinţă distinctă, de care 

se ocupă juriştii. Raportul dreptului cu viaţa generală a popo- 
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zului se numeşte elementul politic, iar raportul cu ştiinţa juriş- 
ilor formează elementul technic. 

Poporul formează o unitate spirituală, care se manites- 
tează, prin întrebuinţarea aceleiaşi limbi. Dreptul face parte din 
„această, unitate spirituală, pentru că în spiritul popular se ma- 
nifestează, o forţă, capabilă de a, reglementa, viaţa în comun a 

- oamenilor. Considerând poporul ca o unitate, noi nu ne gândim 
numai la, generaţiunea în viaţă, dar și la generaţiunile trecute. 
Dreptul se menţine în popor prin succesiunea generajţiunilor, 
care se înlocuesc încet, fără să se observe. Fiecare generaţiune 
trăieşte destul timp ca să-şi poată pregăti succesorii şi astfel in- 
fluenţa, generaţiunei, care se duce, asupra celei următoare este 
“enormă. Această reînoire înceată asigură, societăței nemurirea, 

__ Dreptul are un caracter de solidaritate, el se manifestează 
la oameni între care solidaritatea gândirei şi a acţiunei există 
în mod real. Or, aceste condițiuni nu există decât la naţiuni dis- 
tincte, — de aceea, dreptul are un caracter naţional. 

Generaţiunea noastră dela 1848, precum şi aceea care i-a 
urmat, erau inspirate de ideile contractului social şi de şcoală 
franceză ; ea, credea că formele sociale se copiază, neţinându-se 
seamă de trecutul naţiunei. 

Animaţi de aceste idei, ei traduc legile franceze și le fac legi 
românești, fără să-şi dea, seama că, dreptul nu este decât o haină, 
o formă, care se adaptează stărei de lucruri, vieţei sociale, căci, 
«cum zice Larnaude în prefața la cartea. lui Maurice Deslandres, 
La crise de la science politique : Personne ne soutient plus au- 
jourd'hui que le droit ait un developpement propre independant . 
des autres manifestations de evolution sociale. Son &volution 
est concomitente ă. celle des phenomânes moraux, &conomiques, 
politiques religieux. Jirai mâme plus loin, je dirai que le droit 
n'est rien sans ces derniers. Il n'est qwune forme, une enveloppe 
puissante, il est vrai, d'autant plus parfaite qw'elle se moule 
mieux sur l'ensemble de ces phânomenes sociaux, mais ces ph6- 
nomânes changâant, il doit changer aussi. Il faut mâme dire 
-que souvent il est une forme vide et que son adaptation aux faits 
-ayant cess6, les faits le laissent de cot. N*oublions pas de mettre
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constament nos institutions juridiques et politiques en rezark 

des faits”. 

Studiile de psichologie ne arată că alături de elementele mo- 

bile ale caracterului individual se găsesc elemente ancestrale. 

Aceste elemente stabile dau câracteristica unui popor: 

Popoarele dobândesc în cursul timpului aceste caracteris- 

tice fundamentale, care constituesc sufletul colectiv al poporului. 

Popoarele au dobândit în cursul timpului, graţie mediului 

înconjurător, graţie eredităţei, graţie educaţiunei, o anumită 

mentalitate, un anumit fond moral. Legea vine şi constinţeşte- 

această stare de fapt. 

Când însă; legiuitorul voiește să inoveze, să introducă, o or-. 

ganizare politică potrivită pentru un popor înaintat în civiliza- 

ţiune, la un popor înapoiat, legea nu are aplicaţiune, căci nu 

corespunde stărei de fapt. . 

Aşa s'a întâmplat la noi, când în 1866 am tradus constitu-: 

țiunea belgiană din! 1830 şi am dat-o ţărei noastre : foarte puţini 

au înţeles-o. Constituţiunea belgiană, făcută pentru un popor”. 

foarte civilizat, nu putea, corespunde stărei de lucruri dela, noi, 

care aveam un imens procent de analfabeți, aveam o țărănime 

abia ieşită din clăcăşie și față de care proprietarii rurali păstrau 

încă obiceuri feudale, nu exista nici o legătură sufletească, între 

țărănime şi clasa dominantă şi de aceea constituţia a rămas li-. 

teră moartă pentru poport), având aplicare, şi aceasta întru: 

câtva, numai pentru. clasa dominantă. 

1) Când poporul zice că se aplică constituția euiva, înțelege că acela 
e bătut sdravăn. 

lată prin urmare cum poporul nostru neîntelegând şi necunoscând 

această constituțiune, care a rămas literă moartă pentru dânsul, a ridiculizat-o. 

Dar nu numai atât, funcţionarii, agentii, nu cunoșteau sau nu voiau sa aplice 

constituţiunea. Jandarmii sau comisarii arestau persoane bănuite de vre-o în- 

fracțiune fară să se gândească că există art. 13 din constituție, care opreşte 

arestările făcută de administraţie. Sub imperiul constituţiunei am avut sub- 

prefect, exercitând şi atribuțiuni de judecător; chiar astă-zi agenții vamali sunt 

și judecători (art. 90 leg. văm.). Cine nu își raamiteşte de arestarea şi con- 
damnarea lui lon Banghereanu şi Teodor Ficşenescu de tribunalele Teleorman 

şi Qlt, în anul 1898, pentru motivul că înfințaseră ia sate cluburi socialiste şi 

vindeau printre țărani textul constituţiunei şi broşuri ale fruntaşului socialist 

V. G. Morton, susținând un moderat pragram socialist : împroprietărirea ță- 
ranilor, care s'a înfăptuit astăzi, şi reducerea dijmei la una din zece. (Vezi. 

sentinţa trib. Olt No. 624 din 8 Aprilie 1899 şi sentinţa 1229 din 5 lunie 1899 

'Trib. Teleorman). ” i 
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Constituanţii din 1866, pe lângă altele, au comis o mare 

:greşală suprimând consiliul de stat, care, bine organizăt, ar fi 

adus reale servicii ocupându-se cu îngrijita, redactare a legilor 

„şi xegulamentelor, cu punerea, lor în concordanţă, cu studierea 

lor potrivit .nevoilor sociale, iar, prin exercitarea atribuţiunilor 

sale contencioase, ar fi stavilit abuzul administrativ. 

Ei au făcut această suprimare însă, ca, o protestare în con- 

“tra atingerei adusă de Cuza drepturilor şi privilegiilor lor prin 

împroprietărire. In adevăr, legea, rurală din 1864 era făcută în 

„consiliu de stat ; acest consiliu ajutase pe marele Domnitor în 

„confecţionarea numeroaselor legi cu care a dotat țara după lo- 

-vitura, de stat dela 2 Mai 1864. Ei loveau instrumentul, ca să-şi 

arate nemulţumirea lor. Că autorii loviturei de stat dela, 11 Fe- 

bruarie 1866 urmăreau acest scop, ne arată și jurnalul consi- 

“Jiului de miniștri din 16 Iunie 1866 („Monitorul oficial“ din 23 

“Tunie 1866) care abrogă încheierea, ministerială din 24 Decem- 

“hre 1864, prin care se stabilea că codicele nostru civil să poarte 

“numele de codicele Alexandru Ion I. | 

Constituanţii din 1866 au voit ca să ia măsuri să nu se mai 

“repete o a, doua, împroprietărire şi de aceea, prin articolul 19, 

-ei declară proprietatea sacră şi inviolabilă şi că nimeni nu poate 

-fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, care nu 

-se poate admite decât pentru căi de comunicaţiune, salubritate şi 

„apărare naţională. | 

Clasa noastră dominantă admitea cu uşurinţă abstracţuni, 

proclamarea, de principii abstracte, dar nu înţelegea să piardă 

“drepturile abuzive ice exercită ; ea admitea principiile din decla,- 

rațiunea drepturilor omului a constituţiunei revoluţionare fran- 

-ceze din 1791, dar protestă cu energie în contra împroprietărire. 

“țăranilor făcută de Cuza. 

Domnitorul "Țăranilor, cum i sa zis lui Cuza, nu putea fi 

bine văzut de reprezentanţii marei proprietăți, plină de privi- 

“legii, şi de aceia ei au voit să-l acopere de hulă, de aceia au voit 

să facă să dispară orce urmă despre activitatea Domnitorului 

detronat. Istoria nepărtinitoare arată însă măreaţa, figură, și 

Domnitorului, căutând adevăratele interese ale ţărei, în luptă 
-su oligarhia, apărătoarea marei proprietăţi cu drepturile şi pri-
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vilegiile ei medievale şi cu un grup de idealişti, crescuţi în şcolile 
occidentului, care credeau că, introducând legiuirile de acolo, 
se va schimba faţa lucrurilor, se va, rupe legătura cu trecutul şi 
vom căpăta dintro dată civilizaţiunea, din -occident. 

Jlustrul nostru profesor, d. C. G. Dissescu, a arătat lipsa; 
de valoare a acestor legislaţiuni de împrumut. , 

Bibliogratie : Esmein, Droit constitutionnel a 7-a edit ; 
Berthelemy, Droit administratif ; 
C. G. Dissescu, Drept constituțional, a 2-a ediţie 
Anibal Teodorescu, Noţiuni de drept administrativ, 1915, a 2-a ediţie. . 
Leon Duguit, Traite de droit constitutionnel, 1921. 

Leon Duguit, La s&paration des pouvoirs et Passamblee naționale de 1789, Paris, 1893; - 
Leon Duguit, Jean Jacques Rousseau, Kant et Hegel, Paris 1918 şi în 

Revue du droit public 1908 No. 2 şi 3; | 
Ostrogovski La democratie et Porganisation des partis politics, 1903 ; 
Esmein în Revue politique et parlamentaire, lulie şi August 1903 ; 
Bryce, La republique americaine, tr. îr.; i 
Seligman, La justice en France pendant la revolution 1789-1790 ; 
Redslob, Die Staaistheorie der franzăsischen Nationalsammlung von 1789, 1912; - 
Artur, Separation des pouvoirs et separation des fonctiones. Bom- pard, Le veto du president de la Republigue et ia sanctioii royale 1996. 
Th. Ducrocg, Cours de droit administratif ed. VII, t. | p.9 și urm; 
Gaston Jeze, Signification actuelle de la regie de la separation des Pouvoirs în Revue du droit public, 1910, p. 249. 

„ Anib. Teodorescu, Separațiunea puterilor în. Stat, articol publicat în: Curier jud. 35/1996. 

  

1) Originele dreptului român, 1899, paragraful V. 
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CAPITOLUL IV 

SERVICIU PUBLIC. — CONCESIUNI 

58. Interes general. Nevoi de interes general satisfăcute de administraţiune. — 
59. Nevoi de interes general satisfăcute de un particular. — 60. Cum 
se satisfac interesele generale. Procedeuri de drept privat. Servicii pu-— 
blice. — 61. Definiţia serviciului public. — 61 bis. Servicii ale Statului” 
având caracter privat. — 62. Serviciile publice satisfăcute de particulari, 
63. Caracterele serviciilor publice satisfăcute de administraţiune. — 
64. Impărţirile afacerilor administrative între serviciile publice. — 65. Or- 
ganizarea şi funcţionarea serviciilor publice. — 66. Reforme propuse 
pentru o bună funcţionare a servicilor publice. Fayolism, Taylorism. — 
67. Criteriul după care putem cunoaşte un serviciu public. — 68. Diferi- 
tele drepturi ale serviciilot publice. Desconcentrarea serviciilor publice. 

. Stabilimente publice. — 69, Servicii publice naţionale, judeţene, comu- 
nale. — 70. Serviciul public trebue să lucreze în conformitate cu legea. 
— 71. Serviciile publice după profesorul L. Duguit. — 72. Creiarea şi 
organizarea serviciilor publice. — 73. Suprimarea unui serviciu public, 
—: 14. Consecințele suprimărei. — 75. Moduri de exploatare ale ser- 
vicilior publice: regia directă, regia interesată, concesiunea. — 16. Con- 
cesiunea.— 77. Dreptiirile concesioiârului.— 78. Obigâțiiiile concesiona- 
rului, — 79. Condiţiunea funcţionarilor şi lucrătorilor unui serviciu 
public, concedat. Au drept de grevă? — 80, Cum încetează o concesiune. 

Teoria serviciului public. - 

58. — Omul are nevoie ca, să trăiască şi să se desvolte de 

hrană, de repaos, de căldură, de îmbrăcăminte, de un adăpost în 

contra. intemperiilor, de satisfacerea, apetitului sexual. lată ne- 

voi individuale şi interes pentru individ, ca. aceste nevoi să fie 

satisfăcute, căci, numai prin satisfacerea, lor, individul poate să 

tiăiască, să se desvolte, să procreieze. , 

| "Dar, omul trăeşte în societate, deci alături de viaţa indivi- 

duală, avem o viaţă socială, adică o viaţă a colectivităţii, din care 

face parte individul. Societatea, omenească, organizată sub forma |. 

de Stat, sau chiar sub o formă mai rudimentară, cum ar fi tri-
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bul, are interes ca între membrii: grupării sociale să domnească. 
armonia, să. se evite luptele între membrii grupării pentru ca 
astiel această grupare socială să fie puternică şi să poată re- 
zista altor grupări ; căci luptele intestine sunt cel mai însemnat 
motiv de slăbiciune. 

Toţi membrii acestei grupări sau societăţi omenești au, înte- 
res ca ea să fie cât mai puternică, conservarea societăţii devine 
de un interes mult mai mare de cât conservarea individului. Şi 

această subordonare a interesului personal, interesului colecti- 
vităţei, devine mai accentuaţă când existenţa, unei societăţi este 

mai ameninţată. 

Pentru u stabili o cooperaţiune armonioasă. între oameni, 
organele societăţei trebue să oblige pe indivizii, care formează 80- 
cietatea, să, respecte fiecare drepturile celorlalţi şi să stabilească 

sancţiuni pentru acei care ar înfrânge regulele stabilite. 

Nu numai atât, organizarea de Stat trebue să faciliteze 
transportul persoanelor şi al mărturilor, stabilind căi de comu- 
nicaţiune, să asigure ordinea, publică, să apere colectivitatea în 
contra atacurilor din afară, să caute să, desvolte individul prin 
răspândirea culturei, a artelor, să ia, toate măsurile ca. indivizii 
să aibă posibilitatea de a se hrăni. | 

Constatăm deci existenţa unor nevoi ale colectivităței, ală- 
turi de interesele individuale. 

Aceste nevoi ale colectivităţei urmează să fie satişfăcute de 
administraţiuni.. Şi, în adevăr, administraţiunea vegheăză în tot 
“momentul ca aceste interese ale colectivităţei să nu fie în sufe- 
_rinţă. 

59. — Cu toate acestea, de unele din aceste nevoi nu se ocupă 
administrațiunea, ci particularii sub controlul administraţiunei. 
Spre exemplu, este un mare interes de ordin general ca. colecti- 
vitatea să aibă hrană, căci o populaţiune lipsită. de hrană, îm- 
pinsă de foame, poate să facă cele mai mari excese, să turbure 
ordinea, să schimbe chiar ordinea stabilită, Cu toate acestea, ali- 
mentaţiunea nu este un serviciu public: măcelarii şi brutarii 
aduc și vând carne și pâine pentru a satisface populațiunea, care 
are nevoe de hrană ; este un mare interes de ordin general ca
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populaţiunea să fie sănătoasă şi, în caz de boală, să se vindece, 

în caz de epidemie să fie prezervată. Cu toate acestea, nu există, 

un serviciu public pentru prepararea, şi distribuirea medicamen- 

telor ; farmaciștii prepară şi vând medicamente, făcând comerţ 

pe conaptul lor. Iată, deci interese generale satisfăcute de parti- 

culari. Sunt unele nevoi de interes general satisfăcute şi de Stat, 

judeţ sau comună, şi de particulari, spre ex. : avem la București 

un teatru naţional, aparţinând Statului, dar avem şi teatre pri- 

vate ; avem. şcoli publice, dar avem și şcoli private; avem căi 

ferate de Stat, dar avem şi căi ferate particulare; sunt însă 

unele nevoi pe care numai Statul poate să le satisfacă, căci le- 

-gea, opreşte pe particulari să se ocupe de asemenea întreprin- 

deri : justiţia, poliţia, căile de comunicaţiune, comunicaţiunile 

telegrafice, telefonice, transportul scrisorilor (poșta), etc. 

G0.— Când Statul se găsește în faţa unei nevoi de interes 

-general, pe care voeşte să o satisfacă, el poate să procedeze: 

a) ca un simplu particular, întrebuințând aceleaşi proce- 

deuri, pe care le-ar întrebuința un particular, procedeuri de 

drept privat. De pildă, Statul are teatre naţionale şi pentru con- 

strucțiunea şi exploatarea, lor. întrebuinţează, procedeuri de drept 

privat. Casaţia franceză, printr'o decizie din 12 Iunie 1901, a 

decis că opera comică este o întreprindere privată, căci subven- * 

“țiunile acordate de Stat nu-i pot schimba caracterul. In afară 

de aceasta, cine ar putea să zică că atunci când se joacă o piesă, 

-adică, când serviciul funcţionează, artiştii lucrează ca agenţi ai 

Statului, că sunt agenţi ai Statului ; ei îşi exercită profesiunea 

şi nu fac acte administrative. Statut poate să exploateze o sta- 

țiune balneară, cum avea înainte băile Govora şi Călimăneşti 

(astăzi concesionate) şi cum are încă astăzi Mehadia sau Lacul 

Sărat. | 

Procedeul de drept privat este rar întrebuințat pentru sa- 
“tisfacerea intereselor de ordin general ; 

b) poale să creeze un serviciu public. 
61.— Prin serviciu public înţelegem o creaţiune a Statului, 

județului sau comunei, pusă la dispoziţiunea. publicului în scop 

-de a satisface, în mod regulat şi continuu, nevoi cu caracter ge-
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neral, cărora iniţiativa privată nu ar putea să le dea, decât 6 sa- 
tisfacţie incomplectă și intermitentă. - 

Serviciul public este supus la regule juridice speciale, me- 
nite să asigure funcționarea. lui în mod regulat şi continuu. 

Un serviciu publice poate fi exploatat de un particular şi to- 
tuşi păstrează anume caractere, care îl diferenţiază de: un ser- 
viciu cu caracter privat ; căci trebue să pornim dela ideia că cel 
dintâi, satisfăcând nevoi imperioase ale publicului nu poate fi 
întrerupt fără a aduce perturbare socială. - De pildă societăți 
care exploatează, o linie de cale ferată, sau o linie de tramway 
constituesc servicii publice, căci satisfac nevoi generale. Funcţio- 
narea, acestor servicii nu poate să fie întreruptă, căci s'ar peri- 
clita alimentarea orașelor, sar împedica transportul persoane-- 
lor şi al mărfurilor. 

In Franţa “), cu ocaziunea grevei impiegaţilor dela compa- 
niile de căi ferate, în 1910, guvernul a stabilit că exploatările fă-- 
cute de aceste companii sunt servicii publice. şi în consecinţă a ad- 
mis militarizarea, acestor împiegaţi. La noi,'unde căile frate cons- 
tituesc, fără îndoială, un serviciu public, guvernul, față de gre- 
vele ce se manifestau la căile ferate, a, admis, în 1920, militari- 
zarea personalului cheferist. o 

61 bis. — Statul poate să aibă servicii publice şi poate să: 
aibă servicii, care nu au acest caracter. De pildă, Statul poate să 
aibă o mină de cărbuni, sau exploatări petrolifere. Negreşit că, 
în exploatarea, acestei mine se întrebuinţează acelaş regim ju- 
ridice ca şi în exploatările similare făcute de un particular : prin 
urmare, raporturile care există între Stat-patron şi lucrătorii 
minieri constituese. o locaţiune de servicii. Acest serviciu a] Sta- 
tului nu constitue deci un serviciu public; prin urmare, dacă 
personalul ar întrerupe serviciul, Statul nu ar putea proceda altfel decât ar face un particular. | 

Când însă e vorba de un serviciu public, principiul este că 
funcţionarea lui nu trebue întreruptă. De aci urmează că fune- 

  

1) Vezi în această privință Rolland, La greve des cheminots în. Revue- y de droit public, 1910, pag. 740 și urm.
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ţionarii nu pot părăsi serviciul după o înţelegere prealabilă, căci 

legea, pentru Statutul funcţionarilor, din 15 Iunie 1923, pedep- 

seşte, prin art. 30, acest fapt cu destituirea, considerându-l ca, o 

dezertare dela datorie. Faptul de a îndemna la grevă, or la pă- 

răsirea serviciului, constitue un delict pedepsit şi cu închisoa- 

vea, conform art. 31. 

Şi, înaintea, legei din 15 Iunie 1923, articolul 106 c. pen. 

pedepsea, concertarea funcţionarilor pentru măsuri contrarii le- 

gilor. Or, încetarea, activităţei serviciilor publice este contrarie 

legilor, prin urmare greva funcţionarilor unui serviciu public 

era prevăzută şi pedepsită de lege. 

Cu ocaziunea încercărei de grevă generală a funcţionarilor, 

ce a avut loc la noi, în 1923, instanțele noastre judecătoreşti au 

considerat ca un delict îndemnarea la grevă a funcţonarilor *), 

faptul de a se pune în grevă constituind numâi o abatere dela 

îndatoririle funcţionarului, legitimând: luarea de măsuri dis- 

ciplinare. | - 

“Consiliul de Stat din Franţa a declarat că greva funcţio- . 
narilor unui serviciu public este un fapt ilicit, căci raportul ju- 

ridice, ce există între Stat și funcţionar, nu se poate asemăna cu 

locaţiunea, de servicii. Funcţionarul, primind funcțiunea, care i-a 

fost încredințată, a, înţeles să se supuie la, toate obligaţiunile de- - 

rivând din necesităţile serviciului şi s'a obligat să aibă o acti- 

vitate compatibilă cu funcționarea normală și continuă a ser- 
viciului public ?). 

62. — Când însă e vorba de interese generale satisfăcute de 
particulari, cum ar fi de pildă alimentaţiunea, legea comunală 

din 31 Iulie 1894 stabileşte, prin art. 99, că primarul poate să 
ia, măsuri necesare pentru vânzarea obiectelor de îndestulare 

1) Trib. Ilfov I, jurnal 8094 din 25 Aprilie 1923 prin care confirma man- 
datele de arestare emise de judele de instrucție al cab. II în contra a 3 per- 
soane care îndemnaseră ia grevă. Jurnalul e confirmat de camera de punere 
sub acuzare. Vezi şi decizia. Cas. Il, No. 1159/923. | 

2) Conseil d'Etat, deciziune publicată în Revue de droif public, 1909, 
p. 494 cu nota profesorului G. Jeze; Conseil GEtat, deciziune din 1913 publi- 
cată în Revue de droit public, 1913, p. 504 şi urm.; Esmein, Droit 'constitu- 
fionnel a V ediţie, 1909, pag. 635 şi 1119; Rolland, La grâve des agents d'un 
service public concede în Revue de droit public, 1910, pag. 504 şi urm.
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publică şi (No. 4) asigurarea. îndestulărei obştei cu articolele de 

prima, necesitate : pâine şi carne, ceeace reproduce, în parte, art. 

106 din proiectul depus de ministru de interne general Văi- 

toianu, dar nu se mai găseşte de loc în articolul corespunzător 

(69) din proiectul transformat de comisiunea parlamentară. 

Prin urmare, iată uh interes general satistăcut de iniţiativa 

privată, dar pe care autoritatea publică îl supraveghează şi îl : 

reglementează. In exercitarea acestei industrii şi a comerţului 

referitor, nu există o libertate complectă, căci autoritatea publică 

poate să stabilească condiţiunile ce trebue să îndeplinească lo- 

calul în care se fabrică pâinea, procedeul ce urmează să, se în- 
trebuinţeze la fabricaţiune, stabileşte ce anume vite pot să fie - 

tăiate pentru hrana populațiunei, supraveghind starea lor de 

sănătate; condiţiunile şi locul unde se pot tăia, condiţiunile 'ce 

trebue să îndeplinească localul unde se face desfacerea, prețul 

cu care urmează să se vândă aceste articole“). 

Dar nu numai atât, atunci când existând o neînțelegere în- 

tre autoritatea comunală şi între brutari sau măcelari, din 

cauză că primăria a impus anume condițiuni sau nu a, voit să 

majoreze preţul de vânzare şi aceştia se.pun în grevă, autorita- 

tea, publică, este datoare să ia de urgenţă măsurile necesare pen - 

tru îndestularea publicului. 

63. — Fiecare serviciu public este o. organizare destinată să 

producă o utilitată sâcială, să desvolte viaţa, socială. Legiuitorul 
reglementează în mod special serviciile publice în îdeia de a, le 

da posibilitatea să-şi realizeze cât mai bine scopul. Caracterele 
esenţiale, pe care le găsim la orice serviciu public al Statului, 

judeţului sau comunei, sunt următoarele : 

a) nevoile serviciilor publice ale Statului, judeţului sau co- 
munei sunt satisfăcute din bugetele acestor instituțiuni ; 

b) gestiunea, financiară a acestor servicii publice e supusă 
legei comptabilităţei generale a Statului : 

c) actele juridice îndeplinite de agenţii serviciului sunt acte 
administrative ; 

  

1) Vezi Regulamentul pentru industriile insalubre din 24 Sept. 1894 
“art. 74, art, 26). |
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d) agenţii sau funcționarii serviciului sunt - -supuşi ierarhiei 

administrative, adică au un singur şef pentru activitatea ser- 

viciului ; 

e) Când un serviciu public face o lucrare, de pildă o cons- 

trucţiune, o şosea, această lucrare este supusă, condițiunilor ge- 

nerale de întreprinderi şi lucrări publice ; 

£) Serviciul pentru lucrările ce face, poate recurge la expro- 

priere pentru cauză de utilitate publică, conform principiilor 

stabilite prin art. 17 din constițuţiune şi “conform legei speciale - 

de expropriere pentru cauză de utilitate publică ; 

g) Un serviciu public trebue să aibă o funcţionare regulată 

şi continuă, atâta, timp cât el există ; 

h) Specialitatea serviciului public. Fiecare serviciu public 

este creiat pentru satisfacerea unui anumit, sau unor anumite 

interese de ordin general. Pentru realizarea, tuncţiunei se stabi- 

lesc anumite norme şi i se pun anume mijloace la îndemână. 

In activitatea sa, el nu poate să depăşească, capacitatea sa, . 

funcţională. Acest principiu al specialităţei are drept scop : 1) 

să formeze un personal specializat ; 2) să evite conflicte posibile 

între servicii ; 3) să facă mai ușoară supravegherea ; 

î) In general, un serviciu public are mai multe subdiviziuni, 

corespunzând fiecare la o ramură de activitate : operațiuni ad- 

ministrative, technice, comerciale, financiare, comptabilitate, etc. 

64. — Impărțirea, afacerilor adminstrative între diversele 

servicii poate să ia drept bază sau marile funcțiuni ale Statu- 

lui : ordinea şi siguranța înăuntru și în afară, relaţiunile cu 

statele streine, justiţia, finanţe, lucrări publice, etc., sau apăra- 

rea, şi promovarea, unor anume interese, de pildă: agricultura, 

industria, etc., sau natura operațiunilor de efectuat : instrucțiu 

nea, statistica, pensiunile. 

Sistemul care există astăzi combină în mod arbitrar aceste 

3 baze, el împarte serviciile în administraţiune centrală şi ser- 

vicii exterioare sau de execuţiune. Vezi conferinţa d-lui A. de 

Monzie în Les reformes poliliques de la France, 1924. 

O vie mişcare de reformă ;sa produs în toate ţările, se caută 

să se îmbunătăţească condiţiunile vieţei şi se crede că numai prin 

intervenţia, Statului, prin. creiarea, de noi servicii se poate ajunge 

ț
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la, soluţionarea, acestor probleme sociale. Şi toate soluțiunile ce 
se dau acestor probleme de ordin social, economic, financiar 
prin legi, au o repercusiune asupra administraţiunei. 

Mai ales după răsboi, rolul Statului mărindu-se considera- 
bil, în ţările occidentale sa dat o mai mare atenţiune adminisţra- 
țiunei, căutând să se introducă noui metode, care să-i dea posi- 
bilitatea, să-și poată, îndeplini mai bine sarcinile imense, ce are. 
65. — S'a constâtat din experienţă că procedura adminis- 

trativă, aşa cum există astăzi, cu complicaţiuni inutile, cere » 
mare pierdere de timp şi, din această cauză, rezultatul este ne- 
satisfăcător. Henri Chardon, în excelenta sa, lucrare Le. pouvoir 
admânistrati] (Paris, 1911, pg. 91), vorbind despre organizarea 
serviciilor publice şi despre procedeurile administraţiunei, zice : 
Toutes sont combinses, agenctes pour produire des mots, du pa- 
pier, du neant. Aucune considsraţion technique ne domine, par- 
tout une multitude folle de rouages ; une constante rupture des 
forces ; des chapelets d'&cluses couteuses, ou les afaires sejour- 
nent pour des veriifcations frustratoires ; ou pese ou scupăse. 
ou, verifie, ou revârifie, ou contre-verifie ; Ja moindre ditfârence 
donne lieu ă des confrontations, ă des supplements d'enquâtes, 
ă des commentaires, ă des discussions aigre-douces. 

Dacă administraţiunea nu funcţionează bine în Franţa, la 
noi lipsurile sunt şi mai mari: o parte din personal, nepregătit 
şi necunoscător al regulelor administrative, chiar necunoscător 
al legilor care reglementează. serviciul, un personal funcţionă- 
resc numeros, dar rău distribuit între servicii şi cu totul insu- 
ficient plătit, o paperasărie şi o corespondenţă inutilă între ser- 
vieii fac ca, soluţionarea unei cereri cât de simple să nu poată 
avea, loc decât după un timp foarte îndelungat şi după stăruinţe 
repetate *). 

  

1) De cele mai multe ori vina nu este a funcționarilor, ci a conducă- torilor politici, cari nu pun la dispozițiunea serviciului mijloacele necesare pentru buna lui funcţionare. Să luăm de pildă iaboratorile şi institutele facul- tăților de medicină şi de sciințe, care neavând mijloacele financiare necesare pentru a” și procura material şi instrumente nu pot da studenţilo: posibilitate de a face lucrări de laboratorii, așa cum ar trebui, Dar serviciul statistic care în toate țările are menirea să facă studii de preciziune care servesc şi 

Yu 
1 
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66.— Din studiile făcute, din experienţa dobândită, se pro- 

pun astăzi următoarele reforme pentru îndreptarea, administra- 
. - vi - . a. > 1 * 

țiunei : 1) să se aplice principiile de descentralizare ) şi decon- 

centrare administrativă, dându-se autorităţilor locale dreptul de 

deciziune în afacerile de interes pur local ; 2) aplicarea, metode- 

lor întrebuințate în industria privată la unele servicii ; 3) cola- 

boraţiunea, tuturor funcţionarilor serviciului ; 4) repartizarea 

raţională a, serviciilor şi coordonarea lor, creindu-se în acest 

scop un organ permanent de legătură între diversele servicii, 

«um ar fi de pildă secretariatul general al preşerlinţiei de con- 

siliu ?) ; 5) repartizarea raţională a funcţionarilor între diver- 

sele servicii, ca nu cumva un serviciu să aibă prea mulți func- 

ţionari şi altele prea puţini ; 6) stabilirea unui program de ac- 

tivitate pentru fiecare serviciu ; 7) reforma prin simplificare a 

procedurei administrative, suprimându-se toate inutilităţile ; 8) 

fixarea şi limitarea serviciilor ; 9) o bună recrutare şi pregătire 

1egisiatorului şi puterei executive şi oamenilor de sciință, la noi face lucrări 
de o valoare îndoeinică, căci până astă-zi guvernul nedând fonduri pentru 
facerea recensământului, serviciul trebue să se bazeze pe lucrări cu mult 
anterioare începerei răsboiului, nu știm câți oameni au pierit în perioada 
răsboiului, câți au plecat din ţara şi câți au venit în țară, după răsboi. 
In asemenea condițiuni, statistica populațiunei făcută de ministerul de in- 
terne şi bazate pe deducțiuni nu are nici o valoare sciinţifică. Țitra de 
161/, milioane locuitori ce se arată pentru finele 1922, poate fi contestată; 
poate că erau la acea data 17 sau 18 milioane, cum se poate să fi fost nu- 
“mai 16 milioane. Tot,așa de fanteziste sunt şi încercările de repartiție a 
populațiunei pe naţionalităţi. Chiar suprafaţa ţărei nu e precis măsurată. 
Astfel profesorul Dr. M. Hacman, Dreptul internațional pablic și privat, 
Cernăuţi, 1924, pag. 74 ne arată ca suprafaţa României ar fi de 245.181 km.” 
şi D-sa ne arată ca și-a luat datele de la Ministerul -de externe, pe câtă 
vreme Direcţiunea Generală a Statisticei arată în publicaţiunile sale o supra- 
față de 294.244 km.?. Cea ce e mai trist e ca funcționarii serviciului și în 
special directorul, d. Ionescu, sunt oameni pricepuţi şi muncitori, cari ne ar fi. 
putut da lucrări de 0 reală valoare, dacă li s'ar îi pus la dispoziție fondurile 
pentru facerea recensământului. 

Aşa că, la noi, constatăm că se creiază instituțiunei şi servicii publice 
după modelui celor din străinătate, dar nu li se pune la îndemâne mijloacele 
necesare pentru a 'şi realiza scopul, serviciile funcționează numai ca aparență 
dar nu pot să satisfacă, în mod real, interesele generale pentru care au fost 
creiate. , 

1) Imbart de la Tour, La reforme administrative apres la guerre, 
comunicaţiune făcută la Academia de ştiinţe morale şi politice. Revue generale 
d' Administration, 1917, fasc. Sept.-Dec., pag. 193 şi urm, . 

2) Vezi decretul-lege 3355 din 13 Noembrie 1918 pentru organizarea 
“Cancelariei Consiliului de miniștrii precum şi decretul-lege 1625 din 20 Aprilie 
1920 peutru reorganizarea Cancelariei prezidenției Consiliului de; miniştrii.
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a funcţionarilor ; 10) scoaterea, politicei din administraţiune. 
La congresul internațional de ştiinţe administrative, ce a 

avut loc la Bruxelles, în 1910, sa discutat mai ales chestiunea 
reărutărei personalului şi a organizărei serviciilor. 

Henry Fayol") şi americanul F. W. Taylor ?) şi alţii ?), prin 
lucrările lor au creat un curent foarte puternic pentru a se in- 
troduce şi în serviciile publice sistemele întrebuințate în indus- 
tria privată. 

După răsboi, în mai toate ţările : în Belgia, Franţa, Anglia, 
Statele-Unite şi la noi, s'au creiaţ comisiuni, care să studieze re- 
formele administrative. Congresul internaţional de ştiinţe aq- 
ministrative, care a avut loc în Bruxelles în 1924, a examinat 
diverse probleme, pe care ne propunem a, le cerceta şi în această 
lucrare. a , 

Am arătat *) că cea mai urgentă, reformă, ce trebue făcută, 
este scoaterea, politicei din administraţiune ; formarea unei elite 
de administratori, care fără nici o preocupare de influenţele 1ă- 
turaluice ale politicianilor, să se preocupe de rezolvirea, chestiu- 

nilor care interesează colectivitatea. 
Descentralizarea, (şi deconcentrarea administrativă), adică 

rezolvarea, intereselor locale sau speciale de către autorităţile 10- 
cale sau speciale este absolut necesară, dacă voim să avem o bună 
administraţie. In Anglia, Germania, Statele-Unite, Suedia, Olanda 
s'au desvoltat foarte mult libertăţile locale şi de aceia acolo gă- 
sim o mare desvoltare a, vieţei locale. La noi, proiectul de uniti. 
care administrativă, aşa cum s'a modificat de comisia Senatului 
şi s'a adus în discuţia maturului corp, nu face nici un pas pe 
calea. descentralizărei, după cum vom arătă în cap. VIII, când 
vom vorbi despre centralizare şi descentralizare. 

1) H. Fayol, Lâveil de Pesprit public, Dunod, Paris, 1918; L'adminis- 
tration industrieile et gencrale, Dunod, Paris, 1917. | 

2) F. W. Taylor, Principes d'organisation scientifiques des usines. 
Dunod, Paris, 1911; La direction des ateliers. Dunod, Paris. 

| 3), Calame R., Reorganisation rationnelle de nos administration pu- 
bliques. Forum, Neuchâtel, 1921; A. Schatz, L"enireprise gouvernamentale et 
son adminisțration. Grasset, Paris, 1922; etc. 

- 4) Vezi paginele 21—22,
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D-l Dumitriu, raportorul comitetului de delegaţi ai Senatu- 

lui, în documentatul său raport asupra proiectului de lege pen- 

tru unificarea, administrativă, ne vorbeşte la, pag. XI despre 

sistemul lui Henry Yayol, pe care îl laudă foarte mult şi arată 

că el a fost introdus la ministerul de răsboi din Belgia şi, adăo- 

săm noi, la a doua direcţiune generală a agriculturei belgiene, 

care se ocupă cu tot ce priveşte învăţământul şi vulgarizările 

agricole. 

In urma, acestor arătări, cineva sar fi aşteptat că în admi- 

nistraţiunea. comunală. şi judeţeană, să, se introducă faiolismul 

sau doctrina lui Fayol şi cu toate acestea nu se vede nimic în 

această, direcţiune ; căci, după proiect, se aplică şi acestor admi- 

nistraţiuni comptabilitatea, Statului, aşa, de contrarie unei admi- 

nistraţiuni comerciale (vezi No. 41), se menţine tutela. excesivă 

şi un drept de anulare generală asupra tuturor actelor. 

Noi credem, ca şi d. Dimitriu, că o asemenea, reformă ar fi 

utilă și de aceea socotim, că este necesar să rezumăm în câteva 

cuvinte. raportul d-lui Mat, inspector la ministerul agriculturei 

din Belgia, făcut la congresul internaţional al științelor admi- 

nistrative din. 1924, privitor la sistemul lui Fayol, introdus, după 

răsboi, la ministerul agriculturei din Belgia. El ne arată că, po- 

trivit acestui sistem, funcțiunile administraţiunei sunt : prevede- 

rea, organizarea, executarea, coordonarea şi controlul. 

| In consecinţă, administraţiunea agriculturei şi-a făcut un 

program de activitate, stabilind rolul fiecărui serviciu. Progra- . 

mul de activitate a fost stabilit pentru un period de 3 ani. Pro- 

gramul a fost înfăptuit în întregime, aducând imense servicii 

agriculturei şi un nou program de activitate a fost din nou sta- 

bilit pentru un nou period. Programul se stabileşte în urma, dis- 

cuţiunilor tuturor funcţionarilor competenii ; el este afişat în 

toate. birourile, ca toţi funcţionarii să-l cunoască şi să-l aibă 

totdeauna, sub ochi. 

In ce priveşte organizarea, serviciul a fost împărțit în sec- 

țiuni şi subsecţiuni, fiecare ocupându-se de o specialitate. Atri- 

buţiunile fiecărui funcţionar au fost stabilite, avându-se în ve- 

dere cunoştinţele, aptitudinile şi funcțiunile anterioare. | 

15
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Şefii de secţiune inspectează, în provincie 2? zile şi rămân la, 
administraţia centrală 4 zile, aşa că ei supraveghează singuri 
aplicarea, măsurilor şi constată, inconvenietele măsurilor luate 
cu ocaziunea. inspecțiunilor. 

Un rău, ce există în direcţiunea, agriculturei, consista în 
schimbarea, de atribuţiuni a funcţionarilor. Or, sa admis stabi- 
litatea, în funcţiune în vederea specializărei funcţionarilor, Apoi, 
funcţionarii sunt invitaţi să citească şi li se pune la dispozițiune 
lucrări administrative de către biblioteca, ministerului. 

Funcţionarii sunt convocați. de şeful de serviciu respectiv, 
or de câte ori este o problemă mai importantă de rezolvat ; de 
asemenea, directorul general reuneşte pe toţi funcţionarii la în- 
ceputul fiecărui trimestru şi discută activitatea, trecută a fiecărui 
şi examinează, activitatea viitoare. Cu modul acesta se stabileşte 
0 coordonare între activităţile diferitelor servicii şi o maxe ac- 
celerare a lucrărilor. . 

Controlul administrativ asupra activităței funcţionarilor sa 
face prin hărţi, diagrame şi grafice. 

Agenţii administraţiunei centrale trebue să; complecteze un 
formular în fiecare trimestru în care să arate: punctele din 
program sau altă activitate utilă realizată după propunerea 
funcţionarului sau cu colaboraţiunea lui în trimestrul prece- 
dent, afacerile curente expediate în acest interval, dacă au 
rămas afaceri nerezolvate şi pentru ce motive, câte afaceri a 
xezolvat pe zi, pe săptămână, cât timp a pus pentru rezolvare. 
soluțiunea, dată, ce iniţiativă a luat pentru accelerarea lucrări- 
lor, în ce măsură a contribuit la documentarea, ministerului, ce 
carte a, citit: şi analizat, ce studii a făcut pentru perfecţiona- 
rea, sa. 

Diagramele agronomilor arată numărul conferinţelor, lec- 
țiunilor făcute, consultaţiunile scrise, date cultivatorilor, meto- 
dele întrebuințate pentru a răspândi cunoștințele utile printre 
cultivatori şi rezultatele obținute, etc. 

67. — Care ar fi criteriul "după care am putea cunoaște, 
dacă un anumit serviciu are caracterul de serviciu public ?
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Noi credem că, sunt servicii publice acele servicii destinate 

să satisfacă nevoi și trebuinţe cu caracter de generalitate şi a că- 

ror activitate este necesară, după opiniunea publică, pentru rea- 

lizarea şi îndeplinirea, vieţei sociale. Activitatea, lor este asigu- 

rată, organizată şi controlată, de organele Statului ; ea, nu poate 

îi întreruptă, organele Statului fiind obligate să asigure mersul 

regulat al serviciilor publice. 

Profesorul Jeze consideră. ca servicii publice numai acele 

„servicii care satisfac un. interes general şi cărora legiuitorul 

le-a dat acest caracter, Aşa că. trebue să căutăm intenția, legiui- 

torului *); dar legiuitorul nu în totdeauna va da în mod 
'expres caracterul -de serviciu publice unui serviciu ; ceva mai 

mult, el poate să dea acest caracter, în mod eronat, unui anumit 

serviciu. Duguit”) consideră că într'un serviciu public sunt în- 

trunite 3 elemente : 1) o misiune considerată ca obligatorie pen- 

tru Stat; 2) un număr de agenţi instituiţi pentru a îndeplini 

“această misiune ; 3) un oarecare număr de bunuri şi fonduri 

afectate pentru realizarea acestei misiuni. Noi adăogăm că mi- 

'siunea, să fie considerată ca obligatorie de opinia publică, căci 

“altfel de cine ar fi considerată ? 

Sunt unele servicii pentru care nu e nici o îndoială că nu 

se poate întrebuința decât procedeul serviciului public. Aşa avem 

serviciile de justiţie, de poliţie, militare, diplomatice şi consulare. 

Cel mai vechiu din aceste servicii, acel al răsboiului, da- 

tează de sigur dela origina Statului, căci el era menit să apere 

-colectivitatea contra agresiunilor din afară. Servitiul de poliţie, 

menit să, asigure ordinea și siguranţa colectivităţei, este iarăș 

“necontestat un serviciu public ; serviciul justiţiei, chemat să, res- 

tabilească, starea, de legalitate, care fusese violată ; serviciul di- 
plomatic, menit să întreţină, relaţiunile dintre state, sunt dease- 
menea, neîndoios servicii publice în toate statele. 

1) G. Jeze, Les principes generaux de droit administratif, a U-a ediţie | 
Paris, 914, pag. 247; precum şi studiul său din Revue de droit public, 1913 
„pag 

2) Les transformations du droit public, 1913, p. 416. 

î
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Alte servicii, deşi astăzi au caracterul de servicii publice, nu 

se poate zice că au avut totdeauna acest caracter, sau că astăzi 

au acest caracter în toate ţările. Aşa, de pildă, serviciile de or- 

din technic, în care ideia de comandament, de.imperium, nu 

există. Asemenea, servicii putem cita : poşta, telegraful, telefo- 

nul, căile ferate ; de asemenea instrucțiunea, asistența, publică. 

Se admite că serviciile creiate pentru extragerea. sau pro- 

ducerea articolelor monopolizate sunt servicii publice (manufac- 

turile de tutun, fabricile de chibrituri, salinele). | 

68. — În general, într'un serviciu public găsim regule spe- 

ciale, destinate să; asigure funcţionarea, serviciului. Aşa, unele: 

servicii, cum de pildă camerile de comerţ, universităţile, etc., au 

dreptul să perceapă impozite sau taxe, altele au anumite drep- 

turi asupra indivizilor (serviciul militar) sau asupra bunurilor 

lor, spre exemplu o cale ferată o anumită servitute asupra pro- 

prietăţilor vecine cu linia. 

Cu desvoltarea, civilizaţiunei, serviciile publice se înmulţese 

şi pentru ca, să poată servi mai repede şi mai bine interesele ge- 
nerale, pe care sunţ chemate să le satisfacă, constatăm că se in- 

troduce un sistem de desconcentrare, adică se dă o anumită au. 
tonomie serviciului, dar titularii sunt numiţi de puterea cen- 
trală. 

Această desconcentrare poate să aibă diverse forme; de 
pildă, poate să consiste în atribuirea unui patrimoniu distinct. 

de patrimoniul general al Statului ; serviciul public având un 

patrimoniu distinct devine o persoană morală de drept adminis- 
iraliv, care se numeşte stabiliment public '). Aşa, avem Casa 
maumcei a C. F. R., Casa școalelor, Casa de depuneri, Universi- 

tățile. Aceste stabilimente publice pot să aibă o libertate mai 

mare de direcţiune, 6 autonomie, direcţiunea, fiind încredinţată. 

funcţionarilor technici ai serviciului, sub controlul autorităţi- 

lor superioare, de pildă universităţile. 

Alte ori explotarea, unui serviciu public este dată unui par- 

ticular. Intre acesta şi Stat intervine anumite raporturi juridice, 

1) Vezi capitolul V, unde vorbim pe larg despre stabilimentele publice. 
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stabilite în actul de concesiune, concesionarul fiind supus supra- 

vegherei şi controlului activităţei concedante. 

69. — Serviciile publice, în sistemul legislaţiunei noastre, 

sunt de 3 categorii : naţionale, judeţene şi comunale, după na- 

tura, serviciilor ce sunt destinate să satisfacă. 

De multe ori, comunele sau judeţele plătesc pentru servicii 

publice naţionale. De pildă, comunele procură localurile şi ma- 

terialul necesar funcţionărei învăţământului primar, localurile 

judecătoriilor de pace ; judeţele, localurile tribunalelor, care sunt 

servicii naţionale. 

Comunele sau judeţele pot să afecteze și ele anumite bunuri 

sau venituri unui serviciu, public comunal sau judeţean și pot . 

să ceară legiuitorului ca, să atribue prin lege personalitate ace- 

lui serviciu, care devine astfel un stabiliment public judeţean sau 

comunal. 

70. — Serviciile publice sunt destinate a satisiace interesele 

generale, interesele publicului ; aceasta însă nu însemnează că 

publicul sau fiecare cetăţean are un drept de creanţă față de 

serviciul publice, pentru a-i cere prestarea serviciului ; cetățeanul 

poate să profite de serviciul public în. măsura admisă de lege. 

De pildă, un părinte voeşte să înscrie pe copilul său întrun liceu 

al Statulvi, însă ne mai fiind locuri disponibile în clasa, respec- 

tivă, copilul nu este înscris ; un bătrân sau infirm. voieşte să ob- 

țină un ajutor dela asistenţa, publică, dar acest ajutor, în ipo- 

jteza că cererea sa, ar fi legitimată, nu i se poate aa decât îni mă- 

"sura mijloacelor şi dacă sunt fonduri, sau, când e vorba de un 

ajutor permanent, dacă sunt locuri vacante în buget. Cetăţeanul 

poate să se adreseze“serviciului public, în condiţiunile stabilite de 
lege, şi să-i ceară. îndeplinirea unui act, pe care serviciul trebue 

să-l facă. De pildă, un proprietar poate să se adreseze autorităţei 

comunale şi să-i ceară o autorizare de construcţiune ; dacă auto- 

vitatea comunală, refuză să-i dea, autorizaţiunea, pe motiv că te- 

renul, pe care voieşte să construiască, este supus alinierei, pro- 

prietarul se poate adresă justiţiei, care va, obliga primăria ca;
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sau să expr Oprieze pe acel proprietar, sau să-i dea autorizare 9, 
căci nu se poate admite ea primăria să, oprească un timp nede- 
terminat pe proprietar de a se folosi de bunul său, construind. un 
mobil sau reparând unul existent. . 

Nu numai atât, serviciile publice sunt datoare să examineze. 
cererile făcute de particulari şi să le rezolve repede.. Legea, curţii 
de casaţie din 17 Febraurie 1912 (art. 39) admite că, după tre-- 
cerea unui interval de o lună dela înregistrârea, cererei sau dela 
primirea, ei, autoritatea, este în culpă. pentru că nu a soluţionat 
cererea și particularul poate să facă recurs (art. 39 în fine). In 
expunerea, de motive a legei, din 17 Februarie 1912, pentru or- 
ganizarea Curţei de casaţie, ministrul justiției de atunci, ne 
spune : „Proiectul nostru consideră refuzul de a rezolvă. o cerere 
„bazată pe un ârept ca o violaţiune a, legei, care pune anume- 
„îndatoziri funcţionarilor publici“. (Vezi şi art. 107 din Cons- 
tituţia din 29 Martie 1923). 
„Dar actul serviciului public trebue să fie legal, căci altmin- 
trelea particularul este indrituit să ceară dela. justiţie, după na- 
tura, actului ca, sau să se înlăture actul ca fiind ilegal (art. -63 
leg. 17 Februarie 1912), sau particularul obține reparaţiunea 
prejudițiului, sau obţine şi înlăturarea actului şi daune (axt. 63 
şi 33 aceiaşi lege). 

Acest control jurisdicţional asigură; funcţionarea, serviciilor 
publice în conformitate cu legea. | 

71. — Profesorul Duguit consideră serviciile publice ca unul: 
din elementele Statului şi defineşte Statul o cooperaţiune a ser- 
viciilor publice organizate şi controlate de guvernanţi. ' 

Această, definiţiune a, Statului ni se pare cu totul lipsită, de 
fondament ; acest autor nu admite că, Statul poate fi subiect de. 
drepturi, căci el nu admite că ar există drepturi). Duguit neagă 
existența Statului, aşa cum îl înţelegem astăzi, pe motiv că ar fi 
abstracţiune ; el neagă ideea de suveranitate, pe motiv că ar fi. 

1) Vezi în acest sens adnotațiunea D-lui D. G. Tăzlaoanu, preşedintele secțiunei iil a Curţei de Caşaţie, în Pandectele române anul 1ţ, 1923, p.4—5, care citează mai multe deciziunei ale Casaţie, . 
2) 7raite de droit constitutionnel, 1, 1923, pag. 75.
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o ficţiune. Şi, cu toate acestea, abstracţiunile “) le găsim în toate 

teoriile juridice, iar fără ficțiuni ?) nu am putea avea o interpre- 

tare juridică. Noţiunile de naţiune şi de patrie nu sunt realități 

şi cu toate acestea baza cea mai puternică a, vieţei sociale este 

întemeiată, pe aceste noțiuni. . 

Serviciile publice sunt modurile în care se manifestează, ac- 

tivitatea Statului ; această activitate poate să fie modificată, 

noui servicii publice pot fi create, unele din cele existente pot fi 

desfiinţate şi Statul continuă să subsiste. Noţiunea de Stat este 

deasupra. activităţei sale, după cum noţiunea de persoană (indi- 
vid) este deasupra activităţei acesteia. Statul se poate concepe şi 

fără servicii publice, numai cu guvernanţi, guvern şi parlament, 

-având la dispoziţiune numai serviciul de poliţie, care este forţa. 

organizată pentru a impune guvernaţilor voința guvernanţilor. 

72. — Autorităţile care au posibilitatea pentru a creia, şi or- 

ganiza un serviciu public, trebue să aibă, competenţa ca să sta.- 

Dilească. normele de drept necesare pentru funcţionarea serviciu- 

lui. De unde rezultă că, dacă, este vorba să creiăm un serviciu 

public, care prin activitatea, sa ar aduce atingere libertăței indi- 

viduale sau proprietătei, trebue neapărat intervenţiunea legiui- 

torului şi aceasta cu atât mai mult cu cât creiarea necesitează 
cheltuieli, care. trebuesc aprobate de parlament: Cu toate aces- 

"tea, unele legi dau drept puterei executive de a creia, un serviciu 

public. De pildă, legea, Camerelor de comerţ şi industrie, din 10 

Mai 1886, dă drept guvernului ca, pe cale de decret regal, să în- 

fiinţeze Camere de comerţ şi industrie (art. 1 şi 2). 

1) Abstracţiunea este o operaţiune mintală. prin câre după ce am con- 
statat diferitele caracteristice sau calităţi ale unui obiect (concretum) consi- 
derăm uumai una din aceste calități în mod izolat, ca şi cum ar forma ceva 
distinct, Calitatea astiel'izolată formează o abstracțiune. Omul are a activi- 
tate continuă, diversele manifestaţiuni nu sunt de cât proprietăţi, calităţi ale 
fiinţei omeneşti. Dacă considerăm o singură manifestare facem o abstracțiune. 
Când căutăm manifestarea de voinţă în comiterea unei crime, sau în creiarea 
unui raport juridic, facem o abstracţiune; când din faptele şi forțele ce con- 
statăm : teritoriu, populațiune şi organe de conducere luăm anume calități și 

" construim noțiunea de Stat facem o abstracțiune şi o generalizare, adică 
constatăm: 10) că un grup de oameni locueşte în mod permanent un teritoriu 
având organe permanente de conducere; 20) că asemenea grupări, cu aceleași 
calitaţi, mai există; 30) că aceste calităţi abstracte, comune acestor grupări, 
ne dă o noțiune generală, noţiunea de stat. 

2) Vezi pag. 123.
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Cveiarea unui serviciu publice este în principiu rezervată 
parlamentului, care poate să, creieze orice serviciu public pentru 
Stat şi să dea, autorizare generală, autorităţilor judeţene sau co- 
munale să înfiinţeze servicii publice pentru satisfacerea unor 
anumite nevoi de interes general pentru localitate. Este deci ne- 
voie, ca, autorităţile locale să voiască a, înfiinţa serviciul publice, 
profitând de autorizarea de creiare dată, de legiuitor ; spre ex.: 
serviciul publie comunal de pompieri, de ridicarea gunoaie- 
lor, etc. 

Parlamentul poate să decidă că anume nevoi de interes Be- 
neral, cum, de pildă, telegraiul, telefonul, radiotelegrafia, să fie 
satisfăcute în mod. obligator şi exclusiv prin procedeul serviciu- 
lui public şi să creieze serviciile publice necesare: 

Organizarea, unui serviciu public se poate face sau de par- 
lament sau 'de puterea, executivă. De pildă serviciul refacerei şi 
al aprovizionărei, care exista, pe lângă ministerul, de comerţ şi 
industrie, a fost organizat prin regulamentul 3129, din 6 August 
1920 (Monitorul Oficial No. 991920), sub forma de un Ssubsecre- 
tariat. Insă, când organizarea, atrage cheltueli deosebite, prinei- 
piile cer ca.-să intervie o lege, căci numai legiuitorul are dreptul 
de a afectă venituri din patrimoniul publice sau de a autoriză 
serviciul să perceapă taxe, sau de a-i da o nouă competenţă. 

In consecinţă, Regele poate să creieze ministere, căci prin 
aceasta el face o nouă împărţire a. atribuţiunilor serviciilor. In 
Franţa, serviciile sunt detaşate dela un minister şi ataşate la, al- 
tul prin simplu decret al Preşedintelui ; deasemnea, Președintele 
Republicei este calificat ca să creieze noui ministere. Aşa au 
fost creiate în Franţa") ministerele agriculturei și acel al pos- 
telor în 1881. Tot Preşedintele poate să dea la subsecretarii da stat o parte din atribuţiunile ministeriale ?). 

La noi, practica constituțională antebelică cerea ea pentru 
schimbarea unui serviciu dela, un minister la, altul să intervie v lege. Aşa sa procedat când direcţiunea penitenciarelor a fost 

  

1) Vezi în această privința studiul lui Jeze din Revue de droit public 1906, pag. 741. 
, 2) Vezi studiul din Revue du droit public, 1906, p. 745.
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trecută dela ministerul de interne la cel de Justiţie,. sau când 

scolile de. agricultură şi de comerţ au fost trecute dela ministe- 

rul de agricultură, industrie şi comerţ, la, ministerul instrucțiu- 

nei. Creiarea unui nou minister s'a făcut. prin lege. De pildă, 

ministerul de agricultură, industrie, comerţ şi domenii s'a, creiat 

prin legea. din 30 Martie 1883, prin luarea serviciilor agricul- 

turei, industriei şi comerţului dela, ministerul de Lucrări publice 

şi serviciul domeniilor dela, cel de finanţe. Tot prin lege s'a creiat 

ministerul industriei şi comerţului (legea, din 1. Aprilie 1908), 

luându-se aceste servicii dela ministerul agriculturei şi dome- 

niilor. — 

După. răsboi, însă, s'a introdus o nouă practică. Așa, sa 

creiat ministerul muncei şi al ocrotirilor sociale, prin decretul 

1397 din 30 Martie 1920, luându-se servicii dela ministerul de 

comerţ şi industrie şi dela ministerul de interne; prin decretul 

4899, din 24 Noembrie 1920, s'a creiat direcţiunea, căilor ferate 

particulare ; : în 6 August 1920, s'a creiat subsecretariatul reia- 

cerei şi al aprovizionărei. Cu toate acestea, tot printr'o lege (din 

4 Noembrie -1923) sa creiat ministerul sănătăţei publice, luân- 

du-se acest serviciu dela. ministerul muncei, al sănătăței publica 

şi al ocrotirilor sociale. 

Când însă legiuitorul a făcut o organizare, făcând atribu- 

țiuni de competenţe speciale unui organ, nu este posibil ca pe 

cale de decret să se aducă o modificare acestei competenţe, căci 

Regele, prin actele sale, nui poate să, modifice legile (art. 88 cons- 

tituţie). 

Puterea executivă este competentă ca să facă regulamente 

pentru organizarea, interioară, a serviciilor publice, întru cât nu 

atinge principiile stabilite prin legea asupra, statutului funcţio- 

narilor din 15 lunie 1923. 

Miniştrii nu au puterea de a face regulamente *) obligatorii 

pentru indivizii care nu fac parte din administraţie. Cu toate 

acestea, ei pot contribui la organizarea, serviciilor prin ordo- 

„_manţe, circulări, regulamente interioare, obligatorii pentru per- 

1) Vezi cap. VI, actele putferei executive,
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sonalul ministerului, întru cât nu sunt contrarii legilor şi regu- 
lamentelor decretate. | 

Ministrul poate să. delege secretarului general sau directo- 
rilor de servicii dreptul de a semna corespondenţa, ordonanţe 
de plată, instrucţiuni adresate agenţilor serviciului, dreptul de 
a rezolvă unele chestiuni. Aceste delegaţiuni sunt date în scris 
şi publicate în „Monitorul Oficial“ (vezi legile de organizare ale 
ministerelor — între altele legea din 17 Sept. 1906 pentru orga.- 
nizarea, ministerului instrucţiunii, art. 4). | 

In nici un caz ministru nu poate atribui unui funcţionar 
dreptul de a rezolvă o chestiune pentru care se cere un decret 
regal. Nu numai atât, toate rezolvările făcute, pe baza delegaţiu- 

| nilor date, pot fi anulate de ministru în virtutea, drepului său de 
„control, ce-i aparţine ca şef al ierarhiei 9, 

73- — Suprimarea unui serviciu public se face printr?o lege. 
Când. însă legiuitorul a dat autorizațiune puterei executive de 
a creia un serviciu public, cum a făcut prin legea din 10 Mai 
1886 pentru Camerele de comerţ, aceste servicii publice, ne spune 
“profesorul Michoud?), pot fi suprimate prin acelaş procedeu, de 
aceiaşi agenţi cari le-au creiaţ. Prin urmare că, în speța, noas- 
tră, deşi legiuitorul nu spune nimic de suprimare, puterea exe- 
cutivă are acest drept. | | 
„Noi socotim că acest procedeu este admisibil, când e vorba 

de -servicii publice, mai 'ales locale, fără personalitate juridică, 
adică guvernul, ministrul, poate să suprime un inspectorat, o 
şcoală etc.; când însă e vorba de stabilimente publice, adică 
servicii publice având personalitate, cum ar fi o cameră, de co- 
merţ, nu putem admite acest drept puterei executive, căci argu-. 
mentul ce se invoacă nu e întemeiat, de oarece în afară, de pu- 
terea, legiuitoare, celelalte puteri nu au dreptul de a suprima 
ceeace s'a creiat pe baza unei legi, căci legea camerelor de co- 
merţ dând delegaţiune puterei executive de a creia, un stabiliment 

  

- 2) Laferriăre, Juridiction administrative 11, p. 502 şi 503. 1) Michoud, Zheorie de la personnalite morale, WI, p. 355. In acelaş sens se pronunță G. Jeze, Les principes generaux de droit administratij, p. 331, ed. II. 

4 

E
R
E
 
I
E
R



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 235 

„public şi această putere lucrând în virtutea, acestei delegațiuni, 

a, făcut un act, care excede puterile sale constituţionale. Or, pu- 

terea. legiuitoare, nedându-i dreptul de a putea suprima acest 

stabiliment public odată înfiinţat, puterea, executivă nu poate 

avea acest drept. , | 

Suprimarea. unui serviciu public, făcută de autoritatea com- 

petentă, nu poate să fie criticată, din punctul de vedere juridic. 

Autoritatea, este singură în drept să examineze dacă serviciul 

public este sau nu util. Operaţiunea poate să fie criticată din 

punctul de vedere al oportunităţei, dar nu din acela al legali- 

tăţei. 

74- — In urma suprimărei unui stabiliment public, bunurile 

care făceau parte din patrimoniul stabilimentului suprimat, re- 

vin patrimoniului administrativ general din 'care făcea parte. 

Nu se poate susține că, în urma, suprimărei stabilimentului 

public, bunurile acestui stabiliment sunt bunuri vacante, faţă 

de care urmează să se aplice art. 477 şi 680 c. civ., căci aceste 

bunuri continuă, şi în urma suprimărei, să facă parte din: mij- 

loacele economice, cu ajutorul cărora agenţii publici îşi înde- 

plinesc misiunea, satisfăcând interesele generale 9. Prin ur- 

mare, aceste bunuri vor intra în patrimoniul general adminis- 

trativ din care âu făcut parte (stat, judeţ, comună), fără nici o 

afectare specială ?). Când însă bunurile stabilimentului public 

suprimat provin dintro liberalitate făcută de un particular, a- 

ceste bunuri, şi după suprimare, vor continua să fie afectate ne- 

voilor de interes general, pe care autorul liberalităţei le avusese 

în vdere când a făcut liberalitatea, căci, dacă sar schimba afec- 

tațiunea, dispozantul şi succesorii săi ar avea dreptul să ceară, 

revocarea, liberalităţei pentru neîndeplinirea condiţiunilor *). 

1) In acest sens Jeze, op. cif. p. 335; Haurion, Principes du droit 
public, p. 409. “ 

2) Profesorul Michoud, op. cif. Il, p. 428, 470, crede că aceste bunuri: 
intră în patrimoniul general administrativ, cu afectarea specială de a continua 
să satisfacă interesele generale pe care .stabilimentul public le satisfăcea; Grun- 
debaum Ballin, La separation des cglises et de PEtat, 1905, p. 106 şi urm. 

3) G. Jeze, op. cit. p, 343.
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Dar, dacă scopul pe care dispozantul Va. avut în vedere de- 
vine imposibil sau ilicit, atunci Statul poate să schimbe afecta- 
țiunea bunurilor, fără ca donatorul să aibă vre-un: drept de a 
cere revocarea. | 

75. — Statul, judeţul sau comuna satisfac nevoile de înte- 
tes general prin servicii publice. Aceste servicii publice sunt con- 
duse de funcţionari publici, sub controlul organelor superioare. 

Sunt unele servicii publice, care au un caracter industrial 
sau comercial, cum de pildă: o linie de cale ferată, o linie de 
tramway, producţiunea şi distribuţiunea, gazului sau electrici- 
tăţei, aducerea şi distribuirea apei într'un oraș, etc. Pentru con- 
strucţiunea. şi exploatarea acestor lucrări, autoritatea adminis- 
trativă, poate să, întrebuinţeze : 
«1 regia directă, adică, autoritatea, competentă, după ce a 
construit de pildă o linie de cale ferată, se face ea singură an- 
treprenoară, de transport, organizează serviciul şi îl conduce; 
o comună organizează, serviciul de aducerea. şi distribuirea apei 
în oraş, suportă toate cheltuelile şi percepe taxe pentru consu- 
maţiunea apei, 

Consiliul de Stat din Franţa, prințr”o deciziune, din 24 Fe- 
bruarie 1887, a, stabilit că; serviciile de omnibus şi de tramwar 
nu pot fi exploatate în, regie, căci constituesc o întreprindere co- 
mercială şi industrială în afară de atribuţiunile legale ale co- 
munelor. Aşa, că, după, teoria, consiliului, comuna are dreptul să 
construiască, linia de: tramway, dar nu poate să o exploateze 
(afacerea, funicularului din Belleville). Profesorul Maurice Hau- 
rion combate -astfel această soluţiune : „En droit, une exploita- 
„tion quelle quelle soit, une fois errig6e en service public perd 
„son caractâre d'exploitation industrielle et commerciale ; en 
„fait PEtat aurait mauvaise grace ă refuser aux communes le 
„droit de faire. ce qu'il a fait lui mâme en 6rigeant, en service 
„Publice, Pentreprise des Postes et celles des chemins de fer. 

„Autoriser les commiunes ă organiser les services de tram- 
„ways et leur interdire de les exploiter en regie est une solution 
„assez batarde“, ete. Ă 
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La noi, judeţul Prahova, exploatează direct linia de cale fe- 

rată Văleni-Ploești, creată în condiţiunile legei din 28 Martie 

1900 (modificată, la 31 Mai 1905) pentru construirea şi exploa- 

tarea căilor ferate din iniţiativă, privată). 
Statul exploatează în regie serviciul său de căi ferate, prin 

direcţiunea generală a căilor ferate (legea din 19 Martie 1883, 

modificată prin legile din 1886, 1899, 1900 și 1901. Această lege 

din urmă, dela 31 Martie 1901, desfiinţează, consiliul de admi- 

nistraţie al căilor ferate, abrogând articolele 13—23. Pentru or- 

ganizarea. căilor ferate putem cita încă decretele legi No. 3.323 . 

din 15 Noembrie 1918, car modifică, legea pentru exploatarea 

C.F.R.; Nr. 41 din 10 Ianuarie 1919, No. 3350 din 13 August 

1919, No. 2231 din 26 Octombrie 1920 ; precum şi regulamentele 

privitoare la organizarea administraţiunei căilor ferate şi anu- 

me : No. 3905 din 9 Ianuarie 1919, No. 589 din 8 Februarie: 
1919, No. 3352 din 13 August 1919, No. 3693 din 5 Sept. 1920,: 

No. 1392 âin' 29 Martie 1922, No. 240 din 28 Ianuarie 1923. Prin 
proiectul de lege adus în discuţia parlamentului în Martie 1925, 

se reînființează consiliul de administraţie al căilor ferate. Admi- 

nistraţiunea, căilor ferate capătă deci un organ deliberativ, care 

împrună cu organul executiv, directorul general, reprezintă in- 

teresele căilor ferate). 

2) Regia. înteresată.- Exploatarea prin regie dirăctă a servi- 

ciilor publice cu caracter industrial şi comercial prezintă mari 

inconveniente, pe care le rezumăm astfel : a) o întreprindere cu 

„ caracter industrial trebue condusă, potrivit regulelor admise pen- 

tru organizarea şi conducerea întreprinderilor private similare. 

Am arătat (No. 66) că procedeurile întrebuințate de Stat, judeţe 

şi comune, în exploatarea unor asemenea, servicii, sunt antiin- 

dustriale ; căci, după cum arată Henry Fayol, directorul unui 

asemenea, serviciu trebue să ţină, seamă de condiţiunile de reu- 

șiță. a unei asemenea, întreprinderi, condițiuni care se pot rezu- 

ma astfel : prevedere, organizare, executare, coordonare, control 

1 

1) Vezi şi legea din 19 Ianuarie 1906 asupra împrumuturilor din Casa 
Creditului județean şi comunal pentru construiri de căi ferate,
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şi pe care administraţiunea publică nu le admite (vezi şi No. 41); 
b) regia, directă poate să, expună Statul, judeţul sau comuna la 
cheltueli nejustificate, făcând. lucrări de utilitate îndoelnică pen- 
tiru satisfacerea, intereselor electorale. In asemenea condițiuni, 
autoritatea, explotantă nu are nici o vedere de ansamblu, ea, 
caută, să satisfacă interesul. imediat al câtorva. electori influenţi. 
Astfel se explică pentru comuna Bucureşti starea, mizerabilă, a 
cânalelor de scurgere, apoi personalul este supus influențelor 
politice şi ca recrutare şi ca. avânsare, mai numeros decât ne- 
voile serviciului şi rău repartizat ; c) prin natura, sa, Statul se 
consideră ca, un tutore al intereselor particulare şi din această 
cauză relaţiunile lui cu particularii sunt relaţiuni dela putere 
la supuşi şi funcţionarii, cari se consideră, că încarnează, puterea, 
nu admit discuţiunea, căci le-ar ştirhi autoritatea. Statul nu 
caută mijloacele cele mai potrivite pentru a mări veniturile, căci 
funcţionarii, care ar pute-o face, nu au nici un interes, ei sunt 
simpli funcţionari, mulţumiţi să nu-şi schimbe felul de viaţă. 
Acţiunea e înceată, supusă aprobărei şi controlului. Or, exploa- 
tarea, unui serviciu industrial cere o libertate şi o; promptitu- 
dine de deciziune, care nu cadrează cu formalismul administra- 
țiunei. 

Dar, pe de altă parte şi exploatarea directă, prezintă, avan- 
taje, căci Statul, comuna, sau judeţul nu se uită aşa, de mult la 

- beneficiile directe ale exploatărei, cum. ar face un. concesionar. 
ele pot să ia în consideraţiune şi beneficiile indirecte ce ar re- 
zulta, din exploatare. De pildă, Statul face o cale ferată într'o 
regiune puţin populată, gândindu-se că, prin stabilirea unei co- 

“municaţiuni uşoare, populaţiunea, se va, înmulţi, bogăţia gene- 
rală, va, creşte și astfel materia impozabilă va fi mai mare. 

Statul (judeţul sau comuna) are obligaţiunea de a, satisface 
interesul general şi, pentru a îndeplini această obligaţiune, fără 
a avea inconvenientele ce am arătat, pentru a avea alături de 
dânsul activitatea, particulară stimulată de interes, sa ajuns la 
această formă, de exploatare a unui serviciu public cu caracter 
industrial prin intermediul unui particular.
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Unitatea administrătivă (Stat, judeţ sau comună) dă con- 

ducerea, exploatărei unei persoane sau unei societăţi, dar ea ră- 

mâne proprietara instalaţiunilor de tot felul, rămânând stăpână 

„-să fixeze condiţiunile de organizare ale serviciului, precum şi 

cheltuelile importante pentru mărirea şi complectarea instala- 

țiunilor, căci aceste cheltueli o privesc, 

Beneficiile, care rezultă, se împart între unitatea adminis- 

trativă şi exploatantul-regisor. , | 

In asest sens s'a făcut convenţiunea din 20 Septembrie 1920, 

de către departamentul Seine cu un grup de technicieni pentru 

exploatarea în regie interesată a, unei căi ferate judeţene D, 

In: Franţa, regia interesată: se mai numește şi affermage, 

care este un contract, prin care proprietarul unui lucru suscep- 

tibil de a fi exploatat încredințează unei alte persoane sarcina 

de a exploata în locul său, în anume condițiuni. 

În general, serviciile, exploatate sub forma de regie directă, 

nu au fonduri de rulement, căci veniturile lor întră în bugetul 

general al Ștatului, pe câtă vreme, prin! regia interesată, se ob- 

viază tocmai la acest inconvenient, căci persoana (sau societa- 

tea.) care obţine exploatarea liniei aduce un fond de rulement și 

face o exploatare comercială atât în profitul său, cât și în pro- 

fitul unităţei administrative, proprietara, întreprinderei. 

La noi, legea din 1924 pentru comercializarea şi controlul 

întreprinderilor economice ale Statului, stabileşte prin art. 4 că - 

pentru exploatarea bunurilor şi întreprinderilor Statului cu ca- 

racter economie se va întrebuința, regia. cointeresată, urmând ca. 

beneficiile, rezultâna din exploatare, să; fie împărţite între apor- 

tul adus de Stat şi între aportul adus de particulari, potrivit 

normelor stabilite prin art. 16. In sistemul legei noastre, Statul 

face asociaţiune cu regisorul, face o societate anonimă, consti- 

tuită, în vederea acestei exploatări, conform art. 4. In consi- 
fiu, Statul are 173 din numărul consilierilor, iar acţionarii au 

213. In această, societate, statul aduce ca aport, în general, folo- 

sința bunurilor imobiliare, proprietatea. imobilelor prin destina- 

1) J. Champetier de Ribes, Regimes compares de la concession, de la 
regie interessce et de la regie directe, 1923, page 19.
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ție, a fondului comercial şi industrial şi a mobilelor destinate 
întreprinderei, inventariate şi evaluate la data când întreprin- 

„derea, începe să funcţioneze. Durata unei asemenea, exploatări 
va, fi de maximum 50 ani (art. 22), însă, termenul va putea fi 
prelungit cu încă 50 ani. 

Caracterele regiei cointeresate, după legea; din 1924, sunt 
următoarele : a) Statul aduce ca aport social averea, sa, ; ea. poate 
să aibă valoare considerabilă. faţă de aportul adus de particulari 

- Și, cu toate acestea, administraţiunea societăţei o vor avea ac- 
ționarii, cari au 2/3 din membrii consiliului de administraţie 
(vezi şi art. 11 în fine) ; b) Statul va suwprta toate cheltuelile 
pentru noui investiţiuni (vezi art. 16 şi 21); c) în cazul când 
societatea, ax da faliment, Statul riscă, să piardă o avere consi- 
derabilă, căci, tu drept cuvânt, se respect drepturile. creditori- 
lor (art. 23) şi averea Statului fiind adusă ca, aport, ea, trebue 
să asigure plata, creditorilor. Spre exemplu : s'a dat unei socie- 
tăți concesiunea unei mine de cărbuni pentru 50 ani ; ea, căzând 
în faliment, acel care va cumpăra activul falimentului va, avea, 
dreptul de folosinţă a minei pe întregul termen, fără a plăti nici 
un beneficiu Statului ; de asemenea, va. putea vinde toate imo- 
bilele prin destinaţiune, adică, maşinile, toate lucrurile mobile 
ce ar găsi. Ceva mai mult, în proiectul puvernului se prevede ca 
să se treacă în societate chiar drepturile imobiliare ale Statului, 
ceeace ar îi avut ca urmare că şi aceste drepturi ar fi fost vân- 
dute în caz de faliment; comitetul delegaților a adus însă mo- 
dificarea. necesară. avt.! 14, stabilind că se aduce î în societate nu- 
mai folosinţa bunurilor imobiliare. 

Acest, sistem admis de legiuitorul nostru se aseamănă cu o 
concesiune, însă cu agravarea că. Statul este răspunzător cu a- 
portul, ce a adus în societate, de lipsa de pricepere a administra - 
torilor, că, el la expirarea termenului fixat pentru durata între- 
prinderei trebue să-şi răscumpere aportul adus sau să-l piardă. 

D 

Legea, excelează printr” o puternică manifestare naționalistă, 
căutând să asigure preponderența capitalului românesc. 
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Acest mod de a exploata bunurile Statului s'a practicat din 
anul 1919, când ministerul de comerţ şi industrie a dât Creditu- 
lui Minier. licărirea şi exploatarea sondelor rămase dela, ger- 
mani. Condiţiunile în care s'a făcut această regie cointeresală 
au fost dezastroase pentru economia naţională, — după cum ne 
arată d. Madgearu în şedinţa Camerei din: 26 Martie 1924, — 
căci o avere imensă a Statului, în plină, producţiune, a fost dată, 
unei societăţi cu un capital derizoriu, cu dreptul de a lua câte. 
lei 2,80 de fiecare sută de klg. de petrol extras; săpăturile se fac 
în comptul Statului, care plăteşte societăţei toate cheltuelile, iar 
pe deasupra 20 % drept cheltueli generale şi 10 % beneficiu. Câ- 
teva luni mai târziu “Dreţul pentru extracţie se ridică dela 2,80 
la 4 şi apoi la 8,60. In 1920, contractul se modifică după con- 
tractul societăței I. R, D. P. făcându-se condiţiunile, ca Statul 
să suporte toate cheltuelile pentru foraj şi extracţie, să bonitice 
20 % drept cheltueli generale, iar câştizul net se împarte între 
Stat şi societate, luând societatea, 50 3% şi uneori chiar 60 7. Mi- 
nistrul de industrie a numit, în anul 1923, o comisiune de juriști 
pentru a examina aceste contracte. Concluziunea raportului co- 
misiunei a, fost că aceste contracte constituese o enormă spolia- 
țiune în dauna Statului şi că sunt isbite de nulitate, căci nu sani 
respectat condiţiunile legei comptabilităţei. 

16. — Concesiunea întreprinderilor sau serviciilor publice 
a fost multă, vreme socotită ca un contract, însă un contract 
special, un contract sui generis *), sau-ca un contract de interes 
public, semănând când cu vânzarea, când cu închirierea ?). Ali 
autori, ca Laband şi Otto Mayer, consideră concesiunea ca ua 
act unilateral de putere publică *), sau ca un contract bilateral 
de drept public *). 

1) Dutour, Droit administratif, V. pag. 349, 
2) Perriquet, constrats de-PEtat, concession des mines, des propoieles 

concessiones sur les cours deau., pag. 242. - , 
3) Laband, Droif public de PEmpire allemand, trad. Gandilhon, 1901, 

JI, p. 536; Otto Mayer, Droit aăm. allemand, IV, p. 164 zice: „la concession 
du chemin de fer est un acte de droit public et un acte de souverainet€, par 
consequent il ne peut en decouler des drcits de Pentrepreneur contre VEtat. 
L'Etat pourra, â tout moment, restreindre ou revoquer ce qu'il a accord : qui 
suo jure utitur neminem laedit“, 

4) Jean Guillouard, Nation juridique des autorisations et concessions 

16
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Concesiunea, trebue să recunoaştem, că nu a fost prevăzută 

şi reglementată nici de codul civil, nici de codul de comerţ ; con- 

cesiunea nu. se aseamănă cu vânzarea, căci nu are loc nici un 

transfert de proprietate şi nici nu se constitue în favoarea -con- 

cesionarului nici un drept perpetuu ; ea, nu se poate asemăna. 

nici cu închirierea, căci concesionarul nu plăteşte o chirie, din 

contră, el este autorizat, să, perceapă taxe asupra, celor ce se fo- 

fosesc de serviciul concedat ; ea se poate asemăna, mai mult cu 

contraciul de societate în sensul că autoritatea, concedantă are 

9 participaţiune de beneficii. Găsim înt”o concesiune aporturi 

aduse de ambele părţi şi de concedant — folosinţă. temporară a. 

domeniului public şi de concesionar : capital, muncă, pricepere, 

găsim intenţiune de a, realiza beneficii, partajul beneficiilor. Cu 

toate acestea, diferențele între concesiune şi contractul de socie- 

tate sunt foarte mari, căci autoritatea administrativă aduce ca 

aport o parte din domeniul public, asupra căruia ea are un 

drept de putere publică. Un asemenea, drept nu poate fi înstrei- 

nat, ci numai folosinţa lui poate fi acordată pe un termen anu- 

mit. Asociaţii au drepturi egale, pe câtă vreme concedantul are 

drepturi superioare ; asociatul care gerează afacerea lucrează 

pentru comptul tuturor asociaţilor, pe câtă vreme concesionarul 

lucrează pe comptul său, el suportă riscurile, pe el îl privesc 

pierderile exploatărei. 

Concesionarul este învestit, pentru executarea lucrărilor, da 

toate drepturile pe care legile şi regulamentele le conferă admi- 

nistraţiunei (art. 5 din leg. căilor ferate din iniţiativă privată) ; 

nu numai atât, el-are drept să ceară ca autoritatea concedantă 

să-i facă exproprierile necesare ; el exercită drepturi de poliţie 

asupra lucrărilor. concedate. - 

Cu toate aceste caractere, jurisprudenţa îranceză consideră 

concesiunea ca un contract. Curtea de casaţie printr'o decizie, 

din 2 Mai 1873, zice: „le cahier des -charges impost ă une com- 

pagnie de chemin de fer n'âtait autre chose qwun contrat inter- 

venu entre LEtat et la compagnie“. In consecinţă, nu se putea 

administratives, Paris, 1903, pag, 182 şi urm Kammerer, La fonction publique 
en Allemagne Paris, 1899. 
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nimic schimba de administraţiune, pentru a satisface nevoile 

publicului, fără „consimţimântul concesionarului. 

O asemenea, teorie este însă dăunătoare interesului general, 

pe care serviciul concedat este menit să-l satisfacă, căci face ca 

serviciul public să urmeze interesele concesionarului în loc să 

satisfacă, interesul public, face ca să nu se poată impune con- 

cesionarului îmbunătăţiri în serviciv. Serviciile publice, în ge- 
neral, trebuesc să fie dominate de grija interesului public şi con- 
cesiunea nu poate transforma serviciul publice într'o afacere 

privaţă. | . 

Dacă analizăm o concesiune, vedem că, i administraţiunea « or- 

“ ganizează un serviciu publie, stabilește toate condiţiunile de fune- 

ționare ale serviciului pentru a satisface interesul general, sta- 

bileşte care sunt drepturile de putere publică ataşate la acest ser- 

viciu. Printrun act de putere publică, administraţiunea autoriză 

pe un particular să facă anumite lucrări pe domeniul public, 

şi-i dă dreptul de a, percepe anumite taxe dela acei cari ar voi. 

să, se folosească de aceste lucrări ; căci ştim că dreptul de a ad- 

-ministra şi a întrebuința, domeniul public, în vederea interesului 

„general, este un atribut al suveranițăţei. Un asemenea drept nu 

„poate să facă; obiectul unui contract de drept privat. Statul este 

detentorul suveranităţei și, în această, calitate, el organizează, ser- 

viciul public şi, printrun act de putere publică, printrun act de 

„autoritate, el autoriză pe un particular să facă lucrările nece- 

:sare pentru funcționarea; serviciului public şi să exploateze acest 

serviciu în interesul public. In al doilea rând, alături de acest 

act de autoritate, intervine un contract, care stabilește obliga'- 

țiuni reciproce şi care leagă astfel administraţiunea, faţă, de con- 

cesionar, contract care formează un singur corp cu concesiunea, 

dar nu e mai puţin adevărat că poate fi ușor deosebit printr”o 

analiză a raporturilor stabilite. 

Să luăm de exemplu un caiet de sarcini al unei concesiuni” 

de cale ferată şi să-l examinăm în comparaţie cu legea, pentru 

construirea, şi exploatarea de căi ferate din iniţiativă particu- 

lare. Mai întâi se stabilesc condiţiunile şi termenele, în care con- 

„cesionarul se angajează să execute lucrările. Asemenea, dispozi-
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țiuni sun. de ordin contractual. Vin apoi dispoziţiunile privitoare la întreţinere şi exploatare, care sunt de ordin reglementar. Con- 
cesionarul este supus controlului şi supravegherei administra 
țiunei pentru tot ceeace priveşte întreţinerea materialului şi ex- 
ploatarea . Administraţiunea, urmăreşte în primul rând interesul 
public şi prin urmare ea, trebue să vegheze ca viața pasagerilor 
să fie asigurată şi ca serviciul de transport să fie efectuat în con: 
diţiuni mulţumitoare ; ea poate deci oricând să ceară ca numă- 
rul trenurilor să fie înmulţit, pentru a se evita, înghesuiala, prea 
mare în vagoane. Cu alte cuvinte, fiind vorba, de un serviciu pu-: blic, organizarea serviciului nu este de competența concesiona-- rului. Autoritatea publică are singura, competenţă, să, stabilească. i organizarea şi funcţionarea, serviciului. De aci rezultă că această: | organizare poate să fie modificată, după. cum cere interesul ge- | neral (art. 10 din legea pentru construirea. şi exploatarea. căilor 
ferate din inițiativă privată, din 28 Martie 1900, cu modif, din 
31 Mai 1905), | 

In orice concesiune se arată durata (art. 14 din legea pentru: 
căile ferate din inițiativă, particulară stabileşte un maximum de 
90 ani), căci concesiunea folosinţei unui drept public nu poate 
să fie perpetuă, apoi clausele de rescumpărare (art. 16) şi în 
fine decăderile de drepturi. Toate aceste clause sunt contractuale. 
apoi vin clausele privitoare la taxele de transport, pe care ad- ministraţiunea îl autoriză pe concesionar să le perceapă dela 
public. Nici o taxă, nici o mărire de taxă nu poate să fie perce- 
pută fără aprobarea administraţiunei concedante. 

In fine, vin clausele privitoare la repartizarea beneficiilor 
sau la garantarea unui minimum de benficiu pentru concesio- nar, stipulaţiunile relative la diverse servicii publice, cum az 
pildă transporturi gratuite pentru anumiţi funcţionari, cu preţ 
redus pentru alţii, transportul poştal, serviciul telegrafic. In 
general, se poate zice că toate aceste obligaţiuni sunt contrac- 
tuale. 

: Prin urmare, întrun caiet de sarcini al unei concesiuni, 
găsim clause reglementare sau legale şi clause contractuale su- puse la. regimuri juridice deosebite.    
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Când este vorba, de clause reglementare, ele pot fi stabilite 
printr'un act administrativ. de autoritate, cum ne arată art. 244 
din proiectul de lege penru unificarea administrativă, aflat a- 
cum în discuţiunea Senatului, care stabileşte că concesiunile de 

servicii publice comunale și judeţene se pot acorda de consiliul 

comunal sau județean, afară numai când valoarea lucrărei sau 
întreprinderei depăşeşte o treime din venitul ordinar al bugetu- 
lui comunei sau judeţului, în care caz se cere o aprobare tute- 
lară (delegaţia, judeţeană pentru comunele rurale şi urbane ne- 
reşedinţe şi ministerul de interne pentru cele reşedinţe și județe, 
dată, conformă cu avizul consiliului administrativ superior, art. 
445 şi 244) ; dar, când este vorba, de concesiuni de Stat, ele sunt 
-acordate printr'un jurnal al consiliului de miniştri, dat în urma 
propunerei ministrului de comunicaţiuni. Declararea, de utilitate 
publică, se face printr'un decret regal (art. 3 din legea pentru 
„construirea şi exploatarea căilor ferate din iniţiativă privată. 
din 28 Martie 1900, cu modif. din 31 Mai 1905). Pentru anume 
linii enumerate în art. 4, concesiunea, | nu va, putea îi dată decât 
prin lege. | 

Pentru concesionarea tramvaiului în comuna Bucureşti s*p 
făcut legea, specială din 18 Aprilie 1909, modificată la 18 De- 

-cembrie 1911. : 

Aceste dispoziţiuni reglementare, privitoare la organizarea, 
şi exploatarea serviciului, pot fi modificate în orice moment de 
-autoritate, care poate să ia măsurile necesare pentru a asigura 

bunul mers al serviciului public. Un prefect sau -un primar, de 

pildă, vor putea, să determine numărul trenurilor sau tramvaie- 

lor, viteza şi orele de plecare, şi să prescrie măsurile destinate 
-să asigure ordinea şi siguranţa, circulațiunei. - 

In această privinţă este foarte interesant de reamintit de- 
ciziunea Curţei de casaţie franceză din 1846: Attendu, en droit 
-que la loi du 11 juin 1842, qui avait pour objet la, crâation de 

grandes lignes de chemin de fer, a, attribu€ au gouvernement le 
-droit de determiner par de reglements d'administration publiqua 

les messures necessaires pour maintenir la police, la sârets, 

Vusage et la conservalion de ces chemins ;
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“Attendu que Part 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la po- 
lice de chemin de fer gualifie d'intractions punissables des pei- 
nes portees au dit article toutes contreventions aux ordonances. 
portant reglement d'administration publique sur la police, la 
sâret6 et Pexploitation de ces chemins ; 

Attendu que, dans cette derniăre loi, le legislâteur avant em- 
ploy6 le mot d'exploitation comme identique d'usage et de con- 
servation des chemins de fer, la generalii de cette expression 
ne permet pas de douter que la dslegation faite au gouvernement: 
ne comprenne le droit at mâme le devoir de reglementer touţ ce 
qui interesse VPâtablissement de divers modes de transport, la 
forme, les dimensions, la. constructions de diverses espăces de 
vaitures ; enfin toutes les mesures qui peuvent assurer la com- 
pl&te execution des lois de concession quant aux garanties don-: 
n6es aux Civerses classes de voyageurs. 

In acest proces celebru dintre Stat şi compania de Orl&ans 
a luat conclusiuni avocatul general Nicais-Gailiard, care a ară-- 
tat în termeni elocinţi că rolul Statului nu încetează după ce a 
acordat concesiunea, : „Gardien de P'ordre et de la paix, respon- 
sable de la, vie et de la siiret& des citovens, îl devra prâvenir au- 
tant que possible les troubles publics et les accidents particuliers, 

” devancer par la, sagesse des reglements les enseignements de ex 
p&rience ; prâvenir, prescrire, prohiber. et pour sanction ă tout 
cela, prononcer ou appliquer des peines dans les limites ot la lot 
lui aura dâlegu€ le droit de punir. Sil ne pouvait pas, qui done: 
le pourrait 2“ | ' 

Jurisprudenţa consiliului de stat francez admite ca autori-- 
tatea administrativă, fiind obligată a organiza, serviciul publice 
în cele mai bune condițiuni pentru public, are dreptul să modi- 
fice organizarea, serviciului oricând nevoile sociale şi economice 
cer aceasta. Concesionarul va fi ascultat, însă autoritatea, decide. 
În procesul intentat de Compagnie gânârale franţaise de tram- 
ways (Revue de droit public, 1910, pag. 270, cu o notă de prof. 
«Jeze), consiliul de Stat a, pronunţat, la 11 Martie 1910, o deci- 
Ziune din care reproducem câteva considerente : T'administra- 
tion a le droit non seulement d'approuver les horaires des train 
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au point de vue de la, sâcurite et de la commodit6 de la circula- 

tion, mais encore de prâscrire les modifications et les additions: 

necessaires pour assurer, dans Vinterât du public, la marche 

normale du. service. 

In acelaş sens: Jăze, Principes generaux de droit adm, LU 

edit. p. 285 ; Rolland în Revue de droit public, 1909, p. 529; Ed- 

mond Rieu, De la nature juridigue des concessions de lravaur 

publics, Paris, 1923. 

Concesiunea de lucrări nu este numai un act reglementar, 

Intw'insa se găsesc clauze financiare, clauze relative la executa- 

rea lucrărilor, la durată, la rescumpărare, etc., care sunt clauze 

contractuale. - 

Din acest punct de vedere contractul e sinalaginatic, cu titlu 

oneros, și deci trebue examinat după principiile generale din ma- 

teria. obligaţiunilor. Concesionarul se obligă să execuie anume 

lucrări, întrun anumit termen, să le menţină în bună stare și 

să le pue la dispoziţia publicului. Administraţiunea se obligă să-i 

faciliteze exproprierile necesare (art. 5 din legea căilor ferate 

din iniţiativă privată), să, facă facilităţi de transport, scutiri de 

vamă, să-i garanteze uneori un minimum de beneficiu, să-i per- 

mită de a percepe, dela acei care profită, de lucrătile efectuate, 

o anumită taxă. | 

Contractul e făcut întuitu personae, din această, cauză con- 

cesionarul nu poate ceda contractul fără, consimţimântul admi- 

nistraţiunei. 

In rezumat, deci, concesiunea. este un mod de exploatare ai 

unui serviciu public printr'un particular, care, pe baza unui act 

de putere publică emanat dela autoritatea competentă, prin care 

aceasta organizează serviciul, face un contract pentru exploata- 

rea, acelui serviciu, după, normele. puse în actul de organizare. 

77. — Concesionarul se angajează ca să întreţie serviciul 
public, care i-a fost concedat, în condiţiunile stabilite de admi- 

nistrațiune, pentru satisfacerea, interesului general, în schimbul 

dreptului de a percepe o'redevenlă, o taxă, al cărui maximum 'e 

stabilit prin convenţiune și care nu poate fi sporit decât cu con- 

simţimântul administraţiunei concedante. Concesionarul trebue
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să execute lucrările în conformitate cu caietul de sarcini pe 
spesele sale şi tot el trebue să întreţie lucrările în bună stare în 
tot timpul cât durează concesiunea. - 

Administraţiunea poate să facă, lucrările de întreţinere ce 
ar îi neglijate de concesionar şi aceste lucrări urmează să fie 
plătite de concesionar. 

La expirarea, termenului, concesionarul trebue să res- 
tătue toate lucrările şi instalaţiunile în bună stare ; concesionarul 
suportă, toate daunele provocate de executarea, lucrărilor, plă.- 
teşie toate sarcinile întreprinderei. Dar, cum este vorba de un 
serviciu public, administraţiunea, are dreptul de control şi de 
organizare a, serviciului. 

In cazul cână, din împrejurări neprevăzute, concesionarul 
ar suferi mari pierderi, spre ex. prin ridicarea, cu: totul exage- 
rată a combustibilultii, a manoperei, etc., taxa ce se percepe nu 
mai acoperă cheltuielile şi beneficiul raţional ce se cuvine conce- 
sionarului, aşa, încât acesta ar putea, avea, o pierdere, adminis- 
trațiunea trebue să admită a aa o despăgubire concesionarului. 
Această despăgubire poate să fie dată sau sub forma unei măriri 
a taxei percepute, sau prin acordarea, unei subvențiuni. 

Astfel s'a admis, în Franţa, de către consiliul de stat, în 
1916, o indemnizare pentru compania de gaz din Gournay ; ast- 
fel s'a admis la noi, dela 1919 până astăzi, sporirea taxelor pe 
gaz şi la tramway. 

Motivul pentru care se admite un asemenea, principiu esta- că concesiunea nu este un contract de speculă ; ea are în ve- dere interesul general. şi acest interes cere ca, concesionarul să nu fie ruinat prin exploatarea, serviciului, căci numai astfel au- toritatea publică va putea găsi capitaliştii, care să se intereseze de asemenea întreprinderi. Trebue să existe un echilibru, o echi- valență. între obligaţiunile concesionarului şi beneficiul ce pro- duce afacerea 1). 

  

1) Vezi consultațiunea dată de Boivin Champaux, Hannotin și Mornard, avocați la Curtea de Casaţie și la Consiliul de Stat, şi de profesorul Larnaudii privitoare la compania de gaz din Gournay în Rev. generale: d'Administra- tion, 1916, III, p. 233; H. Berihâlemy, Traite £lern. de droit administratif, 1916, a 8-a ediție, pag. 615,  
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Uneori, contractul prevede că concedantul va plăti o sub- 
venţiune concesionarului sau că-i garantează un anumit beng- 
ficiu, un anumit interes la capitalul investit (garantie de înt- 
ese). - | 

In principiu, însă, concesionarul suportă riscurile exploa.- 
taţiunei şi ia asupra sa pierderile rezultând din exploatare, după 
cum profită şi de beneficiile ce ar rezultă dintr'o scădere a ma- 
teriilor prime, a combustibilului sau a manoperei. Acest princi- 
piu este însă, temperat, după cum am arătat prin aplicarea. teo- 
riei impreviziunei *), care, însă, dacă sar generaliza, admiţân- 
du-se ca pagubele să fie suportate de concedant, ar ajunge să 
facă ca concesiunea să se confunde cu sistemul regiei interesata. 

78. — Concesionarul unui serviciu public este obligat să 

facă să funcționeze serviciul public în condițiunile coprinse în 
caietul de sarcini şi în acele ce se vor stabili de puterea publică, 
fie prin măsuri legislative, fie prin acte administrative de auto- 
ritate, căci este evident că organizarea unui serviciu public nu 
poate avea un caracter de imutabilitate. Concesiunile, în general, 
sunt făcute pentru un lung period de timp, necesar pentru amor- 
tizarea capitalului învestit, or, în acest interval, nevoile publicu- 
lui se măresc şi serviciul trebue să satisfacă aceste nevoi în mod 
rulţumitor. Iată de ce sarcinile concesionarului se măresc în 
proporția nevoilor serviciului şi administraţiunea., care veghează 
ca interesele publicului să fie satisfăcute, are dreptul să oblige 
pe concesionar a da o mai mare desvoltare serviciului, după 
cum am arătat mai sus (Nr. 76). Dar concesionarul are şi drep- 
turi şi obligaţiuni contractuale (perceperea taxelor, subvenţiuni, 
împărţirea beneficiilor) pe care nici administraţiunea, nici con- 
cesionarul nu pot să la modifice, decât de comun acord. 

79. — Lucrătorii şi funcţionarii unui serviciu publie conce- 
dat se pot asemăna cu funcţionarii, agenţii şi lucrătorii unui 
serviciu public, sau cu funieţionarii și lucrătorii unei întreprin- 
deri private ? 

1) Vezi asupra acestei chestiuni articolele profesorilor Leon Duguit și 
Maurice Hauriou asupra deciziunei consiliului de Stat în procesul Companiei 
de gaz din Bordeaux, Le conseil d'Etat et Paffaire du gaz de Bordeaux în 
Revue politique et parlamentaire, 1916, IL şi il.
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Legea recunoaşte posibilitatea de a avea: un agent publice 
în serviciul unui particular. Arţ. 55 şi 56 din codul silvic, ne 
vorbesc despie pădurarii, şi brigadierii silvici în serviciul par- 
ticular, dar recunoscuţi de ministerul de domenii şi care depun 
jurământ, conform art. 57. 

Convenţiunea, din 4 Martie 1906, pentru serviciul poştal 'şi 
telegrafic pe calea ferată, Panciu-Mărăşeşti, stabileşte că funeţio- 
narii societăţii vor depune jurământ conform art. 3; legea, pen- 
tru poliția rurală din 25 Decembrie 1868, prin art. 8, stabilește 
că proprietarii din comune rurale au, drept să-și numească gărzi 
pentru paza proprietăților lor, însă. acestea, trebue să fie recu- 
noscute de. subprefect, cari au drept să-i distitue chiar fără voia 
proprietarului. _ 

Acești indivizi au deci o îndoită calitate: 1) ei sunt anga- 
jaţi de un particular. Intre dânşii şi acel patron este un raport 
de locaţiune de servicii, dar ei nu pot exercita funcțiunea, lor 
fără aprobarea autorităţei. Din această cauză ei se aseamănă cu 
funcţionarii publici, zice profesorul Jăzet). Agrementul admi- 
nistrațiunei corespunzând cu numirea, el depune jurământ, ca şi 
funcționarii publici. Dacă examinăm situaţia, acestor agenţi, ve- 
dem că: 1) ei sunt numiţi de particulari pentru că se credea că 
vor îi agreaţi de administraţie şi sunt agreați de administraţiune, 
numai în cazul că vor fi prezentaţi de un patron ; 

2) Administraţiunea, poate să le retragă agrementul. Din 
acest moment funcţionarul privat nu mai poate fi şi agent pu- 
blic, patronul poate să-i dea o altă întrebuințare sau să-l 'con- 
cedieze ; 

3) Când are calitate de agent public, trebue să lucreze con- 
form legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor administrative, 
iar în caz de neexecutare i se retrage agrementul. | 

Aceleași principii ne. conduc şi câng este vorba de unii a- 
genţi ai serviciilor publice concedate. Sunt unii agenţi cari e- 
xercită atribuţiuni de poliţie ; situaţiunea, lor în acest caz este 
supusă agrementului din partea autorităței administrative. 

  

1) Les principes gentraux du droit adm,, a Il-a ed., p. 426,  
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Toţi agenţii unui asemenea serviciu concedat, fie că depun 

sau nu jurământ, au obligaţiunea, de a nu face nimic, care ar 

putea întrerupe funcţionarea regulată a, serviciului publie- 

Profesorul Rolland 5). me spune: „Deux idâes dominent la 

situation de Pagent d'un service public concâdă. D'un part le 

service auquel il coopăre est un service public ; d'autre part, le 

lien qui Punit au concessionnaire est un lien contractuel. Le ser- 

vice gâr6 par le concessionnaire est un service public. A cette 

idee corespond une obligation juridique qui atteint tous ceux qui 

cooperent ă la, gestion du service, quels qu'ils soient et de quelque 

maniere qu'ils soient.recrutâs. Il s'ensuit que les agents des ser- 

| vices conc6dâs, comme les fonctionnaires proprement dits, soient 

tenus de ne rien faire qui puisse gâner, ralentir, ou arrâter le 

fonctionnent normal du service.“ Şi mai departe arată că le- 

giuitorul poate să intervie pentru a regula condiţiunile de mun- 

că, de repaos, măsurile de higienă ; funcţionarea, serviciului este 

supusă controlului administraţiunei şi serviciul nu trebue între- 

rupt. Aşa că misiunea, încredințată unui agent al serviciului est 

veglee non seulement par le contract du travail, mais par la li 

du service: 

De aci rezultă că funcţionarii şi agenţii unui serviciu pu- 

ble concedat. nw se pot pune în grevă, căci serviciul publice nu 

poate să fie întrerupt. 

Fi nu au acest drept pentru că: a) sunt supuşi la legea 

serviciului public, în care servesc ; b) serviciul public a fost or- 

ganizat ca să, dea, satisfacţiune nevoilor colective ale guverna- 

țilo» ; aceste nevoi se manifestează în mod continuu şi tot în mod 

continuu, fără întrerupere, trebuesc sațisfăcute ?). 

1) Revue du droit public, 1910, p. 508. 

2) În acest sens Rolland, La greve dans les services publics concedes, 

Revue du droit public, 1910, p. 520; Chardon, Le pouvoir administratif, 

1910,.p. 46; Jeze, op. cit. p. 435 şi urm; Millerand, ca ministru de lucrări 

publice, într'o scrișoare adresată către Sindicatul naţional al lucrătorilor căilor 

ferate, citită la Senat în 28 lunie 1910, zice: Les transports par chemin de fer 

ne constituent pas une entreprise commerciale libre, mais un service public 

dont les fonctionnement regulier importe aux interets essentiels de la nation.
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Consiliul de Stat, printr'o deciziune din 18 Iulie 1913 (Re- vue du droit public 1913, p 507), a admis că, în caz ae grevă, guvernul poate să militarizeze serviciul public concedaţ. 
80. — Concesiunea încetează : 1) prin, ajungerea. la. termen; 2) prin reziliere cerută de una din părți pentru nerespectarea condiţiunilor de către cealaltă parte. Rezilierea. se cere înaintea instanţelor judecătoreşti sau înaintea, arbitrilor, după cum se a- rată în contract ; 3) prin căderea în stare de faliment a conce- sionarului ; 4) prin răscumpărare, care se prevede de obicei în contratele de concesiune ; 5) prin efectul legei, care ar opri con- cesiunea pentru un anumit fel de servicii publice şi care ar echi- | vala cu o răscumpărare neconsimţită. 

Bibliografie : G. Jeze. Les principes gentraux du droit administratif a l-a ed. Paris, 1914; 
L. Duguit, Droit constitutionnel, a 1 ediție, 1921, vol. II; Berthelemy, Droit administratif, Paris, a S-a ediție, 1916, precum şi articolele și monografiile citate în note. 

  

e lă le soin d'en aSsurer, en toutes circonstances, le maintien—que la ges- “tion soit etfectuce directement 'par PEtat ou qwelle ait ât€ remise â une com- pagnie concessionnaire—est pour le Souvernement un des devoirs primordiaux dont il a assume la charge envers la collectivite. Guvernul a tăcut înaintea Camerei în şedinţa de la 8 Noembrie 1910 următoarea declarațiune : La question se pose, ă propos de certains services publics, soit regis directements par V'Etat, les departements ou les communes, soit concâdes ou affermâs, de savoir si les ouvriers et employes charges den assurer le fonctionnement peuvent par une cessation concerte du travail in- terompre ces services. I! importe, aussi bien dans Pinteret de la nation, que dans celui des travailteurs que cette grave question recoive une solution îranche, nette, exempte de toute equivoque... Est-il admissibie que les interets parti- culiers d'une corporation, si dignes de sollicitude qu'ils puissent âtre, se dres- sent contre Pinterât gâncral et le prennent en otage ? Est-il admissible que dans Pespoir d'assurer le succes de leurs revendications, les agents, qui ont volontairement assume la charge d'un service public, desertent ce service et en arretent le fonctionnement au detriment de Pensemble des citoyens. Protesorul Berthâlemy, Droit administratif, a 8-a ediție, p. 32, face aplicaţiunea teoriei sale care distinge funcționarii de autoritate deoparte şi funcționarii de gestiune de alta parte, greva fiind interzisă şi considerată ca uu delict numai pentru funcționarii de autoritate. In asemenea condițiuni, a- genții unui serviciu public concedat fiind funcționari de gestiune, greva lor ar fi licite,



CAPITOLUL V 

PERSOANE MORALE DE DREPT 
ADMINISTRATIV 

Persoane morale politico-teritoriale. Stabilimente publice şi 
stabiliment de utilitate publică. 

81. Persoane, Persoană morală. Personalitate. —: 82. Persoane politico-teri- 
toriale, -— 83. — Drepturi politice şi drepturi civile : drepturi publice, 
drepturi de familie, drepturi patrimoniale. — 84. Teoria ficțiunei legale 
a lui Savigny. 85. — Teoria realităţei a lui Gierke. 86. Teoria realităţei 
sociale, — 87. Teorie persoanei morale, proprietate colectivă personi- 
ficată. Teoria profesorului Berthâlemy. Combatarea teoriei. Sistemele ad- 
mise de legiuitori în ultimul timp. “Teorii moniste şi dualiste. — 88. 
Concilierea acestor teorii. — 88 bis. Teoria juridică a organului. — 89, 
Sistemul admis de constituție şi de legea din 6 Februarie 1924, — 90: Per- 
soanele pulitico teritoriale; caracteristicile acestor persoane morale. — 
91. Stabilimente publice, — 92, Stabilimente de utilitate publică, — 
93. Persoane juridice de interes privat. — 94. Deosebirile dintre per- 
soanele morale de interes public şi persoanele morale de interes 
privat. — 95. Urmare. — 96. Urmare. Asociaţiuni sau corporaţiuni. — 
97. Urmare. Fondaţiuni. — 98. Urmare. — 99. Persoane morale fără scop 
lucrativ; urmărind satisfacerea unor interese  egoistice. — 99 bis. 
Deosebire între stabilimente publice şi stabilimente de utilitate publică. 
— 100. Cum se recunoaște un stabiliment public de un stabiliment de 
utilitate publică. Stabilimentele publice su-sidiare. — 101. Subvenţiuni 
acordate stabilimentelor de utilitate publică. Afectafiune. — 101 tis. Per- 
soane morale streine. — 102, Stabilimentele publice şi cele de utilitate 
publică nu pot primi o liberalitate fără a fi autorizate conf. art. 811,817 
c. c. şi 1U din legea asupra persoanelor juridice din 6 Februarie 1924. 
— 103. Stabilimentul trebue să existe în momentul deschiderei succe- 
siunei. — 104. — Libaralităţi făcute la săraci dintro comună. — 103. 
Principiul specialităței. — 105. Urmare. — 107. Urmare. — 10. Ca- 
pacitatea stabilimentelor -publice. — 103. Gestiunea de afaceri făcuță 
de un funcţionar care depășeste atribuţiunile tuncţiunei. — 110, Res- 
ponsatilitatea persoanelor administrative. 

81. — Prin cuvântul personalitate, în limbagiul juridic, se 
înțelege capacitatea, de a avea drepturi. Prin urmare, persona-
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litatea este o calitate, o facultate, care poate să aparţină unei 
fiinţe omeneşti, care, având, această calitate, poate să fie subiect 
de drepturi. Fiinţa omenească, care posedă, această calitate, se 
numeşte pe?soană 1). Astăzi toate fiinţele omenești, toţi indivizii 
sunt persoane, adică, pot fi subiecte de drepturi. Această situa- 
țiune nu a fost totdeauna aceiaș. In secolii trecuţi, robii nu a- 
veau personalitate, iar celor condemnaţi la anume pedepse 
(muncă, silnică pe viaţă) li se aplica şi moartea, civilă, adică, li 
se ridica, personălitatea ; ei nu mai puteau fi titulari de drep- 
turi. Prin urmare, nu toţi indivizii au avut totdeauna persona.- 
litate. Astăzi personalitatea aparţine tuturor indivizilor dela naş- 
tere până la moarte. . , 

Dela început sau recunoscut drepturi indivizilor, căci ai 
sunt realităţile care creiază și viaţa, socială şi noţiunea de drept. 
Dar, tot dela început, s'a recunoscut şefului Statului, în această, 

calitate, anumite drepturi, necesare pentru a menţine ordinea, şi 
organizarea, de Stat. Personalitatea Statului este deci necesară ; 
ea apare fără ca să se gândească cineva s'o creeze. J urisconsulții 
romani considerau că Statul încă, dela, origină a avut bunuri, 
creanţe sau datorii şi putea să ia parte la toate actele juridice 
prin organul magistraţilor ; pe lângă, aceasta, avea drepturi de 

comandă asupra tuturor locuitorilor. | 

82. — Gând examinăm organismul Stat, constatăm : 
1) că atribuţiunea principală a Statului o formează drep- 

tul de a comandă tuturor şi de a întrebuința constrângerea, con- 
tra, celor ce nu s'ar supune ; prin urmare, Ştatul este o persoană 
politică. | — 

2) că, această atribuţiune de a, comandă, Statul o exercită 
asupra tuturor persoanelor, care locuesc în limitele teritoriului ; 
prin urmare, Statul este o persoană politico-teritorială : 

3) că el are şi un patrimoniu propriu, ca orice persoană. 

  

1) Cuvântul persona, în limba latina, însemnează masca, ceşi puneau 
actorii, când eşiau pe scână, personatus=—mascat. De la persona — masca s'a 
numit persona şi rolul ce jucau actotii. Jurisconsulții romani au întrebuințat 
cuvântul persona pentru personagiul juridic, pentru acela. care face un ro! pe 
scena juridică. 
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In rezumat, deci, Statul este: o persoană, căci este subiect 

de drepturi şi este o persoană politico-teritorială. 

La început nu au existat state mari, cum avem astăzi- Când 

omenirea, a început să se ocupe de lucrarea câmpului, să pără- 

sească viaţa nomadă şi să formeze grupări omeneşti, mai mult 

sau mai puţin importante, atunci începe să aparăvideia de co- 

mună sau ideia de Stat, căci la început aceste idei se confundă: 

_Hecare comună formând un mic stat. Mai târziu, o cetate cuce- 

veşte mai multe alte cetăţi şi atunci avem ideia de stat separată; 

de ideia, de comună. 

Astăzi comuna ne apare, în organizarea generală a Statului, 

ca, o circumscripțiune teritorială, care are ca şi Statul, dar în 

mod secundar și în limitele pe care acesta î-l recunoaște, dreptul 

de a comandă asupra locuitorilor din circumscripțiune și are, 

ca şi Statul, un “patrimoniu, adică posibilitatea de a avea drep- 

turi şi datorii. Prin urmare şi comuna este o persoană, politico- 

teritorială. 

Pentru uşurinţa administraţiunei, Statul a creat alte sub- 

diviziuni teritoriale, județele, cărora le-a recunoscut, în propor- 

țiuni mai mici. dreptul de a comandă și drepturi patrimoniale. 

Si acestea, formează persoane politice-teritoriale. 

Posibilitațea, facultatea, capacitatea de a avea drepturi. 

când se aplică la. un individ, se numeşte personalitate, iar indi- 

vidul, care are această calitate, se numeşte persoană ; când însă 

se vorbeşte de capacitatea de a avea drepturi a Statului, judeţu- 

lui sau comunei se întrebuinţează expresiunea. de personalitate 

morală, civilă sau juridică, şi, când aceste organisme lucrează ca 

subiecte, ca titulare de drepturi, se zice că sunt persoane juri» 

dice, civile sau morale. 

Alături însă de Stat, judeţ şi comună, legea, recunoaşte și 

alte persoane morale. Corporaţiunilor cu scop lucrativ, care pun 

în comun capital şi muncă, sau numai capital, legea le-a acor- 

dat “personalitatea, adică capacitatea, de a avea drepturi. În vir- 

tutea, acordărei acestei calităţi, corporaţiunea va avea un patri- 

moniu, distinct de acela, al fiecăruia din membrii care compune
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colectivitatea. Gaius ") ne spune că sa acordat acestor corpora- țiuni sau collegia personalitatea, după modelul statului, ad exem- plum reipublicae. 
83. — Persoanele fisice sau indivizii pot să aibă mai multe categorii de drepturi : drepturi politice (dreptul de a fi alegător şi eligibil la Cameră, şi Senat, de a fi funcționar, de a cumpăra imobile rurale) și drepturi câvile. 
Drepturile civile se împart în'3 categorii : 
Cea dintâi coprinde acele drepturi, ce derivă din libertatea 

  

1) Gaius, Dig. 3, 4, Quod cuiuscumq. univers. 1,1: quibus autem Permissum est corpus habere collegii, societatis _sive cuiusque. alterius eorum nomine proprium est ad-exemplum republicae habere res cominunes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tanquam in repu- blica guid communiter dgi fierique oporteat, agatur fiat. Jurisconsulții romani numeau aceste persoane morale : collegia, universi- 

folositoare binelui obştesc şi le acordă în acelaş timp, o dată cu dreptul de a se întruni și dreptul de personalitate jus coeundi et jus corpus habendi. Aceste două drepturi ajunseseră a se coniunda. Ori ce asociațiune, care avea jus co- eundi, era considerată că având jus corpus fabendi, adică personalitatea morală (Dig. 34, 5, de rebus dubiis, 20) Florentinus, jurisconsult din secolul II al erei creştine, ne Spune că orașele aveau personalitate morală (Dig. 46, 1, 22). Vezi în această privință detalii şi trimiteri în eu. II-a a acestui trataţ la No. 19. In Dacia romana a existat un mare număr de collegia, după cum ne dovedesc inscripțiunile găsite. Vezi lucrările noastre, Histoire du droit et 

drepi, anterior codi.icărei lui Calimah, nu găsim nimic în cea-ce privește cre- aţiunea persoanelor morale, căci, că mai toate materiile de drept civil, această problema nu era rezolvată de dreptul nostru scris. Era! obiceiul pământului, erau de altfel și ideile bizantine, care treceau în practica noastră juridică, prin îaptul că marii Comentatori ai dreptului, bizantin aveau la noi aproape "forţă de lege (vezi articolul nostru din Nouvelle Revue historique de droit francais et Etranger, 1899, pag. 217, precum şi ediția Il-a a acestei lucrări, p. 56 notele 2 şi 3). In vechiul nostru drept existau persoane morale, şi cor- poraţiuni şi fondaţiuni : breslele, bisericele, monăstirile. Sub imperiul codului 

soanelor morale este nevoie de un hrisov domnesc. In acest sens şi D. Ale- xandresco, Drept civil | (a 2-a ed.) p. 259 şi urm. In 1897 Casaţie I-a de- cide că nu e nevoe de hrisov (Buletin 1897, p. 1428, Dreptul 2/98; Cas. [- Dreptul +'7/900 cu. adnotaţia raposatului Degrea). Printro decizie însă din 1912, înaltă curte revine la vechea jurisprudenta, Buletin 1912, pg. 1463,
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individului, cum de ex.: libertatea conștiinței, inviolabilitatea 

persoanei şi a, domiciliului, dreptul de liberă. circulațiune, Liber-- 

tatea, muncei, adică drepturile, pe care constituţiunea, franceză, 

din 14 Septembrie 1791 le numea, drepturile omului şi care astăzi 

se mai numesc şi drepturi publice ; 

A doua categorie coprinde drepturile de familie, cum de 

pildă: dreptul de a, se căsători, dreptul de a adopta, de a exer- 

cita, puterea paternă, etc. ; 

In fine, a treia categorie coprinde drepturile care rezultă 

din rapazturile omului cu alţi oameni, sau din raporturile omu- 

lui cu bunurile. Drepturile, care rezultă din raporturile omului 

faţă cu alţi oameni se numesc drepluri personale (dreptul de 

creanţă, obligaţiune) ; celelate, care rezultă, din raporturile omu- 

lui cu bunurile, se numesc drepturi reale (cum ar îi dreptul de 

proprietate). Aceste drepturi reale sau personale constituesc ele-- 

mentele unui patrimoniu. Prin patrimoniu înţelegem o calitate, 

o posibilitate de a avea drepturi şi datorii; drepturile constituind 

elementele active ale patrimoniului, datoriile, elementele pasive. 

Şi un om bogat, dar şi unul sărac, au fiecare un patrimoniu: 

Un om care nu are decât datorii şi un infim activ, un cerşetor, 

de pildă, are un patrimoniu, căci aceasta este o simplă calitate, 

care însoţeşte individul dela naştere până. la moarte. Personali- 

tatea este o calitate de a avea, orice fel de drepturi, patrimoniu 

este o calitate de a. avea, numai drepturi privitoare la utilități, 
la bunuri ; prin urmare, noţiunea de patrimoniu face parte din 

sfera noțiunei personalitate. Drepturile privitoare la patrimoniu 

se numese drepturi. patrimoniale. 

Statul, judeţul sau comuna au şi drepturi de putere pu- 

blică, au şi drepturi patrimoniale; celelalte colectivităţi, cor- 

poraţiuni, cărora li se recunoaşte un patrimoniu distinct de acela 

al fiecărui membru, nu au drepturi decât pe cele patrimoniale ; 

ele au personalitate numai din punct de vedere patrimonial: 

NL 84. — Se discută foarte mult, dacă persoanele morale sunt 

ficțiuni sau realităţi. Savigny susține că faptul că se atribue 

unor elemente de fapt, unor organizațiuni materiale, cum ar fi 

o .corporaţiune, drepturi care aparţin persoanelor fisice, cons- 

1%
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titue o ficţiune *). Marele jurisconsulţ german, zice că persoana 
morală este o abstracţiune, o închipuire juridică, căci ea nu 
are fiinţă, care să se poată vedea şi pipăi, ca a omului. Pentru 
aceasta trebue să întervie un act al puterei suverane, care 
să creieze această ficţiune. Omul prin singurul fapt al apa- 
rițiunei . sale “corporale, proclamă titlul său la capacitatea de 
drept ; când însă capacitatea naturală a omului este întinsă 
în mod fictiv la fiinţe ideale, acest semn vizibil lipseşte şi voinţa 
autorităței supreme poate singură să complecteze această lipsă, 
creind, subiecte artificiale de drepturi ; altmintrelea, adică dacă, 
voinţele individuale ar avea. acest drept, am cădea într'o mare 

„nesiguranţă, fără să mai vorbim de “abuzurile care ar putea 
rezulta 1). 

— 
Statul are interes ca, să recunoască personalitatea acestor 

grupări, care pot să aibă o activitate independentă de activita- 
tea, fiecărui membru, o unitate de acţiune. Faptul că sunt mai 
mulţi asociaţi, adică o pluralitate şi că legiuitorul îi consideră. 
ca o unitate constitue ficţiunea, ; ea este necesară pentru a putea, 
avea, un subiect de drept distinct de asociaţi. Mulţi autori critică 
această, teorie, arătând că, de oarece persoana civilă, este o fic- 
țiune trebue să recunoaştem că, drepturile, ce i se atribue, sunt 
drepturi fără subiect, căai a spune că. asemenea bunuri aparţin 
unei ficțiuni echivalează cu a spune că nu aparţin: nimănui. 
Brinz compară, această construcţiune juridică cu faptul unui 
om care ar voi să-şi atârne pălăria întrun cuier pictat pe pă- 
retele unei odăi. , | 

Prin urmare, conform acestei teorii, faptul existenţei unui 
grup de oameni, animați de aceiaş ideie de a urmări un anumiţ 
scop împreună, cu forţe unite, nu este suficient ; ei nu pot să 
aibă. drepturi distincte pentru colectivitate, pentru gruparea, lor, | 

  

1) Savigny, Traite de droit romain (trad. Guenaux) II p. 258. Această teorie e admisă de Laurent, Droit civil | p. 369; Aubry et Rau, Cours de droit civil, $53 şi 54; Baudry Lacantinerie, Droit civil. Des personnes 1 297—300 ; Ducrocg, în Revue de droit public 1894 No. 1; Degr€, scrieri juridice | p. 34; C. G, Dissescu, Dreptul 1902, p. 19; G. Petrescu, Studiu asupra persoanelor civile p. 50; D. Alexandresco, Explic, drept. civil |. p. 256; C. Nacu, Drept civil 1901 p. 113. : 
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independente de drepturile fiecărui asociat. Numai când Statul 

intervine şi dă grupărei o personalitate distinctă, se creiază nu- 

mai atunci o persoană nouă, titulară de drepturi și obligaţiuni. 

Această teorie a avut o iniluenţă considerabilă, atât asupra 

operelor legislative, cât şi în doctrina și jurisprudenţa străină şi 

română ) ; ea a devenit teoria clasică, admisă de jurisprudenţa 

şi majoritatea doctrinei noastre. 

85. — 0 altă teorie, susţinută pentru prima oară de Beseler 

şi desvoltată apoi de Zitelmann şi Gierke, consideră că persoa- 

nele morale sunt niște realităţi, că au o existenţă adevărată, iar 

nici de cum fictivă. Gierke le numeşte reale Gesammtpersonen, 

adică fiinţe colective reale. Legiuitorul nu le creiază, el se măr- 

gineşte numai să. le recunoască şi să determine limitele capacită- 

ței acestor reale Gesammtpersonnen. Gierke, ca şi Zitelmann, 

pleacă dela ideia că subiectul drepturilor este facultatea de a vo! 

şi cum. în orice asociaţiune există o voinţă colectivă independentă 

de voinţa indivizilor, această voinţă va avea capacitatea de a 

exercita drepturi. 

Prin urmare, o grupare de indivizi, animați de aceiaş ideie 

de a urmări cu forţe unite un anumit scop, are o existenţă reală, 

ea face anumite acte prin care se manifestă în afară ; ea are o 

personalitate de fapt, care nu se poate tăgădui. Codul comercial, 

în art-'98 şi 99, se ocupă de aceste societăţi de fapt şi de actele 

juridice ce ele pot face. 

Partizanii acestei teorii fac o comparaţiune cu fenomenele 

ce constatăm în lumea anorganică, unde observăm că anumite 

corpuri himice, dacă se combină între dânsele, produc un corp 

cu calități deosebite de acelea ale corpurilor componente. Tot a- 

semenea, este şi când e vorba de grupările omeneşti care au na- 

tură, deosebită, calităţi deosebite, interese deosebite de acele ale 

membrilor componenți. Statul poate împedica formarea asocia- 

țiunei, o poate dizolva, după ce s'a format; dar, ojată formată, 

1) Vezi articolul lui Michoud in Revue du droit public (la personnalite 
morale) 1899, în care se arată inconvenientele şi stăbiciunile teoriei clasice; R, 
Saleilles, De la personalite juridique.
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asociaţiunea, este o persoană, şi Statul nu poate decât să ia aci, 
că un nou supus s'a născut !), | | 

Se critică această teorie pe motivul că ea se preocupă numai 
de voinţă ; dar Voința nu poate să existe izolată : ea e o calitate 
abstractă a individului. Michoud obiectează, că. această teorie nu 
dovedește realitatea voinţei colective şi că teoria, în orice caz, nu 
se poate aplica decât la, corporaţiuni. Michoud admite, ca şi Jel- 
linek, că persoana morală e o realitate juridică, întrupând inte- 
vesele colective ale grupărei. 
36. — Unii autori susțin că, este adevărat, că persoana juri- 

ridică nu constitue o realitate concretă, dar nu se poate contesta 
că este o realitate socială juridică, că există, în mod indiscuta- 
bil, interese sociale deosebite de acele ale individului, că există 
o voinţă colectivă *). Jellinek consideră că juristul nu trebue să 
se preocupe dacă persoanele morale există ca realităţi fizice, căci 
lumea juridică nu e lumea fizică. Lumea juridică, este o lume 
care există în mintea omului. Omul îşi creiază abstracţiuni (vezi 
pag. 231 nota), generalizări bazându-se pe realităţi concrete. De - 
pildă, în matematică, punstul, linia, rădăcinile patrate sau cu- 
bice nimeni nu le-a, văzut, dar cu toate acestea nimeni nu le con- 
sideră ca, ficțiuni. Tot aşa şi în lumea juridică, gruparea. fiziceşte 
există, ca, indivizi izolaţi, dar noi constatăm că aceste persoane 
urmăresc un scop comun şi formează deci o unitate din punctul 
de vedere al scopului. 

87. — O altă teorie susținută de savantul profesor al facul- 
tăţei de drept din Paris, d. Marcel Planiol, care ca şi Brinz (Die 

  

1) Zitelman, Begriff und Wessen der sogenanten juristischen Personer pag. 62. şi urm; Otto Gierke, Die Genossenschafistheorie und die deutschen Rechtssprechung, Berlin, 1887 ; Besseler, System des gemeinen deu/schen Pri- vatrechis | $, 66 şi 67; Vareilles-Sommitres Les personnes morales, Paris, 1902 p. 177 şi urm.; Boistel, Cours de Philosophie du droit. Vezi Dem. Ne- gulesco, La probleme juridique de la personalite morale et son application aux sociâtes civiles et commerciales, Paris, 1900. .: 
2) Hauriou, Droit administratif şi în' Revue generale du droit, 1898, Jellinek, System der subiectiven oeffentlichen Rechie, trad. în fran. L'Efat moderne et son droit; Larnaude în Revue du droit public, 1906, p. 576; D. Negulesco, op. cif. ;” Cesar Partheniu, Le droit social sur les choses; G. Plastara, Curs de drept civil român 1, 1925, p. 560 şi urm.; Matei Canta- cuziuo, Elementale dreptului civil No. 179 şi 80. 
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Lehve von den subjectlosen Rechten), susţine că, ideia de per- 

sonalitate morală se poate explica sau, mai bine zis, nu este 

altceva, decât un aspect deosebit sub care se pot prezenta, bunu- 

“zile ; constatăm, zice dânsul, bunuri care sunt proprietate pri- 

vată şi bunuri care nu sunt proprietatea nimănui, dar care au 

o anumită afectaţiune şi au administratori însărcinaţi să le păs- 

treze această afectaţiune. Personalitatea, nu este altceva decât o 

masă de bunuri, iar teoria personalităţei morale îşi are locul 

mai bine în studiul bunurilor. 

Profesorul Berthelâmy*). aplică această teorie și Statului ; 

el susţine că toţi Francezii sunt proprietari colectivi ai întregu- 

lui teritoriu francez. Personalitatea, morală nu e decât un aspect 

al proprietăţei colective. Prin urmare, fiecare francez este pro- 

prietar indiviz pe o porţiune din teritoriu, însă d. Berthelemy 

este nevoit să recunoască, că această proprietate colectivă are a.-- 

nume caractere, din care unele speciale le găsim şi în societăţile 

anonime : noi cetăţeni pot fi admişi prin nâturalizare şi deci 

această proprietate colectivă: suferă modificări din punctul de 

vedere al titularilor. creditorii uneia nu pogte să urmărească 

acest patrimoniu colectiv, | 

Şi apoi, se poate vorbi în mod serios că, cei 40 milioane de 

Francezi, care trăiesc astăzi, s'ar afla în stare de indiviziune ca, 

membrii unei aseciaţiuni. Membrii unei societăţi pot să dizolve 

societatea şi să-si împartă bunurile societății, pe câtă, vreme 

Francezii nu ar putea să dizolve Statul și să-şi împartă terito- 

riul. Franţa nu e reprezentată numai prin generaţiunea, actuală, 

ea nu se poate concepe fără generaţiile trecute și fără cele vii- 

toare ?). 

1) 7raite element, de droit administratif ed. VUI, Paris, 1916, pag. 27 

şi urm. Me 

2) Dacă examinăm starea legislaţiunei, constatăm că la noi, în vechiul 

regat, a existat teoria ficţiunei. Până în 1924, trebuiă o lege care să deâ per- 

sonalitate unei asociaţiuni, care ar fi urmărit scopuri lucrative, iar corpora- 

ţiunile, care aveau scopuri lucrative, căpătau personalitate conform codului de 

comerţ (art. 78). In Ardeal se admiteă teoria realităței adică personalitatea 

se dobândea până la 6 Februatie 1924 prin simplul fapt al constituirei asocia- 

ţiunei. Asociaţiunile erau obligate a trimete statutele ministerului de interne 

pre a le viză. In Bucovina, legea austriacă recunoşteă personalitatea aso-
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Aceste teorii neagă existenţa unei personalităţi fictive 
sau reale, deosebită de personalităţile indivizilor componenii af 
grupărei, considerând că persoana, juridică, este numai o moda- 
litate de a exprima anumite forme de proprietate colectivă. Aceste 
teorii ne numesc moniste (dela vorba, grecească uâvog = singur), 
de oarece nu recunosc decât o singură, personalitate, acea a, in- 
dividului, pe câtă vreme teoriile, atât a, ficțiunei cât şi a. realită- 
îei, care recunosc pe lângă personalitatea. individului Şi pe acea 
a grupărilor omeneşti, se numesc teorii dualiste, căci admit 2 
categorii de personalităţi. 

88. — Teoriile acestea, nu recunose grupul ca o forţă, ca «e 
realitațe, pe câtă vreme experiența ne dovedeşte contrariul : gru- 
purile omeneşti constituesc forțe reale : individul membru într*o 
grupare este mai puternic decât individul izolat. 

  

ciațiunilor, câre depuneau statutele Ia administraţiunea” publică locală şi dacă după trecerea unui termen de.4 săptămâni, se constată că autoritatea publică nu a făcut opoziţie. : 
„___ Dacă examinăm ultimele legiuiri asupra persoanelor morale, constatăm că Germania prin codul civil din 1909 recunoaşte asociațiunei personalitatea civilă cu sin:pla formalitate a inscripțiunei într'un registru ; codul civil elveţian din 1907 acordă asociaţiunilor personalitatea, cu obligațiunea ca în statute să se manifeste în mod expres voința de a forina o persoană juridică. Legea franceză din 1 lulie 1901 acordă asociațiunilor o capacitate „ limitată. Legea distinge între asociaţiunile nedeclarate (declaraţia se face la prefectură) şi stabilimente de utilitate publică, care capătă această calitate prin decret, dat în consiliul de stat, după propunerea ministrului de interne (art. 10 şi urm.); iar legea belgiană din 1921 proclamă că asociațiunea do- bândește personalitatea din ziua în care statutele asociaţiunei impreună cu arătarea administratorilor au fost publicate în Monitorul Oficial. „__ “Toate aceste sisteme, admise de diverşi legiuitori, recunosc principiul realităței; căci personalitatea juridică există prin faptul asociâţiunei şi al acordului de voințe, dar legea cere numai formalități de publicitate, adică statul ia numai act că uih nou subiect sa născut, terții sunt încunoştiințaţi de această naştere. | 

Constituţia noastră din 1923, prin art. 29, revine fa teoria lui Savigny; legea din 6 Februarie 1924, făcută în aplicaţiunea principiului constituțional, recunoaște în mod general personalitatea tuturor asociațiunilor, dacă îndepli- nesc anume condițiuni, expres prevăzute de jege. Tribunalul cercetează dacă condițiunile sunt îndeplinite, și, după ce va fi luat Şi avizul ministrului în com- petința căruia cade scopul asociatiunei şi va fi ascultat şi concluziunile mini- sterului public, dă hotărâre de admitere sau respingere sau poate să acord- şi un termen de încercare. 
Legea din 1924 admite o singură categorie de persoane morale fără scop lucrativ; ea. nu tratează în mod deosebit stabilimentele de utilitate publică, prețioase auxiliare ale administraţiunei, cum face legea franceză din 1 Iulie 1901.
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Gruparea omenească are o psihologie a sa proprie. În mo- 

mente de emoţiune, sentimentele se transmit dela un individ la 

altul, cu intensitate din ce în ce mai mare. În momente de peri- 

col naţional, sau în cazuri de revoluiţiune, re»lţimea procedează 

chiar altfel decât ar fi procedat fiecare individ în parte : exal- 

tarea. sentimentelor devine o contagiune. Protesorul. Sighele,. în 

cunoscuta sa. lucrare Psychologie de la foule, ne arată o serie 

întreagă de cazuri în care individul eşit de sub influența mulţi- 

mei a regretat acţiunea ce făcuse. In răsboi, în diversele lupte, 

mărturiile cele mai concordante ne arăt că oamenii, care în viaţa 

individuală nu excelau printr'un prea mare curaj, au devenit 

foarte. curagioşi, au făcut fapte de mare bravură. Studiile de 

psichologie ne arată că alături de elementele mobile ale caracte- 

rului individual, se găsesc elemente ancestrale, care dau carac- 

teristica unui popor: Romanii constataseră, şi recunoșteau acest 

adevăr, când. ziceau: Senatores boni viri, senatus mmala bestia. 

Toate popoarele au făcut această constatare, şi încă din timpurile 

cele mai depărtate. Literaturile populare ne spun: Lunion fait 

la, force, unde's doi puterea creşte. Prin. urmare, gruparea ome- 

nească, este un fapt real, pe care îl constatăm ; ea, constitue un 

centru de interese, de relaţiuni. In sensul acesta, gruparea este 

o-realitate ; ea are o existență proprie şi interese proprii dis- 

tincte de ale reembrilor componenţi- Legea vine şi recunoaște 

această stare de lucruri, recunoscând grupărei posibilitatea de 

a avea, drepturi independente de acele ale membrilor componenți, 

recunoscând grupărei dreptul de a-şi valorifica înaintea, instan- 

elor judecătoreşti. interesele recunoscute de lege. Nu se poate 

mice că, legiuitorul creiază din nimic ceva, dar nu se poate zice 

ruci că persoana, morală e o realitate, care există din punctul de 

vedere juridic, fără nici o intervenţiune din partea Statului, care 

se mărgineşte numai să ia act, cum ar face cu ocaziunea unei. 

naşteri, când autoritatea publică constată numai faptul material, 

cum susțin partizanii teoriei realiste. 

Viaţa. socială, prin nevoile; prin complexul său de interese, 

face să nască anume situaţiuni de fapt. Aceste situațiuni de fapt 

sunt realităţi. Intre aceste realităţi sunt și grupările sociale care
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urmăresc, în comun, realizarea unor anumite scopuri utile pen- tru colectiviţate. . 
Puterea publică constată : 1) existenţa, acestor fapte reale : srupările sau colectivităţile, avâna interese deosebite de acele 

ale membrilor componnţi ; 2) dă posibilitate ca aceste grupări să 
se desvolte, recunoscându-le posihilitațea de a fi o entitate, în 
loc de a fi de pildă 20 indivizi câţi compun asociațiunea ; înlo- 
cueşle adică, în ceeace priveşte subiectul de drepturi, phuralita- 
tea prin umitale, dâna astfel grupărei posibilitatea de a avea 
drepturi proprii, deosebite de acele ale componenților ; ea recu- 
noaşte, cu alte cuvinte, grupărei personalitatea, adică capacita- 
tea de a avea drepturi. 

Legea nu putea să recunoască, prin natura lucrurilor, a- cestor grupări nici drepturi politice, nici drepturi publice, nici drepturi de familie, căci aceste grupări nu puteau să exercita aceste drepturi ; ele însă, puteau exercita drepturi patrimoniale şi legea le-a recunoscut aceste drepturi, aşă că personalita- tea morală este o personalitate redusă numai la, patrimoniu, este 0 personalitate patrimonială ; altora, însă le-a admis o persona. litate mai largă, cuprinzând, pe lângă drepturi patrimoniale, şi drepturi de a comandă, drepturi de putere. publică ; altora le-a admis dreptul de a se adresă, sufletului omenesc, de a face Pro- pagandă, de a face prozeliţi pentru ideile religioase ce susțin, da 
a îace biserici, procesiuni, etc. Persoana morală: are o voință 
proprie, îndependentă de voinţa, componenților : ea. este rezul- tanta, voinţei membrilor. Acei, care susțin teoria ficţiunei legale 
sau doctrinale *), pornesc dela o confuziune ; ei socotesc că. per- 
soana, este acelaş lucru ca şi individul fisiologic, pe câtă vreme 
am văzut că personalitatea este calitatea, de a, avea. drepturi şi 
persoană se numeşte acela sau aceea care au personalitate. că 
legiuitorul constatând că gruparea este o forlă, este un fapt real, care are interese independente de acele ale membrilor com- Donenți, i-a consfințit acele interese, îmbrăcându-le în forma, ju- 
ridică, ceeace obligă pe toţi să le respecte, î-a recunoscut, adică, 

  

1) Michoud, La theorie de la personnalit& morale, Paris, 1906, 2 vol.



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 265 

calitatea de a fi subiect de drepluri, ceeace se chiamă, că a con- 

siderat-o persoană juridică, ra recunoscut-o adică, că joacă un 

rol juridac, pe scena juridică. La persoanele juridice politico-te- 

ritoriale această personalitate e mat largă, căci coprinde şi drep- 

turile de putere publică, pe care, prin natura lor, le au: aceste 

persoane ; la celelalte persoane juridice le-a. recunoscut nurnai 

drepturile patrimoniale, singurele de care au nevoe pentru rea- 

Jizarea, scopului lor. 

Este o erezie a se susține, că gruparea omenească nu este n 

realitate, nu este o forţă distinctă, separată de membrii compo- 

nenţi, având calităţi deosebite de ale membrilor, având o voinţă 

independentă de aceia a, fiecărui membru şi care e rezultanta 

voinţei tuturor. | 

Lumea anorganică ne oferă 'exemple numeroase, în care 

constatăm, că un corp compus are calităţi deosebite de acele ale 

corpurilor componente: acest lucru îl constatăm în combinaţiu- 

nile ţhimice ; tot aşa constatăm şi în aglomeratele mecanice, da 

pildă, o casă, compusă din lemn, fier, cărămizi, nisip, var, va 

avea calităţi deosebite de acele ale materialelor întrebuințate în 

construcțiunea. ei. 

Acelaş lucru este şi când e vorba de grupările omenești : ele 

au o natură deosebită, calităţi deosebite, interese deosebite de a- 

cele al membrilor componenți. 

Or, cu teoria, ficţiunei ajungem la rezultatul că persoana mo- 

vală are drepturi distincte de acele ale membrilor componenți, 

dar drepturi de aceiaş natură. Plecând dela confusiunea indivi- 

dului cu persoană, admițând că legiuitorul a. întins, în. mod fie- 

tiv, drepturile dela individ la gruparea omenească, rezultă că 

persoana morală nu poate avea alte drepturi decât pe acele, ce 

are şi individul. Pe câtă vreme, în teoria, noastră, corpul compus, 

adică gruparea poate să aibă o altă natură decât aceea a unită- 

ţilor componente şi să aibă alte drepturi decât acelea ce au indi- 

vizii care o compun. De pildă, persoanele politico- teritoriale au 

drepturi, pe care nu le au particularii şi anume: dreptul de «+ 

comandă, drepturi de putere publică ; biserica, are alte drepturi : 

dreptul de a face propagandă, de a, face prozeliți, de a face pro- 

cesiuni, pe lângă dreptul de a avea un patrimoniu.



266 PAUL NEGULESCU 

88 bis. — Persoanele juridice sunt colectivităţi, cari au po- : 
Sibilitatea, de a avea drepturi. Or, dreptul, în sens subiectiv, nu 

- este decât o manifestare de voinţă, protejată, de lege şi cum voinţă. 
nu poate să aibă decât individul-om, urmează, că, trebue o per- 
soamă fizică, care să exprime voinţa, persoanei morale. Persoana 
morală stabileşte prin legea, sa organică (lege, statut) cum vor fi 
desemnate .persoanele lizice, care vor exprima voinţa persoanei 
morale. Înstituţiunea juridică menită, să, exprime voinţa persoartei 
morale poartă numele de Organ al persoanei morale, care poate 
să, fie o singură persoană (Rege, administrator, „director, ete.) 
sau o instituțune colegială, (parlament, adunarea, generală, 
consiliul de administraţie). Persoana, fizică care exercită fune-. 
țiunea, e şi dânsa numită organ. Organul este acea care 
exprimă voinţa, persoanei juridice, ea nu e un înandatar, căci 
noţiunea, de mandat implică noţiunea. a, 2 persoane; un man- 
dant şi un mandatar ; pe câtă vreme ideia. de organ implică o 
singură, persoană, lucrând prin organele sale, care nu se separă 
de dânsa, după cum şi la individ ochi, limba, creierul nu pot fi 
separate de dânsul: Intre mandant şi mandatar e un raport ju- 
ridic, între colectivitate şi organ nu e ici un raport. Instrumen- 
tele, prin care persoana morală voieşte şi lucrează, sunt persoane 
lizice, având prsonalitate juridică. i 

Noţiunea de organ este o notiune juridică, specială dreptu- lui corporativ şi streină dreptului individual. Când este vorba, de persoane colective, regula de drept stabileşte cum se alcătuese aceste organe şi cum sunt numiţi titularii fizici, cum îşi mani- festează, ei voinţa, în ce forme şi cu ce îngrădiri. Regulele, care 
stabilesc structura şi limitele de acţiune ale acestor organe, se numesc drept constituţional sau drept organic. , 

Numai în cazul că manifestările de voință. ale acestor or- 
gane se tac conform regulelor stabilite, ele-se socotese făcute pen- 
tru fiinţa, colectivă. Organul este instrumentul de a toi şi dea 
lucra al persoanei corporative pentru a face acte juridice ; orice individ care îndeplineşte o acţiune, care nu are caracter de act 
juridic, nu lucrează ca, organ, dar ca prepus. Toate actele ma.- teriale, în materie de construcţiuni, şosele, transporturi, chiar predarea unui curs nu sunt, făcute de organe, dar de prepuşi. 
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89. — Constituţiunea; noastră, din 29 Martie 1923, prin art. 

29, admite principiul ficţiunei. Ea declară, întradevăr, că „drep- 

tul de liberă asociaţiune nu implică în sine dreptul de a creă 

persoane morale“. „Condiţiunile, în care se acordă, personalita-- 

tea juridică, se vor stabili printr'o lege specială“. Or, legea. spe- 

cială s'a făcut, este legea din 6 Februarie 1924 pentru persoa- 

nele juridice. 

Această lege schimbă, sistemul anterior, care recunoștea pu- 

terei legiuitoare dreptul de a cieă persoanele morale, fără scop 

lucrativ. ! _ 

După sistemul nouei legi, puterea legiuitoare nu-si mai re 

zervă dreptul de a examina faptele şi a da recunoâştere legală 

a personalităţei juridice ; legea proclamă, în mod general perso- 

nalitatea, juridică a, asociaţiunilor şi fondaţiunilor (art. 3 din 

legea din 1924) dacă îndeplinesc anume condițiuni stabilite se 

face de puterea judecătorască, prin tribunalele de judeţ. Sentința 

tribunalului, constatând că condițiunile sunt îndeplinite, recu- 

noaşte, în baza legei,, calitatea de persoană morală. Şi apoi tre- 

buesc îndeplinite unele măsuri de publicitate şi înscrierea nouei 

persoane morale într'un: registru spcial ţinut la tribunal. Cu alte 

cuvinte, s'a, admis aceiaş procedură, aceleaşi formalităţi ca şi pen- 

tru societăţile comerciale (art. 78 şi urm. c. com.) ; dar, pe când 

la. societăţile comerciale art. 138 c. com. arată că tribunalul va 

lua în prealabil avizul camerei de comerţ în privința u jtăţei 

întreprindevei, moralităţei fondatorilor și administratorilor, bac. 

tităței inventariului, art. 3 din legea persoanelor juridice ne 

spune că se va lua, de tribunal avizul ministerului în competinţa 

căruia; cade scopul asociaţiunei sau aşezământului, — dar nu 

spune asupra cărui punct. 

Nenoroairea, este, că legiuitorul tratează pe un picior de ab. 

solută, egalitate şi asociaţiunile care urmărese un: scop de interes 

general, cum ax» fi o societate pentru combaterea tuberculozei, ca 

şi asociaţiunile cu un scop egoistic, dar nu lucrativ, cuin de pildă 

un club. Potrivit nouei legi, toate casele de joc vor căpăta p&rso- 

nalitatea juridică ; expunerea de motive ne-o spune destul de 

clar. Nu numai atât, pe când în legea franceză se face distinc-
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țiune între asociațiunile care au un scop de interes general şi între acele, care, având tot un scop de interes general, au ob- ținut dela guvern calitatea. de stabiliment de utilitate publică, care le dă, situațiune privilegiată ; numai acestea, pot obţine au- torizarea de a primi donațţuni şi legate (art. 910 şi 917 c. civ. fr.) ; pe câtă vreme la noi, orice asociaţiune, de orice fel, fie că urmăreşte un scop de interes obştesc, fie că, urmăreşte un scop egoistic, poate primi liberalităţi, dacă, este autorizată conf. art. 811 şi 817 c. c. și art. 10 din legea dela 6 Febr. 1924. Legea su- pune la acelaș control uniform toate asociațiunile indiferent de scopul ce-l urmărese. 
: 

Legea nu defineşte nicăieri stabilimentul de utilitate publică şi nu ne arată care din asociaţiuni au dreptul de a purta acest titlu şi chestiunea, e interesantă, căci sunt legi care recunosc a- nume avantagii (art. 291 e. pr. civ.). Probabil că legiuitorul î lăsat această sarcină doctrinei şi jurisprudenţei. | 
90. — Dintre toate grupările omenești, societățile .sau per- soanele politico- teriloriale sunţ cele mai importante, ele domină, pe toate celelalte care trăiesc şi se desvoltă sub protectia, lor. 
Persoanele politico- teritoriale şi în special Statul asigură - membrilor ordinea, siguranţa, justiţia ; ele au dreptul de coman- dament, ele au dreptul de constrângere, ele sunt ataşate la un anumit teritoriu, asupra căruia îşi exercită acţiunea. lor. 
Toate celelalte grupări omeneşti, fie biserica, fie societăţi co- merciale, nu au asemenea, drepturi, nu au asemenea, caracte- ristice. | | 
In afară de acestea, societăţile politico-teritoriale nu au ace- laș scop ca celelalte grupări omeneşti. Scopul acestor societăţi este de a face cât mai plăcuită, viaţa în comun, prin colaboraţiu- nea tuturor membrilor lor, în limitele graniţelor. Această cola- boraţiune se stabileşte între membrii grupărei prin faptul că ei trăese împreună pe un teritoriu limitat, cu resurse limitate ; a- ceastă colaboraţiune e bogată în consecințe : oamenii trebue să facă, regule pentru a, limită activitatea fiecăruia, stabilind şi re- gule pentru folosinţa teritoriului, căci altmintrelea sar întâmpla -  
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conflicte, care ar împiedica colaboraţiunea, atât "de necesară 

pentru existența Statului. Pentru a apăra teritoriul contra ini- 

micilor din afară, se cere iarăş colaboraţiunea tuturor. Intre 

membrii .grupărei politico-teritoriale există un spirit de solida- 

vitate, fiecare iubeşte şi limba şi tradiţiile şi teritoriul, — dato- 

reşte credinţă şi supunere Statului, aceasta se numeşte patrio- 

tism, când e vorba de legăturile morale dintre individ: şi Stat. 

Intre membrii grupărei, care au aceiaş origină, care formează 

aceiaş grupare etnică se stabileşte un sentiment de simpatie, care 

uneşte pe toţi acei care au conştiinţa de a avea aceias origină 

(syngenism) şi un sentiment de indiferenţă sau chiar de antipa- 

tie în contra grupurilor de origină; streină*). Gumplowitz?) ne 

arată lupta care există între diversele rase, cum o rasă streină, 

aşezată pe teritoriul Statului, se asimilează cu populaţiunea, do- 

minantă şi din această amalgamare ese o nouă rasă, cu calităţi 

deosebite. Când însă, gruparea etnică străină e refractară asimi- 

lărei, când existenţa ei pe teritoriu e considerată ca un pericol 

de gruparea dominantă, lupta, de rasă poate deveni violentă (an- 

tisemitism, lupta contra populaţiunilor de culoare (galbeni sau 

negri) în Statele-Unite). 

In rezumat, societăţile politico-teritoriale, în special Statul. 

axe drept scop de a asigura ordinea în interior, iar Statul singur 

are dreptul şi obligaţiunea de a apără teritoriul 'contra inimici- 

lor din afară. Din această cauză, funcțiunile societăţilor politice, 

cel puţin ale Statului, sunt infinite, ele sunt generale. Limitarea 

lor depinde de mediul social, de educaţiunea poporului, de eir- 

  

1) Gumplowitz, La lutte des races, trad. îr. par Baye, Paris, 1893. 
2) Aceasta antipatie colectivă este utilă pentru conservarea grupurilor. 

Aversiunea sustrage pe oanteni de la riscurile unui contact periculos. Istoria. 

ne arată că două rase vecine între care există simpatie, se influențează - 

reciproc şi acea civilizațiune care este mai puternică, absoarbe pe ceaPaltă. 

Aşa s'a întâmplat în Galia, unde 100 ani după cucerirea lui Cesar, Galii, din 

cauza simpatiei pentru Romani, se romanizaseră cu totul; pe câtă vreme, 

din cauza aversiunei dintre Arabi şi Europeni, între aceste popoare exista un îel 

de inpenetrabilitate. Despre dânşii, Bugeaud zicea: Faites les bouillir ensemble, 

il se formera deux bouilions separâs. Aceiaş aversiune există între Chinezi şi 

Europeni. Unele aversiuni pornesc dintro ideie religioasă cum € aversiunea 

dintre Evrei şi creştini ; exista aversiune între clase sociale, între partide 

politice, între cercuri literare sau artistice.
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cumstanțe. Pe câtă vreme toate celelalte societăţi omeneşti au 
scopuri limitate. 

Politica însemnează arta de a, guverna (dela, cuvântul gre- 
cesc Il6s oraș), de a conduce, iar adjectivul politic însem- 
nează, ceeace este privitor la această artă. Prin urmare, societă- 
țile politice, sunt acele care au rolul de conducere, ca consecinţă 

„ care au dreptul de a ordona acelora pe care-i conduc, dreptul 
de a-i constrânge ca. să execute ordinele. | | | 

Dreptul de a ordona, şi cu consecinţa sa, dreptul de a cons- 
trânge, constituesc drepturile de putere publică. Statul ars în 
mod natural acest drept ; este un drept originar al Statului, pe 
care el nu-l deţine dela nimeni. Pe câtă vreme comuna şi mai 
ales judeţele au aceste drepturi ca concesiuni din partea Statului 
şi prin urmare ele nu pot să exercite aceste drepturi decât în li- 
mitele acordate de lege. Celelalte societăţi omeneşti nu au acesta 
drepturi de putere publică, decât în cazurile în care legea per- 
mite, şi totdeauna sub controlul Statului. 

Cu toate acestea, grupurile sociale de expansiune, cum le 
numeşte Ihering, care caută mereu să-şi mărească numărul ade- 
renților, au căutat totdeauna, să-şi asigure puterea, stabilind o 
constrângere asupra, membrilor: Această, tendinţă o găsim și în 
biserică, o găsim şi în sindicatele profesionale ; excomunicarea 
era. arma, bisericei ; eliminarea, pedepsirea, violentă a acelora. 
care nu se conformează ordinelor organelor sindicale, sunt ar- 
mele sindicatelor muncitoreşti. ă ” | 

Statul, care este detentorul legal al dreptului de constrân- 
gere, trebue însă să, vegheze ca, celelalte grupări sociale să nu 
întrebuinţeze constriingerea de iapt şi să-și creieze astfel o forţă 
prea mare, care ar fi atunci dăunătoare interesului genera]. 

Societatea, politică prin excelenţă, Statul, are un caracter de 
perpetuitate şi de continuitate, pe care nu-l găsim în celelalte societăţi omenești ). 

  

1) Vezi mai sus No. 38. 
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Aceste societăţi politico-leritoriale au un caracter general, 

ele au fiecare un patrimoniu, care are şi dânsul caracterul de 

generalitate. Prin urmare, avem în sistemul nostru administra- - 

tiv 3 categorii de patrimonii administrative generale : 1) paâtri- 

moniul Statului ; 2) patrimoniile județelor ; 3) patrimoniile co- 

mumnelor. Şi am văzut, când am vorbit despre serviciile publice, 

că atunci, când se creiază un serviciu destinat să satisfacă un 

interes general, nevoile acestui serviciu public sunt acoperite de 

veniturile unuia din patrimoniile generale. 

91. — Statul, pentru satisfacerea, intereselor generale cu ca- 

racter local, creiază judeţele şi comunele, care sunt diviziuni te- 

ritoniale şi cărora le recunoaşte o personalitate coprinzând şi 

drepturi patrimoniale şi drepturi de putere publică. 

Pentru satisfacerea intereselor speciale, cu caracter gene- 

ral: instrucţiunea, cultele, drumurile, căile ferate, etc., el creiază 

diverse servicii publice, alimentate din patrimoniul Statului, sau 

din alte patrimonii administrative generale. „ 

Sunt însă unele servicii, cu caracter special. care, pentru o 

mai bună funcţionare, au nevoe de un patrimoniu distinct, adică 

de un: patrimoniu afectat pentru satisfacerea, nevoilor acelui ser- 

viciu, E: 

Un asemenea serviciu publie având un patrimoniu distinct, 

un patrimoniu propriu, poartă numele de stabiliment public. 

— Acest termen de stabiliment public este întrebuințat în tra- - 

tatele de drept administrativ în două sensuri. Intr'un sens mai 

larg, el coprinde toate persoanele morale făcând parte din ad- 

ministraţiunea publică, adică, coprinde şi. subdiviziunile terito- 

riale dotate cu personaltate, precum şi 'serviciile publice speciale 

cărora li s'a recunoscut un patrimoniu distinct, pe câtă vreme, 

întrun sens mai restrâns el desemnează numai serviciile pu- 

blice speciale, dotate cu personalitate, adică cărora Ii s'a atribuit 

un patrimoniu distinct. (Vezi ediţia II a acestui tratat, p. 49, 

nota 2), ! 

Codul de procedură civilă, în art. 291, arătând persoanele 

care pot cere revizuirea pentru că nu au fost apărate, face ur- 

mătoarea enumeraţiune : Statul, județul, comuna, stabilimentele
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publice, din care rezultă că legiuitorul nu consideră, judeţul şi 
comuna ca, un stabiliment public, rezervând această denomina- 
țiune numai serviciilor publice speciale dotate cu patrimoniu dis- 
tinct. Aceleaş mod, de a vedea, găsim şi în legea, Curţei de casaţia 
din 1910, în care la art. 75 se spune că în cazul când un judeţ, o 
comună, sau un stabiliment public, ar refuza, să, înscrie în buget 
plata unei datorii constatată prin titlu excutoriu, etc. 

Legiuitorul din 17 Febr. 1912 (eg. Curţei de casaţie) admite 
prima accepţiune, considerând şi judeţele şi comunele ca, stahi- 
limente publice, căci în expunerea. de motive a legei, el ne spune 
că stabiliment public este : „orice autoritate publică, învestită, cu 
„personalitate morală, cum judeţ, comună, casa, şcoalelor, casa, . 
„dotaţiei oastei, etc. 

„In legea din 1910, se enumără : judeţele, comunele sau sta- 
hilimente publice, ca şi cum judeţele şi comunele nu făceau 
parte din această categorie“, 

Caracteristica acestor stabilimente publice este că ele sunt 
creiate de Stat, că fac parte din adiministraţiunea publică, fiină 
organe ale acestei administraţiuni, că sunt alimentate din fon- 
duri publice. Judeţele şi comunele se diferenţiază, însă de cele- 
lalte stabilimente publice, prin faptul că ele au şi atribuţiuni de 
comandament, de conducere, au deci un caracter politie, au şi 
un caracter teritorial şi, din această, cauză, ela fac parte şi din 
grupările politico-teritoriale, pe câtă vreme celelalte stabilimente 
publice se ocupă cu gestiunea unor anumite interese de ordin 
general, sau mai bine zis cu satisfacerea unui interes genera] ; 
spre exemplu universităţile se ocupă, cu 'satisfacerea interesului 
general de desvoltare şi răspândire a spiritului ştiinţific, casa 
şcoalelor se ocupă cu construirea de şcoli primare şi cu dotarea 
lor cu mobilier şi material didactic ; ea administrează, Şi contro- 
lează toate fondurile destinate învăţământului, care provin din 

„legate sau donaţiuni. Fiecare stabiliment public este specializat 
“şi destinat să satisfacă anumite interese de ordin general, pe 
câtă, vreme județele şi comunele au o competență generală în li- 
mitele teritoriale ; patrimoniul judeţului sau comunei este un 
patrimoniu administrativ general, pe câtă vreme patrimoniul



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 273 

unui stabiliment public este afectat în mod special numai pen- 

tru satisfacerea interesului general pentru care a fos creiat. 

Dar, oricum ar fi, fie că considerăm judeţul, comuna și 

toate serviciile publice dotate cu personalitate, ca stabilimente 

publice, fie că dăm această denominaţiune numai serviciilor pu- 

blice având un patrimoniu distinct, un lucru e cert, că nu putem 

considera Statul ca un stabiliment public, cum pare că ar rezulta 
din decizia 2 din 1923 a Curţii de casaţie secţia III. Termenul 

de stabiliment public are o accepţiune în terminolozia juridică, 

care exclude această interpretare şi această accepţiune este con- 

„_firmată şi de legislaţiunea noastră, după cum am arătat mai sus. 

Şi definiţiunea, ce se dă stabilimentului public că este un serviciu 

public dotat cu personalitate nu se potriveşte cu noțiunea, de stat. 

Statul este totalitatea, serviciilor publice. Stabilimentul public este 

o persoană morală creată şi întreținută din fonduri publice, fă- - 

când parte din administraţiunea generală a Statului. (Vezi şi ca- 

pitolul relatit la teoria actului administrativ). 

Toate sarcinile serviciului, la un stabiliment public, sunt 

prelevate asupra veniturilor, care-s'au afectat acestui patrimo- 

niu, în mod permanent. Prin faptul că acest serviciu are drep- 

turi proprii, are patrimoniu. propriu, însemnează că i s'a acor- 

dat personalitatea, că este o persoană- 
Veniturile stabilimentelor publice provin din impozite sau 

taxe, pe care au dreptul să le parceapă, din donafiuni sau legate 

făcute pentru funcţonarea sau perfecţionarea, serviciului, din 

dotaţiuni sau subvenţiuni pe care i le dă Statul, judeţul sau cu- 

muna. | | 
Agenţii publici, care conduc stabilimentul public,. fac. chel- 

tuel'le necesare conform busetului stabilimantului, reprezintă 

în publ'c stabilimentul publ'c, iau toate măsurile necesare pentru 

buna funclionare a serviciului. Cu alte cuvinte, stabilimentul 

public este un serviciu public dotul de personalitate, 

Numai parlamentul are dreptul de a craia un stabiliment 

“public, fie recunoscând în: moi precis unui serviciu: publice ua 

atrimoniu. special, ailică afectând, în mol special, anumite 

sursa de venituri unui serviciu public, care prin aceasta 

devino persoană morală. Exemple de stabilimente publice avem 

18:
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universităţile, casa bisericilor, casa muncei a căilor ferate. casa 
şcoalelor, etc. Când Statul nu recunoaşte în mod precis persona- 
litatea unui serviciu pubilic, dar creiază un patrimoniu special, 
pe care îl afectează în mod determinat pentru satisfacerea ne-: 
voilor acelui. serviciu, acel serviciu capătă personalitate, dacă 
acel pâtrimoniu are caracter permanent şi are venituri care se 
reproduc în. mod regulat. Aşa, avem casa de depuneri, care deşi 
prin. lege nu este proclamată. ca, persoană juridică (vezi legea 
pentru organizarea. casei de depuneri din 3 Aug. 1876, cu modif. 
din 1881, 1895, 1900, 1901, precum și legea pentru organizarea. 
administraţiunei generale a finanţelor Statului); totusi întru cât 
legea. îi creiază un patrimoniu special, cu caracter permanent, 
şi cu venituri regulate, căci ea primeşte în depozit fondurile a- 
rătate la art. 1 din legea sa organică, şi dă cu împrumut conf: 
art. 7 capitalurile, ce are în depozit, iar diferența. între dobân- 
zile plătite şi cele incasate constitue veniturile acestei case. 
ea este o persoană juridică, un stabilimnat public. Ea are 
drept organe de conducere un consiliu de administraţie compus 
conform articolului 9 şi un director general ; poate să împru- . 
mute Statul (art. 7 lit. a) şi pe particulari ; are un buget pro- 
Driu. Or, toate aceste drepturi şi obligaţiuni, însemnează exis- 
tenţa unui pațrimoniu distinct, care nu poate să existe fără un 
titular. Titularul este serviciul public, este Casa de depuneri şi 
consemnaţiuni '). Consiliul de Stat din Franţa şi Curtea, de ca- 
sație au adrmis că Casa de depuneri şi consemnaţiuni constitue 
un staiblimenț public ?). 

  

- 1) Profesorul Michond in lucrarea sa Personalite morale 1 p. 360 nu admite personalitatea casei de depuneri și consemnațiuni pe motiv că servi- ciul este de un interes aşa de general, că el reprezintă creditul statului, aşa în cât ar îi imposibil să găsim un substratum destinct personalităţei sale. 2) Sirey 1865, 1,179; cass. 22 febr. 1893 Sirey, 1893 1 529; Conseil d'Etat, 29 Juin 1906, affaire -Lurton, Recueil — 1906 p. 585: II resulte des textes des lois et de reglements ci-dessus vises que cette caisse constitue un . etablissement special, ayant une personalite distincte de celle de TEtat, - La noi, chestiunea nu a fost pusă în terminis înaintea instanţelor judecătoreşti, după cunoștința mea. Faptul că poate figură în instanţă Casa de Depuneri nu este 0 dovadă că instanțele judecătorești îi recunosc personalitatea, căci sunt ser- vicii publice ne dotate de personalitate şi care figurează în instanță cum de pildă direcţiunea căilor ferate, Regia monopolurilor statului, direcția poş- telor, care reprezintă patrimonul general al statului, iar nu patrimonii speciale, afectate acelor servicii,
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„După cum stabilimentele publice constituesc servicii, care: 

depind de Stat, de judeţ sau coinună, ele poartă numele de sta- 

bilimente publice naţionale, judeţene sau comunale. Deosebirea. 

între ele consistă în' aceea, că. tutela administrativă, se exercită în. 

condițiuni. diferite | 

92. — Nu numai Statul se ocupă de satisfacerea intereselo: 

generale. Şi particularii pot să facă, aceasta şi, în fapt, consta-. 

tăm iniţiativă privată manifestându-se mai ales în opere de asis- 

tenţă socială, dar şi în alte domenii, cum ax fi. instrucţiunea. 

Satisfacerea interesului. general. este asigurată, în acest caz, 

de către. particulari prin mijloace private. 

Când iniţiatorii reuşesc să asigure înstituţiunei venituri: per=: 

manente şi când interesul general ce ea îşi propune să satisfacă : 

'e bine apreciat, atunci Statul, recunoaşte instituţiunei dreptul de 

a avea patrimoniu, îi recunoaşte adică. personalitatea.. Asemenea 

instituţiuni creiate din iniţiativă, privată şi cu fonduri private 

şi fără scop lucrativ, pentru satisfacerea unui interes general. 

“poartă numele de stabilimente de utilitate publică. Avem stabili- 

mente de utilitate publică: Ateneul, Societatea de patronaj a li-. 

'beraţilor din: penitenciare, Materna, Eforia. spitalelor civile, Efo- 

ria. spitalelor brâncovenești, Spitalul Xenocrat, Etoria Kreţu- 

_“lescu, Azilul Zoa Slătineanu, etc. 

Modul de constituire, de funcţionare şi de dizolvare al stabi- 

limentelor de utilitate publică, este cel consfințit prin legea pen- 

tru persoanele juridice din 6 Februarie 1924. Stabilimentele de 
“utilitate publică înainte de această dată se creiau prin lege. Unele 

din aceste stabilimente se aflau într'o strânsă, legătură, faţă, de 
„Stat. Aşa de pildă, Eforia Spitalelor civile şi Epitropia Sfântului 
Spiridon. din laşi își supun spre aprobare bugetele lor Parla.- 
mentului, ca. şi cum ar fi vorba, de servicii publice. Ceva mai 
mult, membrii eforiei sunt numiţi prin decret, după propunerea 
ministrului Sănătăţei publice. (Vezi legea din 17 Oct. 1864, pre- 
cum şi regulamentul din 17 Iulie 1868), iar socotelile adminis- 
traţiunei lor se verifică de Curtea, de compturi. | 
0) 93. — Până acum am vorbit despre persoanele juridice, care 

urmăresc satisfacerea unui interes general şi care nu au un scop



276. - PAUL NEGULESCU 

lucrativ ; legea recunoaşte personalitatea juridică și corporaiu-- 
nilor sau asociaţiunilor creiate de indivizi, cu scop de câştig: 
acestea sunt persoanele juridice de interes privat, cu scop lucra-- 
tiv, înfiinţate pentru satisfacerea interselor patrimoniale pri-. 
vate ; ele constituesc una din formele energiei şi iniţiativei parti-- 
cularilor; cum avem de exemplu societăţile comerciale şi civile, 
societăţi comerciale sub forma societăților în nume colectiv, în 
comandită simplă sau pe acţiuni și societăţi anonime, având 

“drept obiect anumite fapte de comerţ (vezi art. 3 şi urm. cod. 
com.) sau societăţi civile constituite conf. art. 236 cod. com., a- 
vând drept scop realizarea unor fapte necomerciale, cu un scop- 
lucrativ, cum sunt bunioară societăţile pentru specularea imo- 
bilelor... | - 

Legea din 6 Febr. 1924 se ocupă şi de asodiaţiunile care ur- 
măresc satisfacerea unui interes privat al asociaţilor, cu condi- 
ţia, ca acest interes să nu aibă caracter patrimonial. 

Legea stabileşte modul cum se alcătuese, cum funcţionează, 
cun: se dizolvă, aceste asociaţiuni, cărora. le acordă personalitate- 
juridică. Exemple de asemenea asociațiuni ar fi cluburile, cer- 
curile, asociaţiile sportive, asociaţiile de ajutor mutual (înmor- 
mântare, caz de boală). 

Această categorie de persoane morale de interes privat joacă, 
un rol foarte puţin important faţă de persoanele morale cu Scup- 
lucrativ, de aceia ne vom ocupa foarte puţin de dânsele ; iar so- 
cietățile cu scop lucrativ sunt studiate în dreptul privat şi nu 
ne vom ocupă de dânsele în acest tratat. 

94. — Această împărţire a persoanelor juridice În persoane- 
juridice de interes public şi persoane juridice de interes privat, 
este foarte importantă. Unele sunt creiate pentru satisfacerea, 

«nor înlerese generale, altele în vederea interesului privat : unela- 
sunt creiate în condițiunile formulate de codul comercial (art. 
77 şi urm. c. com.), altele sau prin lege specială sau potrivit re- 
gulelor stabilite prin legea din 6 Febr. 1924, pentru persoanele. 
juridice ;. stabilimentele publice şi cele de utilitate publică sunt.
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supuse controlului şi supravegherei administrative, fie pentru 

acceptarea. donaţiunilor şi legatelor, fie pentru întreaga lor acti- 

vitate, conform art. 8i1 şi 817 c. c., art. 10 din legea pentru per- 

.soanele juridice din 6 Febr. 1924, art. 15—24; 99—101 leg. pen- 

tru pers. juridice, şi «diverse dispoziţiuni din legile organice ale | 

diverselor stabilimente publice, prin care se stabileşte tutela ad- 

ministrativă, pe câtă vreme persoanele morale cu scop lucrativ 
nu sunt supuse unui asemenea control sau supravegheri ; ele 
sunt lăsate la conducerea organelor stabilite de lege și statute şi 

autoritatea, nu intervine decât în caz de fraudă. Cu alte cuvinte, 

faţă de cele dintâi se întrebuinţează măsuri preventive, pe câtă 

-vreme faţă de cele din a II-a categorie se întrebuințează. măsuri 

- vepresive. A - 
95. — Deosebirile dintre aceste categorii de persoane morale 

sunt următoarele : 
a) persoanele morale cu scop lucrativ, constituesc o formă a 

proprietăţei colective. Mai mulţi indivizi depun o parte din avu- 

“tul lor, în vederea realizărei unui anumit scop şi, pentru ușurința 

operaţiunilor, convin să se întrebuinţeze un procedeu juridic, prin 

care se creiază un patrimoniu deosebit de acelea ale componen- 

ţilor și în care întră toate aporturile depuse de dânșii. Dar, ca 

probă, că societarii sunt adevăraţi titulari ai averei sociale, este 

faptul că în caz de dizolvare, activul se împarte între asociaţi po- 

trivit drepturilor lor, că în timpul duratei societăței creditorii 

pot urmări beneficiile ce sar cuveni fiecărui asociat şi că în. s0- 
„cietăţile anonime, în care nu se are în vedere calitățile asociaţi- 

lor, ci numai bunurile, ce ei-aduc ca aport, se pot urmări şi vinde 

“părţile fiecăruia (art. 86 e com.). Din cauză că sa simţit ne- 

voia de mari capitaluri pentru înfăptuirea marilor lucrări de 

ordin industrial, agricol, comercial, de navigaţiune, şi cum a- - 

„ceste capitaluri trebuiau procurate de particulari, şi cum pe de 

altă parte era nevoe ca, aceste capitaluri, odată formate din a- 

porturile făcute de particulari, să nu se micşoreze prin retra- 

gerea mizelor, în caz de nevoe a asociatului, s'a admis ca să se 

-ereieza un patrimoniu distinct de acela al componenților socie- 

“tăţei, care să nu poată fi urmărit de creditorii societarului (art.
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36 cod. com.) decât în caz de lichidare. Când este vorba de stabi-- limente “publice sau de utilitate publică, scopul urmărit este sa- tisfacerea unui interes general. Acest inţeres este determinat și când este vorba de un stabiliment de utilitate publică. 
Când Statul creiază un stabiliment bublie, adică, afectează, unele bunuri sau unele venituri pentru satisfacerea unui inte- res generali, creind un patrimoniu special, sau când autoriză pe unul sau mai mulţi particulari să formeze o instituţiune în scop de a satisface un interes general, interesul general este singur avut în vedere. Ca dovadă despre aceasta, în caz de lichidare a instituţiunei, bunurile nu se vor împărţi între asociaţi, ci voe îi atribuite unui alt stabiliment de utilitate publică, cu un scop similar sau serviciului public însărcinat cu satisfacerea, nevoilor sodiale (art. 7 legea, pers. morăle), ce 'şi propusese stabilimentul de utilitate publică să satisfacă ; tot asemenea când un- stabil:- ment public se desfiinţează, activul se atribue patrimoniului ge-- neral administrativ, care ar fi avut această sarcină. 

Nu ne preocupăm de stabilimentele publice, căci acolo ches- 
tiunea e foarțe simplă; ; stabilimentul public fiind: un serviciu a! 
statului, dotat cu personalitate, în sensul că are un patrimoniu 
special, propriu, în caz când i se ridică personalitatea, elemen- 
tele active şi pasive ale patrimoniului revin patrimoniului gene - 
ral al statului ca fiind bunuri, ce aparțin, dar să, ne ocupăm de stabilimentele de utilitate publică şi să vedem pentru ce în 
caz de dizolvare a stabilimentului, excedențul activ se atribue nu 
ca la societăţile cu:scop lucrativ asociaţilor, dar unui alt stabili- 
ment de utilitate publică sau unui stabiliment publice cu scop 
identice sau similar ? După noi, în cazul unei societăţi cu scop: 
lucrativ, adevăraţi titulari, adevăratele subiecte de drepturi sunt! 

"asociaţii, ei sunt proprietari în mod. colectiv asupra bunurilor 
societăţei, pe care ei le-au adus cu scopul de a face anumite: 
afaceri şi a realiza, beneficii în propriul lor interes, pe câtă vre-. 
me într'un stabiliment de utilitate publică, creat pentru creşterea, 
Şi educarea, orfanilor rămași pe. urma, răsboiului, s'au adunai 
măi multe persoane, legea cere cel puţin: 20 (art. 32), au hotă-. 
rit formarea acestei societăţi, au făcut actul constitutiv şi sta- 

  

  
 



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV "279 

tutele, au obţinut autorizarea, cerută de art. 3 din legea pentru 

persoanele juridice, adică, printr”o deciziune a tribunalului, dată. 

în urma. avizului ministerului, care reprezintă acel interes, au 

depus fiecare din membri, fie donaţiuni, fie cotizaţiuni, au-pri- 

mit donaţiuni și legate dela alte persoane, au primit poate şi sub- 

venţiuni dela Stat, au creiat şcoli, aziluri şi la un moment dat, 

conform art. 53 din lege, se decide dizolvarea, societăței. Este po- 

sibil. să adimitem că asociaţii sunt coproprietari. ai fondului ? In- 

contestabil că nu ; ei nu au avut această intenţiune dela început 

şi nici nu puteau să o aibă şi apoi donatorii şi testatorii nu au 

înţeles să. le dea. lor, ci toţi, atât asociaţii cât şi acei care au fă- 

cut liberalităţi, au avut în vedere interesul general pe care socie- 

tatea. îşi propunea să satisfacă ; societarii nu sunt deci titularii, 

activului societăţei, acest activ este atașât scopului de utilitate 

publică, urmărit de societaţe, lui îi este destinat. 

Legea din 6 Febr. 1924 pentru persoanele juridice se ocupă 

şi reglementează şi asociaţiunile, ce urmărese interese egoistice, 

însă. nepatrimoniale. În aceste asociaţiuni, adevărații titulari ai 

"activului social sunt asociaţii şi, în caz de dizolvare a asociaţiu- 

mei, activul aparţine asociaţilor. | 
96. — Statul are menirea să satisfacă toate problemele de 

interes general ; el însă nu are posibilitate nici bănească, nu are 

nici. personal competent şi suficient ca să le satistacă pe toate. 

De aceea, el primeşte ca, alături de dânsul. activitatea, individuală. 

să satisfacă. asemenea. înterese, dar, în definitiv, lui îi aparţin 

realizarea acestor interese, el reprezintă aceste interese, el este 

titularul lor, el tolerează, admite numai ca auxiliari activităţile 

particulare. In asemenea condițiuni, el este adevăratul titular 

al patrimoniului asociaţiunei. De aceea. în caz de dizolvare, lui 

îi aparţine excedentul activ (art. 27), de aceea comisiunea per- 

soaneloy juridice, organ al Statului, are cădere să determine la 

care serviciu public sau la care stabiliment de utilitate publică 

vor trece aceste fonduri ; de aceea, tot timpul cât durează, aso- 

ciaţiunea, Statul exercită un control și supraveghează, prin de- 

legaţii săi (conf. art. 15 şi urm.) ca aceste societăți să-și înde- 

plinească menirea; pentru acea, în cazul când stabibmentul de uti- 

7
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litate publică nu-și îndeplineşte menirea şi fondurile sunt între- 
__ buinţate pentru alte scopuri, autoritatea publică intervine şi tri- 
mite în judecata, Curţei de apel (în circumscripţia, căreia îşi are 
sediul principal) pe administratori, pentru a fi destituiţi şi chiar 
pedepsiţi cu închisoare, în caz de rea credință (art. 22 şi 93). - 

Legea, în art. 31, defineşte astfel asociaţiunea : 
„„Asociaţiunea este convenţiunea, prin care mai multe per-- 

soane pun în comun, în mod permanent, contribuţiunea lor ma- 
terială, cunoştinţele şi activitatea lor pentru realizarea unui 
scop, care nu urmărește foloase pecuniare sau patrimoniale. 

Scopul asociațiunei poate fi pur ideal, să corespundă înte- 
reselor generale ale colectivităței, sau numai a, unei categorii so- 
ciale, din care asociaţii fac parte, sau în fine să corespundă in- 
tereselor personale nepatrimoniale ale asociajilor.*“ 

Va, să zică, asociaţiunea este o convenţiune intervenită între mai multe persoane (art. 32 cere cel puţin 20), prin care ei ho- 
tărăsc să pună în comun : munca, lor, priceperea lor şi o coatri- 
buţiune bănească pentru a. realiza un, scop de interes general. 
Numai acestea sunt stabilimente de utilitate publică. Ele capătă 
personalitatea, dacă membrii fac un act constitutiv şi statute sub 
forma autentică (art. 33), în care să arate : numele asociaţiunei, 
obiectul şi scopul, sediul, capitalul iniţial, cotizaţiunile, organele 
de direcţiune şi control şi apoi cer tribunalului autorizarea, de a 
funcţiona conform art. 86. Tribunalul va, cere avizul ministeru- 
lui, care reprezintă în stat interesul general care formează sco- 
pul asociaţiunei ; procurorul va, pune concluziuni şi, constatân- 
du-se că toate formalităţile sunt îndeplinite, tribunalul dă ho- 
tărîre, prin care ordonă înscrierea asociaţiunei în registru spe- 
cial, recunoscându-i dreptul de funcţionare. Hotărirea, se dă cu 
drept de apel în termen de 10 zile dela pronunțare și recurs în 
termen de 15 zile dela pronunțare. 

Legea, franceză din 1 Iulie 1901, asupra; asociaţiunilor, sta- 
bileşte că ele dobândesc personalitatea juridică, îndeplind forma- 
lităţile prevăzute de art. 5; ele însă nu capătă capacitatea de a 
dobândi cu titlul gratuit decât dacă au fost recunoscute ca, fiind
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de utilitate publică, recunoaştere. care se dă prin decret, conform 

art. 11 alin. 2 şi 6. : 

97. — Alături de stabilimentele de utilitatea, publică sub for- 

ma, de asociaţiuni, mai există și stabilimente de utilitate publică 

sub forma, de fondaţiuni. Legea prin art. 66 defineşte fondaţiu- 

nea, „actul prin care o persoană fizică sau juridică constitue un 

patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul său propriu și-l 

destină, în genere, în mod permanent realizărei unui scop ideal, 

de interes obştesc ; —iar art. 67 adaogă că fondaţiunea între vii 

se constitue prin act autentic, iar fondaţiunea, testamentară prin- 

truna, din formele prevăzute pentru testamente ; art. 68 zice că 

fondaţiunile dobândesc personalitatea juridică în icondiţiunile 

stabilite la art. 3, adică prin sentinţă judecătorească. Cererea de 

recunoaştere nu va putea, fi făcută decât după instituirea şi nu- 

mirea, organelor de direcţiune şi. administraţiune- (Constituirea 

se face tot conf. art. 86 şi 3 ca şi asociaţiunile). | 

Din. definiţiunea, legei rezultă : 1) că fondaţiunea, este o în- 

stituţiune (nu un act, cum zice legiuitorul) ; 2) că această fon- 

daţiune se creiază printrun act, adică printr'o manifestare de 

voințe făcută de o persoană care voieşte să creieze o asemenea 

instituţiune pentru satisfacerea unui scop de interes general ; 

3) că prin acest act el dă sau lasă, destină o serie de bunuri, care, 

ieşind din patrimoniul. său, intră în patrimoniul instituţiunei ; 

- 4) că această manifestare de voinţă se face în formă solemnă 

(act autentic sau testament) ; 5) că actul de fondaţie organi- 

zează administraţiunea fondaţiei, sau, în caz de lipsă, numirea 

administratorilor se face de Curtea, de apel, în a cărei circum- 

scripţie se găseşte fondaţia, după cererea ministerului public, a 

"ministerului competent sau a părţilor înteresațe (art. 75 şi 76); 

6) că Statul prin puterea, judecătorească examinează dacă a- 

ceastă manifestare de voinţă s'a făcut conform cerintelor legei, 

dacă scopul urmărit este de interes obştesc, dacă fondurile puse 

la dispoziţia instituţiunei sunt suficiente şi dacă găseste că a- 

coste condițiuni au fost satisfăcute, recunoaşte personalitatea ju- 

ridică a instituţiunei, adică posibilitatea de a avea drepturi.
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Averea fondaţiunei este şi ea destinată scopului de intereş general. Și aci, mai mult încă ca la, corporaţiuni, Statul este în ultimă analiză titularul averei, cu condiţiuinea, de a respecta voinţa iondatorului, adică de a da satisfacţie interesului general, pe care acesta l'a avut în vedere 1).'0 societate nerecunoscută. nu 

  

1) O chestiune care a dat naștere la mari discuțiuni este acea de a şti cine e subiectul dreptului întro fondațiune. Brinz (Pandekten, a 2-a ed. “Lp. 213) Susține că un patrimoniu poate să existe fără stăpân, dacă “este destinat la un scop; ast-iel un spital, un azil sau un Patrimoniu care nu are nevoie de un proprietar, căci patrimoniul are un scop, o destinațiune, el apar- ține acestui scop Cu alte cuvinte, într'o îondaţiune, titularul drepturilor este însăși averea. Teoria aceasta se bazează pe numeroase texte din dreptul roman (Dig. 3, 5, 31 în fine: sententia praedio datur ; fundo servitus ad- 
AL. Degră şi D. Alexandresco (Degră, Opere complecte, 1, 20 şi urm; Ale- xandresco, Dreptul 1899, p. 620 şi urm.), 

Unii din partizanii acestei teorii susțin că, după cum persoane incapabile de a vroi, nebunul și copilul pot fi subiecte de drepturi, tot aşa un animal Sau un lucru pot fi subiecte de drepturi. Subiectul de drepturi are dispozi- țiunea şi folosința lucrurilor, Fiinţa neomenească incontestabil că nu poate dispune de lucrurile ce-i aparțin, dar se poate folosi de dinsele ca şi copilul sau nebunul. 
Teoria mi se pare inexactă. Mai întâi, în cea-ce priveşte exemplele din dreptul roman, ele nu ne dovedesc. că jurisconsulții romani considerau ca un drept de servitute poate să aparţina unui fond; ei admiteau că o asemenea servitute poate să fie o calitate a unui fond care aparține unui proprietar. 

fine patrimoniul nu trebue considerat ca subiect şi obiect de drepturi, căci cadem în absurd. (Giorgi, Dottrina dei corpi morali, | p. 44; „Ma se noi facciamo tutbuno del soggelo e deltoggeto addio rapporto, addio diritto !: O altă teorie, Susținută de Zitelman, Gierke şi alții şi cunoscută sub numele de Willensiheorie consideră ca titular al drepturilor voința. Intro fundaţiune subiectul drepturilor este voinţa fondatorului cristalizată şi perpetuă în scopul său, după cum într:o corporațiune subiectul drepturilor este voința colectivă a asociaţitor,. Dar voinţa nu poate fi nici o dată considerată ca in- dependentă de persoana fizică, după cum fac partizanii acestei teorii, O teorie, susținută mai ales în Italia, considera Statul ca titularul drep- turilor întro fondațiune. Argumentele, pe care se întemeiază, sunt trase din considerațiunea că Statul dă autorizarea de funcționare, el Supraveghează şi Suprimă fondaţiunile. Or a-i recunoaște aceste drepturi este tot una cu a-i recunoaşte dreptul de proprietar. Noi credem însă că aceste drepturi recunos- cute Statului pot fi explicate ast-fel. Dreptul de autorizare se explică prin. aceea că voința omului nefiind perpetuă nu poate creia o operă perpetuă, fără concursul Statului, care singur poate să-i dea această calitate, şi aceasta în limita interesului general, adică atâta timp cât scopul fondaţiunei nu contra- vine interesului public. Dreptul de Supraveghere al Statului, ca şi dreptul de dizolvare, nu derivă dintr'un drept de proprietate, ce ar avea Statul, el exer- cită aceste drepturi ca putere publică, e! fiind apărătorul intereselor generale. (G. de jrapradelle, Theorie des fondations perpetuelles, Paris 1895, p. 441 şi urm.). 

  

 



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 283 

poate sta în instanță, neavând. existență; în faţa legei; ea nu 

poate pretinde drepturi, căci drepturile aparţin numai persoane- 

lor existente 1). __— | 

98. — b) Persoanele morale cu scop lucrativ se constituese 

conform prescripţiunilor codului de comerţ, pe câtă vreme sta- 

bilimentele publice se creiază prin lege specială, iar stabilimen- 

tele de utilitate publică şi în genere persoanele morale private 

fără scop lucrativ, cum de pildă cluburile, destinate să ofere 

membrilor anume agremente,. confort, sau societățile sportive 

destinate să procure membrilor posibilitatea de a practică un a- 

numit sport (o societate pentru Tenis, etc.) dobândesc persona- 

litatea conform. prescripţiunilor legei din 6 Februarie 1924 pen- 

tru persoanele juridice. Până la punerea în aplicare a acestei 

legi, stabilimentele de utilitate publică se creiau tot prin lege, cum 

de pilâă legea din 6 Aprilie 1900 pentru recunoașterea ca per- 

soană morală a clubului Tinerimea. | 
c) persoanele morale cu scop lucrațiv au capacitate de a 

avea numai drepturi patrimoniale, pe câtă vreme stabilimentele 

publice şi stabilimentele de utilitate publică au o capacitate mai 

largă, care coprind şi alte drepturi de ordin moral, ele repre- - 

zintă. un interes obştesc pe care caută să-l servească prin acti- 

vitatea, lor. De aceea, în legislaţiunile care admit ca copiii mo- 

Ihering (Lesprit du droit romain IV, 145; L'evolution du droit p. 310) 

crede că într'o fondaţiune titularii drepturilor sunt beneficiarii, după cum într'o 

corporaţiune sunt asociaţii care o compun. Cu alte cuvinte, fondaţiunile sunt 

consacraţiunea lucrurilor şi capitalurilor în favoarea unor persoane nedeter- 

minate pentru o destinaţiune permanentă. Nedeterminarea beneficiarului este 

elementul care o diferenţiază de liberalităţile celebalte : donațiuni şi legate. 

Perpetuitatea sa o deosibeşte de pomeni sau de daruri făcute la un grup de 

persoane nedeterminate. | 

După .noi, titularul drepturilor în ori-ce stabiliment de utilitate publică, 

fie corporaţiune, fie fondaţiune, este nevoia de interes general, pe care insti- 

îuțiunea e destinată să o satisfacă şi care dobândeşte 0 precizare prin actul 

de constituire sau de fondare, manifestare expresă de voință a fondatorilor. 
Legiuitorul recunoaşte personalitatea acestei nevoi de interes general, procia- 

mate de voinţa fondatorilor. Numai așa ne putem explica de ce bunurile 

unui stabiliment de utilitate publică desfințat revin Statului, care reprezintă 

interesele generale. Altmintrelea ar trebui ca, într”o corporaţiune, în caz de , 

lichidare, excedentul să fie atribuit membrilor. , 

1) Cas. rom. s. u. Dreptul 189%, p. 643. Contra : Trib. Iliov com. sent. 
951/902, procesul soc. lon Cucuzel; Jud, oc. II Buc., Cartea 2037/902; C. N. 
Buzdugan în Revista de drept și Sociologie, Martie, 1902 p. 389 şi urm.
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ralmente abandonaţi de părinţi să fie luaţi din îngrijirea aces- tora şi încredinţaţi unor instituțiuni de asistenţă socială, aceste 
instituţiuni exercită, asupra acestor copii drepturile conferite de 
lege părinţilor, aceste: drepturi sunt recunoscute şi aşezăminte- 
lor, care îngrijesc de educaţiunea. copiilor orfani sau copiilor 
găsiți. : 

— 
Prin faptul că aceste stabilimente reprezintă un interes ge- 

neral, ele pot primi donajiuni și legate din partea persoanelor 
care se interesează de scopul urmărit de instituțiune şi voiese să ajute la realizarea lui. Pe câtă vreme, după unii autori, o so- 
cietate cu scop lucrativ nu ar putea, primi o donațiune sau le- 
gat ; căci, zice dânşii, legea, i-a recunoscut capacitatea pentru a 
face acte lucrative, şi în: capacitatea, ce i-a dat-o nu i-a recu- 
noscut și factio testamenti, dreptul de a, fi instituit moştenitor, ele sunt constituite pentru a face fapte de comerţ, au drept obiect 
fapte de comerţ (art. 77 ce, com.) ") ; personalitatea ne fiind decât 
o ficţiune, trebue să se limiteze la obiectul pentru care a fost creată societatea. E 

După noi, o societate comercială nu se îndepărtează dela 
obiectul său, primind o liberalitate ; ea va, întrebuința liberali- 
tatea tocmai în vedere de a ajuta la realizarea obiectului. Şi apoi 
În societăţile comerciale, sub personalitatea; societăţei, -găsim pe 
asociaţi, care sunt adevăraţi titulari. Prin urmare, când e vorba 
de astfel de societăţi, beneficiarii sunt asociaţii. O.Jiberalitate fă- 
culă unei societăţi în nume colectiv, este vreo îndoială că e fă- 
cută, societarilor ? Ele nu au nevoa de autorizaţia, prescrisă de 
art. 811 şi 817 c. c., căci aceasta e o dispoziţie specială care nu 
se poate întinde pe cale de analogie?). 

Dar, în ceeace priveşte. capacitaţea, de a face diverse acte de 
natură patrimonială, persoanele morale cu scop lucrativ au 'o 
capacitate foarte mare, lăsată la aprecierea, societarilor, care pot 

  

1) Baudry-Lacantinerie et Colin, Donafions, 1 p, 101; Contra Thaller, Trait€ elem. du droit comm. ed. Ip. 191: Lot, Des liberalites aux sociâtes civiles et commerc. Paris, 1893, - 
2) Trib. Senei Sirey 81 —2—251 cu adn, Labb; Contra Camberlin în La loi, 8 Mai 1881, | E
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să mărească sfera de acţiune a societăţei, sau chiar să schimbe 

obiectul. O societate de cumpărări şi vânzări de mărfuri în en 

gros (cu ridicata), poate să se ocupa şi de vânzări în detaliu, 

iar la un moment dat, poate să dea bani cu dobândă sau să 

cumpere imobile. Pe câtă vreme stabilimentele publice şi cele 

de utilitate publică au o capacitate restrânsă ; căci este o regulă, 

de ordine publică, care cere ca aceste stabilimente să fie închise 

într”'o specialitate funcţională, din care să nu poată ieşi. Atribu- 

țiunile administrative ale serviciului dotat cu personalitate au 

fost fixate în momentul creărei şi prin faptul că i s'a recunos- 

cut un patrimoniu special, afectat pentru nevoile serviciului, nu 

se poate concepe că a dobândit dreptul de a-și întinde după voie 

atribuţiunile sale. Serviciul personificat face parte din adminis- 

traţiunea generală a ţărei şi numai organele publice competente 

au dreptul de a-i mări sfera de atribuţiuni. Acelaș lucru şi pen- 

tru stabilimentele de utilitate publică, care nu se pot folosi decât 

de drepturile ce le sunt, necesare pentru realizarea, scopului şi 

destinaţiunei lor (art. 9 leg. “persoanelor juridice din 6 Februarie 

1924) şi Statul supraveghează ca ele să nu facă acte contrarii 

statutelor sau scopului pentru care au fost create. Acest princi- 

piu, că stabilimentele publice şi stabilimentele de util.tate pu- 

blică nu pot să iasă din sfera, lor de activitate, este cunoscut în 

dreptul administrativ sub numele. de principiul specialilăţe;. 

Ca, o aplicaţiune a acestui principiu, stabilimentele publice 

şi de utilitate publică nu pot accepta un legat sau o donaţiune 

fără o prealabilă autorizare dată de puterea publică. conf. art. 

811 şi 817 c. civ. şi a art: 10 din legea pentru persoanele jurinlice. 

In baza acestui principiu, când se face d unei insti- 

“tuţiuni de asemenea, natură, cu obligaţiuni, care nu intră în spe- 

cialitatea acelei instituţiuni, ea nu trebue să fie autorizată a ac- 

cepta liboral'tatea.. Dar, pentru că, interesul public cere ca bene- 

ficiul liberalităţei să nu fie pierdut pentru public şi pentru ca 

să se satisfacă intenţiunile testatorului, în cazul când există un 

alt stabiliment, în specialitatea, căruia intră, acele obligatiuni, 

urii autori recomandă să se accepte liberalitatea, făcându-se
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beneficiar acest din urmă. stabiliment. In acest sens se pronunţă 
«onsiliul de stat din Franţa DX | 

d) In societăţile cu scop lucrativ găsim unele tipuri ca so- 
cietăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită simplă, sau 
în comandită pe acțiuni. (numai persoana comanditatului), care 

- sunt formate îintuilu personnae, adică. calitatea de societar nu 
poate să fie transmisă fără consimţimântul coasociaţilor, pe câtă 

vreme în societăţile anonime, părţile de societar reprezentate priu. 
acţiuni se pot transmite, se pot negocia. In toate cazurile însă. 
asociatul are un drept așupra avutului social, proporțional cu 
aportul social şi în caz că se retrage dintr'o societate în nume 
colectiv sau în comandită, simplă, trebue să i se plătească, partea 
proporţională din capitalul social, - 

Pe câtă vreme, într'o asociaţiune, calitatea, de asociat este 
totdeauna. personală şi nu se poate transmite şi în cazul când 
se retrage, asociatul n-are nici un drept asupra avutului social 
(art. 50 din legea asupra pers. jurid.). . | 

e) prin protecţiune specială acordată, stabilimentelor de in- 
teres general (şi publice şi de utilitate publică), prin art. 291 c. 
pr. civ., prin faptul că au dreptul de a, cere revizuirea procese- 
lor în cazul când nu au fost apărate, sau au fost apărate cu 
viclenie. | Di 
99. — Am văzut deosebirile ce există între persoanele mo- 

rale private cu scop lucrativ şi persoanele morale de interes ge- 
neral (stabilimente publice. şi de utilitate publică). Mai sunt 
unele categorii de persoane morale private, care nu au scop lu- 

crativ, dar care urmăresc un scop privat şi care înainte de 1924 
dobândeau personalitatea printr”o lege, iar după legea din 6 Fe- 
bruarie 1924, pentru persoanele juridice, dobândesc personalita- * 
tea conform preseripţiunilor acelei legi, însă dacă. mai multe 
persoane pot. formă, o asociaţiune pentru satisfacerea unor inte- 
rese nepatrimoniale ale asociaţilor (art. 31) şi pot obține per- 
sonalitatea juridică, conf. art. 3, un particular nu poate însă crea, 
o fondaţie cu interes privat, care să ajută pe membrii familiei 

  

1) Haurion, Droif administrativ, p. 809 şi urm, 
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sale de pildă, căci art. 66 se opune, cerând ca fondatiunea să 

fie de interes obştesc. Numai 0 lege ar putea. permite funcţiona- 

vea unei asemenea fondaţiuni. 

Asociaţiunile creiate pentru satisfacerea unor. interese per- 

sonale, însă nepatrimoniale, se creiază, şi funcţionează, potrivit 

normelor stabilite de lege şi de statute. 

Dar aceste persoane' morale fără scop lucrativ, urmărin€ 

satisfacerea. unor interese private, nu intră îi cadrul dreptului 

administrativ, căci persoane administrative sunt numai acele 

care se ocupă cu satisfacerea, intereselor cu caracter obștesc: 
99 bis. Am văzut că există două categorii de persoane: mo- 

rale de drept administrativ : stabilimente publice şi stabilimente 

de utilitate publică. Credem necesar să arătăm deosebirile ce 

există între aceste două categorii de persoane juridice create ptalev 

satisfacerea, intereselor generale. 

Din definiţiunea ce am dat stabilimentelor publice rezultă. : 

1) că ele sunt servicii publice, creiate de autoritatea. publică 

pentru satisfacerea unui interes general, cărora li s'a recunoscut 

un patrimoniu distinct pentru necesităţile serviciului ; ele sunt 

creiate din iniţiativa Statului (judeţului sau comunei), sunt ali- 

mentate din fonduri publice şi fac parte din administraţiunea, 

publică ; pe câtă vreme stabilimentele. de utilitate publică sunt 

creiate din iniţiativa privată, sunt alimentate din fonduri private 

şi nu fac parte din administraţiunea publică (a Statului, judeţu- 

lui sau comunei) ; 

2) Funcționarea, stabilimentelor publice are loc conform le- 

sei organice sau a regulamentelor ; pe câtă vreme, acea a sta: 

bilimentelor de utilitate publică are loc conform statutelor sau 

a legei din 6 Februarie 1924, asupra persoanelor juridice ; 

3) Funcţionarii întrebuinţaţi de stabilimentele publice sunt 

funcţionari publici, pe câtă vreme acei ai stabilimentelor de uti- 

litate publică nu au acest. caracter, ei sunt asimilați cu funeţio- 

narii societăţilor comerciale sau civile cu scop lucrativ *) ; 

1) Curtea Casat, III. decizia din 1924 în procesul dintre Dr. Căplescu 
cu Eforia spitalelor Brâncoveneşti,
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4) actele pe care le iac organele stabilimentului de utilitate. 
publică nu sunt acte administrative, cum sunt acele făcute de 
organele unui stabiliment public şi deci nu pot.fi atacate conf. 
art. 5 litera din legea Curţei de casaţie din 1912, ci numai pe 
calea ordinară înaintea tribunalelor > - 

5) fondurile stabilimentelor de utilitate publică nu sunt fon- 
duri publice, cum sunt acelea ale stabilimentelor publice ; 

6) lucrările efectuate de stabilimentele de utilitate publică 
nu. sunt lucrări publice şi prin urmare nu sunt supuse regulelor 
stabilite pentru asemenea, lucrări ; 

7)exproprierea pentru utilitate publică nu poate fi între- 
buințată de stabilimentele de utilitate publică ; ; 

8) stabilimentele publice sunt supuse tutelei administrative 
organizată prin lege ; contractele din care derivă un venit sau 
o cheltuială se încheie conform legei comptabilităţei generale a 
statului, pe câtă vreme stabilimentele de utilitate se conduce con- 
form statutelor şi a regulelor edictate în legea asupra persoane- 
lor juridice ; ele sunt supuse controlului şi supravesherei admi- 
nistrajţiunei, conform legei din 6 Februarie 192. Stabilimentela 
publice, în principiu, au capacitate de a face acte juridice, legea 
însă stabilește pentru care anume acte determinate are nevoie 
de aprobarea unei autorităţi tutelare, unei autorităţi superioare, 
pe câtă vreme stabilimentele de utilitate publică deşi au compe- 
tența de a face toate actele, însă organele ds control instituite 
conform legei din 6 Febr. 1925 (art. 15 şi urm.) au dreptul de 
a suspenda executarea oricărei deciziuni sau act, hotărît de or- 
ganele unui asemenea, stabiliment (art. 18). In contra deciziunei 
de suspendare, organele stabilimentului pot face apel la comisiu- - 
nea superioară a persoanelor juridice, care decide în ultimă ins- 
tanţă (art. 20) ; 

9) mânuitorii de bani sau de materiale ai stabilimentelor 
publice sunt justiţiabili de Curtea de compturi pentru gestii:nea 
lor, pe câtă vreme acei ai stabilimentelor de utilitate publică nu 
sunt justiţiabili, dacă nu există o: dispoziţie specială. - 

100. — In rezumat, stabilimentele publice sunt desmembră- 
minte ale Statului, cărora el le acordă o autonomie pentru a sa- 
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tisface mai bine interesul general, pe care îl serveşte ; ele se for- 

mează, printr'o deconcentrare, printr'o mişcare dela centru că- 

tre periferie ; ele altă dată erau servicii directe ale puterei 

centrale, dar pentru care societatea modernă, cere o mai mare 

libertate de mişcări ; pe câtă vreme condiţiunea esenţială a sta- 

bilimentului de utilitate publică este ca creafiunea să fi aparți-. 

nut inițiativei private şi să, se facă din fonduri private, după cum 

avem un stabiliment public ori de câte ori iniţiativa aparţine 

Statului şi se face din: fondurile publice. De pildă, X. lasă Sta- 

tului un legat de numerar cu obligaţiunea de a crea o fondaţiune 

caritabilă. Statul primește legatul, sumele de bani întră în patri- 

moniul Statului şi devin fonduri: publice. Apoi, Statul creiază 

din fonduri publice instituţiunea, caritabilă. Iniţiativa Statului a 

fost provocată, stimulâtă prin acţiunea, testaforului, dar în defi- 

nitiv Statul creiază ; el ia, iniţiativa creierei printr'o lege a aces- 

tui stabiliment public. Dacă însă. testatorul, în loc să lase Sta- 

tului legatul cu sarcina, de a creia o fondaţiune, stabileşte ca o 

parte anumită, din averea, sa să fie destinată, pentru a întreţine 

în perpetuu un spital, ce se va înființa, în comuna X şi că acest 

spital va avea, averea, sa proprie şi va fi condus de un număr 

de efori, arătând şi modalităţile în care se vor iace numirile, avem 

de a, face cu o tondaţiune, cu un stabiliment de utilitate publică, 

a cărei personalitate juridică se va, recunoaşte, conform art. 3 

din legea persoanelor juridice, căci aci şi iniţiativa, creierei şi 

fondurile cu care se creiază au caracter privat şi nici iniţiativa, 

nici fondurile nu au avut nici un moment caracterul public. 

Sunt unele stabilimente publice creiate pentru ca să ajute 

activitatea unui alt serviciu public, nedotat cu personalitate. 

Exemple de asemenea stabilimente publice subsidiare găsim, în 

decretul-lege 3138 din 23 Iulie 1919, ratificat prin legea din 27 

Martie 1924, privitoare la ratificarea, modificarea sau abroga- 

rea, decretelor legi date între anii 1917—1920, care creiază. pe 

lângă fiecare şcoală primară sau secundară câte un comitet şco- 

lar, dotat cu personalitate juridică, având atribuţiuni didactice 

şi educative, supraveghind aplicarea, legei în ceeace privește obli- 

gativitatea învățământului primar, întreţinerea, localului, a asi- 

19
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gura. buna stare a materialelor, a organiza, cantine, internate, a 
înființa, clase paralele sau suplimentare, a organiză excursiun 
şcolare, conferinţe, etc. i 

„Legea creiază organele acestor stabilimente publice: 1) un 
organ deliberant, care se întruneşte în şedinţă ordinară în fie- 
care an, într'o Duminică din Ianuarie ; el este format din pă- 
rinții şi tutorii elevilor, profesorii şcoalei, foştii elevi : deveniți 
majori, părinţii foştilor elevi, etc., numit adunarea generală, 
care alege membrii organului executiv, numit comitet şcolar, 
votează. bugetul, dă descărcare comitetului pentru gestiunea, a- 
nului precedent, examinează și aprobă propunerile comitetului 
şcolar privitoare la îmbunătățirile de adus şeoalei, ete. (art. 11, 

34, 49); 2) un organ executiv, numit comitetul şcolar, compus 
din 7 persoane (art. 7, 30, 45), care are atribuțiunile arătate în 

articolele 18, 37, 53 ; 3) un organ de control, compus din 3 cen- 

zori, desemnați conform art. 45, însă numai pentru şcolile se- 

cundare, iar pentru şcolile primare acest control se face conf. 

art. 17 şi 30 de către autortăţi publice. | 

Pentru coordonarea şi supravegherea activităţei comitete- 

lor dela şcoalele primare rurale ; s'a creiat, în fiecare judeţ, câte 

un comitet şcolar județean, iar pentru toate şcoalele primare 

dintro comună urbană, un comitet şcolar comunal: 

Toate aceste comitete au ca autoritate tutelară casa, şeoalelor 

şi ministerul de instrucție. 

Veniturile acestor comitete şcolare sunt , de naturi diferite, 

după cum e vorba, de şcoală primară, sau de școală secundară. 

Pentru şcoala primară, unde învăţământul e gratuit şi obliga- 

toriu, conform art. 24 din Constituţie, veniturile comitetelor şco- 

lare sunt procurate în cea mai mare parte de patrimonii publice, 

de comună în primul rând, apoi de Stat şi judeţ, din succesiuni 

vacante de mică importanță (10.000 lei la comunele rurale şi 
20.000 lei pentru cele urbane, art. L3 şi 42), donaţiuni, legate. 

colecte, etc. 

Pentru şcoala secundară, din contra, comitetele. şcolare îşi 

găsesc sursa cea mai importantă de venituri din taxele de frec- 

ventare ce se percep dela. elevi şi din cotizaţiunile ce se plătesc 
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de părinţii şi tutorii elevilor. Prin urmare, când. e vorba, de în- 

vățământul secundar se aplică următoarele principii: a) acei 

care voiesc să, se folosească de un serviciu public trebue să-l plă-- 

tească; b) ministerul fixează maximul taxelor şcolare, urmând ca 

comitetul să, fixeze minimul și să percsapă dela fiecare potrivit 

<u mijloacele (vezi şi regulamentul în „Monitorul Oficial“ din 

28 Ianuarie 1920). 

Aceste instituţiuni, am zis că sunt stabilimente publice, căci 

ele au fost creiate de Stat şi sunt alimentate din fonduri publice, 

cum sunt comitetele şcoalelor primare, sau din taxe obligatorii 

percepute pe baza legei pentru şcolile secundare. Aceste institu- 

țiuni sunt stabilimente publice subsidiare, căci activitatea lor 

tinde să ajute serviciul publie, şcoala, pe lângă care ele ființează. 

. Este deci necesar când voim să examinăm dacă o anumită 

instituţiune este sau nu. un stabiliment, public să cercetăm : 1) 

dacă instituțiunea constitue un serviciu publice; 2) dacă este 

creală din iniţiativa Statului, judeţului sau comunei; 3) dacă 

este întreţinută din fonduri publice, fie că primește subvențiuni 

din partea patrimoniilor generale administrative, fie că i s'a des- 

tinat anumite venituri sau anumite impozite sau taxe ; 4) dacă 

are recunoscută, personalitatea juridică, adică un patrimoniu dis- 

tinct, propriu. + 

Sunt înstituțiuni creiate din iniţiativa Statului, care, deşi av 

menirea, să satisfacă nevoi de un interes general, cu toate acestea - 

intenţiunea, nu a fost să se adopteze procedeul de serviciu pubile; 

Statul sa adresat iniţiativei private, care a pus capitalul necesar 

întreprinderei ; de aceia, instituţiunea nu constitue un serviciu 

public şi, întru cât ea are personalitate juridcă, nu constitue un 

stabiliment public ; ea nu e nici stabiliment de utilitate publică, 

pentru că are un scop lucrativ. Aşa, avem Banca Naţională (Cre- 

ditele Urban şi rural, creditul industrial), unde deşi Statul. nu- 

mește o parte din directori, censori şi pe guvernator, ea nu cons- 

titue un serviciu public propriu zis. 

Dacă instituţiunea a fost creiată din iniţiativă privată, pen- 

tru satisfacerea unei nevoi de interes general, dacă fondurile pro- 

vin din iniţiativă privată, dacă asociaţii nu urmăresc. un scop
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lucrativ, avem un stabiliment de utilitate publică. Aşa, avem ins- 
iituţia 1. O. V. (invalizi, orfani, văduve), creiată din inițiativă 
privată, care deşi astăzi este alimentată aproape îri întregime din 
subvenţiuni date de ministerul muncei, totuşi constitue un sta- 
biliment de utilitate publică 1).5 . 

Mânăstirile, creiate din iniţiativă privată, ca fondaţiuni ?). 
în scop de a satisface nevoi de ordin religios, sunt stabilimente 
de utilitate publică. O problemă mult discutată în doctrină şi 
asupra, căreia, jurisprudenţa, a variat, este dacă mânăstirile nu 
şi-au, pierdut personalitatea, în urma, legei de secularizare din 17 
Decembrie 1863. , 

Inainte de 17 Decembrie 1863, mânăstirile au avut la noi, 
în mod nediscutabil personalitatea morală E ele erau fondate 
de oameni pioşi şi înzestrate cu diverse bunuri, din al căror ve- 
nit urmă să se întreţină. Legea de secularizare, dispunând prin 
art 1 că toate averile mânăstireşti din România sunt şi rămân 
ale Statului, a avut oare drept efect să ridice personalitatea ci- 
vilă a mânăstirilor, după cum a. făcut legea franceză din 9 De- 
cembrie 1905, asupra, separaţiunei bisericilor de Stat, care de- 
clara, că satisfacerea nevoilor religioase nu mai poate fi asigu- 

1) Aşa de pildă în bugetul pe anul 1924 al Ministerului Sănătăţei şi 
ocrotirilor sociale se prevede la cap. III, art. 22 şi 23, că: pentru societatea 
invalizilor de răsboi se dă o siibvenţie anuală de 18 milioane, pe câte vreme 
societatea ar avea un venit propriu de 11/, milion; sociețăţei ocrofirea or- 

- fanilor din răsboi se dă o subvenție de 97 milioane ia un venit propriu ab 
societăței de 3 milioane; iar societăței vaduvelor eroilor din răsboi se qă 
o subvenție de 6 milioane la un venit propriu de 200.000 lei. 

" 2) Al. Degre, Scrieri juridice 1 p. 20 şi urm. crede că monastirile nu 
sunt fondațiuni ci corporaţiuni. Credem că rațiunea de a exista a monastirilor 
nu consistă în comunitatea de interese sau de activitate a călugărilor, ci în 
intențiunea fondatorului de a închină lui Dumăezeu un așezămint pios. Acei 
cari voiesc să-şi închine viața ior lui Dumnezeu, vin și caută în aceste loca- 
şuri de liniște vindecarea sufletului, în tocmai după cum bolnavii, cari vin 
într'un spital al Eforiei spitalelor civile sau Caritas”iși caută acolo vindecarea 
corpului. Şi monastirile ca şi aceste Eforii spitaliceşti sunt fondaţiuni. În acest 
sens: D. Alexandresco, Dreptul 1899 pg. 620 şi urm; Drept civil IV p. 48, 

3) Personalitatea monăstirilor e recunoscută de Pravila Matei Basarab, 
glava 117, de subornicescul hrisov al lui Alexandru Mavrocordat, Domnul 
Moldovei (28 sept. 1775), în care după ce se opreşte donaţiunile ce s'ar putea 
face de către oamenii de jos (Aumiliores) în favoarea celor puternici şi chiver- 
nisiţi (potentiores) se adăogă că daniile să fie slobode a se face şi de 
către toată starea la sfintele monastiri. (Vezi textul în Uricarul lui Codrescu 
Tom. II şi 1V). Găsim aceleași principiu în Codurile Calimah $, 17, 43, 763-769 
şi în Caragea, partea 1, cap. VIII Ş, 4, art. 80, Regul. org. al Moldovei, 
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rată, de autorităţi publice, nici prin procedeul serviciului public, 

nici prin procedeul dreptului privat ? 

La noi, mânăstirile având. personalitate juridică înainte de 

1863 şi legea, din 17 Decembrie confiscând. averea lor în profitul 

Statului, nu le-a atins personalitatea, căci personalitatea este 

posibilitatea, pentru un individ de a avea un patrimoniu, de & 

fi subiect de drepturi. Şi, după cum am văzut, patrimoniu nu 

însemnează, avere ; orice persoană trebue să aibă un patrimoniu. 

chiar dacă nu ax avea bunuri de nici un fel. Astăzi constituţiu- 

! nea, prin art. 15, opreşte confiscarea generală a bunurilor ; să 

presupunem însă că această dispoziţiune nu ar exista şi că con- 

fiscarea, generală ar fi o pedeapsă admisă de condică penală. 

Oare persoanele cărora sar aplica această, pedeapsă ar înceta, 

de a avea, personalitate? S'ar -putea zice că li sa, luat patrimo- 

niu ? Evident că nu ; li s'au luat numai bunurile ce posedau în 

momentul condemnărei, dar personalitatea, patrimoniu, adică 

posibilitatea de a avea bunuri şi datorii subsistă, rămânând le- 

gată de persoană pentru tot timpul vieţei '). 
Când este vorba, de o persoană morală nu e suficient că i-ai 

confiscat bunurile ce poseda, pentru ca, ea să înceteze de a, mai 

exista, trebue să-i ridici şi personalitatea, după cum s'a făcut 

în Franţa, unde după secularizarea, bunurilor eclesiastice, care 

a avut loc prin decretul din 2 Noembrie 1789, a trebuit să imter- 

vie decretele din 5 Februarie 1790, 13 Februarie 1790, 18 Au- 

gust 1792, pentru a ridica personalitatea, congregaţiunilor- 

La. noi, decretul-lege din 30 Noembrie 1864, pentru regula- 

rea schismei monabhiceşti, recunoaşte personalitatea juridică a 

mânăstirilor, căci în art. 8 ne vorbeşte despre călugării sau că- 

lugăriţele care-şi vor fi închinat averea, la mânăstire, recunoaşte 

dreptul mânăstirilor de a fi gratificate, prin urmare recunoaşte 

că, au patrimoniu. Legea, din 23 Ianuarie 1902, pentru înfiinţa- 

rea şi organizarea Casei Biserigi ortodoxe române, prevede în 

art..1 că această îinstituţiune va supraveghia administraţiunea 

averilor mânăstirilor şi în art. 7 adaogă că averea imobilă a mo- 

nahilor aflată, în coprinsul monastirei, precum şi toate mobilele, 

  

1) C. G. Dissescu, Dreptul 38/1902; Planiol, Droit civil, | p. 292 şi 

urm ; Aubry et Rau, Droif civil, ed. IV, vol. VI. p. 231.
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ce ar avea, rămâne, după moartea lor, proprietatea mânăstirei. 
Vezi şi legea din 21 Aprilie 1906 pentru organizarea adminstra- 
ţiunei centrale a ministerului de instrucţie, a Casei şcoalelor şi 
a Casei bisericei ortodoxe şi legea modificatoare din 14 Martie 
1907. Marea, majoritate a doctrinei s'a, pronunţat în acest sens 1). 
Jurisprudenţa, care mai întâi admitea că, prin. secularizare, s'a 
ridicat mânăstirilor şi personalitatea ?), recunoaşte, dela deciziu- 
nea 269 din 21 Sept. 1894, că mânăstirile au personalitate). 
Prin urmare, este indiferent că o instituţie are organe sau func- 
ționari numiţi de puterea, publică, că comptabilitatea e supusă 
controlul Curţei de compturi, cum sunt la noi Eforia spitalelor 
civile şi Epitropia S. Spiridon : caracterul stabilimentului a fost 

stabilit la, origină 4). 

101.— Prin faptul că stabilimentele de utilitate publică ur- 
măresc satisfacerea unor interese obşteşti, servind drept auzi- 
liare ale Statului, judeţelor sau comunelor, care au în grija lor 
aceste interese, administraţiunea publică, judeţeană sau comu- 
nală acordă unora din aceste instituţiuni : subvenţiuni, dotaţiuni, 

  

1) Gr. Paucescu în Dreptul No. 78, 83 şi 88 din”1879; C. G. Dissescu, 
Dreptul 1901 p. 433; Virgil Arion, Dreptul 51/901 ; Anibal Teodorescu, No- 
țiuni de drept administrativ, ediţia II, p. 126. Noi am susținut aceasta părere 
în Zratfatul de drept admininistrativ, ediţia 1, precum şi în ediția II ( 906) 
No. 34. Contra: Dem. Alexandresco, Drept civil IV, p. 48, vol. l-a, 2-a ed. 
p .270 şi 856; V. Missir, Dreptul, 1879, p. 87. 

2) Cas. secțiuni unite, Buletin 1873, 1 p. 267; Curtea Apel Iaşi |, 12 
Oct. 1899. Dreplui 76/99, Casaţia 1, Buletin 1878, p. 356 —357. | 

3) Cas. [, No. 269 din 21 Sept. 1894, Buletin p. 857; Cas. s.u. No.6 
din 24 Oct, 1902, Dreptul 74/902, p. 601 şi Curier jud. No. 1. din 1993, pag. 
2 cu adnotarea prof. D. Alexandresco; Cas. II, No. 1281 din 17 Mai 1911, 
Curierul jud. 1911, p. 707 cu adnot. prof. Tanoviceanu. 

4) Consiliul de stat din Franța. prin deciziunea din 21 Iunie 1912 în afa- 
cerea Pichot, admite, că: Pordonnance du 24 Decembre 1817 en imoosant 
certaines conditions n'a pas modifi€ le caractăre prive que /6tablissement 
tenait de son origine et ne permet pas de le comprendre au nombre des tab- 
lissements publics. In acelaş sens concluziunile lui Leon Blum, comisarul gu- 
vernului. Recueil, p. 712 (anul 1912). 

Ia sens contrariu se pronunțase Curtea de Casaţie (requttes) franceză 
prin decizia din 17 Febr. 1909, în aceiaş speță, decizând ca azilul despre care 
era vorba era un stabiliment public întru cât comptabilul azilului era numit 
de ministru, bugetul era supus aprobărei Ministrului şi comptabilitatea: era 
supusă controlului curţii de comptutri. Până în 1914, când a apărut a 2-a 

- edițiune a lucrării prof. Jăze, acest conflict nu se tranşase de “Tribunalul de 
conflicte (J&ze Principes). 
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afectaţiuni de imobile, pentru ca să le ajute a-şi realiza scopul 

pentru care au fost create. Administraţiunea are tot interesul -ca 

nevoile obşteşti, de care se ocupă anumite stabilimente de utili- 

tate publică, să fie satisfăcute ; ea ar putea să creieze servicii 

publice pentru satisfacerea acelor nevoi, însă, socoteşte că între- 

ținerea acestor servicii ar costa prea mult, pe câtă vreme dacă 

ar acorda câte o subvenţiune, adică o sumă de bani plătită odată 

sau în mod periodic acestor stabilimente de utilitate publică, ad- 

ministraţiunea va ajunge să satisfacă aceste interese plătind o 

sumă mult mai mică, căci o parte din cheltueli ar fi suportată 

de stabiliment. Legea din 6 Febr. 1924 pentra pers. jurid. vor- 

beşte despre subvenţiuni în articolele 16,32 alin. 3 şi 44 alin. 4. 

Subvenţiunea poate fi mărită, micşorată sau desființată de ad- 

ministraţiune, după cum stabilimentul este socotiţ că aduce san 

nu reale servicii publicului. Administraţiunea nu se poate obliga 

să servească în mod perpetuu subvenţiunea, căci prin aceasta 

ar angaja viitorul şi ceeace astăzi ni se pare că este de interes 

general, peste: câţiva ani poate să nu mai aibă acest caracter. 

Administraţiunea ar avea. deci dreptul să suprime subvenţiunea 

atunci când se găseşte de cuviinţă *). 

Administraţiunea. poate să acorde unui stabiliment de utilă- 

tate publică destinat instrucţiunei materialul şcolar necesar : 

bănci, instrumesite, cărţi, etc. - 

Administraţiunea poate să afecteze un imobil, cu titlu gra- 

tuit, unui stabiliment de utilitate publică, care urmărește un 

scop general. 

Statul sau comuna dau un loc viran unei asemenea institu- 

țiuni, pe care aceasta zideşte o mare construcţiune necesară pen- 

tru înfăptuiraa, idealului ce urmăreşte, sau dau un imobil cons- 

truit. Se pune întrebarea care este natura actului făcut de ad- 

ministraţiune ? Poate administraţiunea să dăruiască în mod de- 

finitiv un imobil unui stabiliment de utilitate publică, cu drept 

pentru aceasta de a dispune de dânsul cum va voi, înstreinându-l 

de pildă ? 

1) Jăz=, Principes Generaux du droit administratif,+p. 211; Jăze 

Trait& de sciences des finances 1 le Budget p. 530.
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Noi credem că nu. Actul care intervine nu poate să aibă 
caracterul de o alienare definitivă şi irevocabilă. Administraţiu- 
nea. înțelege să dea, stabilimentului de utilitațe publică un imobil 
pentru a-l ajuta să-şi realizeze scopul, după cum poate săsi 
acorde o subvenţiune. Dar administraţiunea viitoare are dreptul 
de a aprecia şi dânsa dacă interesul general mai există, şi poate 
declara nu numai că scopul urmărit de stabiliment nu mai e de 
utilitate publică, dar din contra că e periculos interesului general. - 

Administraţiunea. când dă un imobil înțelege să-l dea pen- 
tru atâta, timp cât stabilimentul există şi pentru atâta, timp 
cât serviciul ce îndeplineşte este de interes obştesc- Administra- 
țiumea a. dat âcel imobil sau, mai bine zis, a afectat acel imobil 
pentru trebuinţele stabilimentului, care urmăreşte un scop de 
interes obştesc ; ea a. înţeles ca, acel imobil să slujească pentru 
satisfacerea acelui interes. Când stabilimntul se dizolvă, imobilul 
revine patrimoniului general de unde a. ieşit. 

Statul judeţul sau comuna, nu pot să cheltuiască; fondurile 
publice decât în vederea, și pentru satisfacerea, intereselor gene- 
rale ; veniturile imobilelor din domeniul privat sunt fonduri pu- 
blice ; aceste imobile, în caz de nevoie, pot fi vândute sau ipote- 
cate şi sunt luate din: aceste operaţiuni, intrând în casele publice 
devin fonduri publice și vor fi şi ele întrebuințate pentru nevoi 
de interes genera]. 

Cum sar putea concepe o donaţiune de un imobil, făcută 
de un consiliu comunal unui stabiliment de utilitate publică, 
care, la rândul său, îl donează unui particular ? O asemenea 
hipoteză. este inadmisibilă, căci stabilimentul nu are capacitatea 
de a face donaţiuni ; el nu poate contracta, obligaţiuni decât în 
vederea realizărei scopului pentru care a, fost creiată (art. 9). 
Şi, pe de altă parte, donaţiunea comunei neputând fi făcută de 
cât pentru satisfacerea unui interes general, imediat ce acest in- 
teres general nu mai există, căci stabilimentul voieşte să; dă- 
ruiască imobilul, donaţiunea făcută de comună nu mai poate 
rămâne, imobilul trebue să se reîntoarcă în patrimoniul comu- 
nei. Pentru aceste consideraţiuni, expresiunea, de cedări imobi- 
liare gratuite, întrebuințată în art. 220 din legea pentru uni-
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ficarea administrativă comunală şi județeană, nu este exectă. 

Bunurile ce se află în patrimoniul comunei sau judeţului au o 

afectaţiune de a, satisface interesele locale ce aceste persoane ju- 

ridice reprezintă. Autorităţile care reprezintă interesele acestor 

persoane nu pot lucra, decât în conformitate cu legea, şi prin ur- 

mare nu pot face gratificaţiuni în interes personal; donaţiunea 

unui imobil făcută de o adininistraţiune se aseamănă cu o do- 

naţiune făcută cu condițiuni ; condiţiunea este îndeplinirea sco- 

pului, pe care administraţiunea l-a avut în vedere în momentul 

facerei actului juridic şi pe care l-a considerat de interes obştesc. 

Dacă această condiţiune nu a, fost îndeplinită, de stabilimentul 

beneficiar sau dacă interesul ce urmărea, stabilimentul nu mai 

este socotit ca. folositor obştimei, donaţiunea, se revoacă şi con- 

form art. 830 c. c., bunurile reintră în patrimoniul administra- 

” ţiunei, care a făcut liberalitatea,, libere de orice sarcină şi ipotecă. 

Din cauză, că donaţiunile făcute de Stat, judeţ sau comună. 

nu pot avea caracterul de irevocabilitate, pe care îl săsim 

la donaţiunile făcute de particulari (art. 801 c. c-), ele sunt 

numite în: doctrina şi jurisprudenţa, franceză, ajectațiuni. Se afec- 

tează un imobil unui stabiliment de utilitate publică pentru a-l 

ajuta, să-şi realizeze scopul. Această afectațiune este temporară. 

căci nu se poate lega generaţiunile viitoare să socotească drept 

o instituţiune. de utilitate publică, ceeace noi considerăm ca a- 

tare!) ; afectaţiunea se aseamănă cu subvenţiunea, căci amân- 

două sunt meniie să ajute un stabiliment de utilitate publică să-şi 

realizeze scopul şi amândouă nu pot să fie 'perpetue *); când se 

interzice subvenţiunea, şi afectaţiunea e prdibită, căci afectaţiu- 

nea nu este alteeva decât o subvenţiune în natură *). Afectaţiunea 

  

1) Vezi cea-ce s'a zis despre subvenţiuni. In acelaș sens : Planiol în 

nota asupra deciziei Casaţiei îranceze Dalloz 1907-1-249. — Vezi la noi legea 

pentru domeniul coroariei dia 10 Iunie 1884, prin care se afectează mai multe 

moşii din domeniul statului, dându-se coroanei dreptul de folosință asupra lor. 

2) Jeze, Prineipes generaux de droit adm. p. 271. ” 

3) Legea franceza din 9 Decemb. 1905 hotărând că : la Republique ne 

recounait, ne salaire ni ne subventionne aucun cuite, etc. rezultă că toate 

subvenţiunile şi atectaţiunile făcute pentru cult sunt anulate; Vezi deciziile 

consiliului de Stat francez din 15 Ianuarie 1909, Recueil 1909 p. 35; decizia 

din 12 Martie 1909, Rec. 1909 p..175. Vezi în acest sens şi legea prin care 

se afectează ca locuință un imobil al statului generâlutui C. Pressan pentru 

merite în timpui răsboiului (legea din 1924). . |
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este deci un act unilateral, discreționar şi revocabil. Stabilimen- 
tul are însă dreptul de a reclamă daune-interese, dacă a făcut 
lucrări pe imobilul afectat "), în cazul când afectaţiunea, se re- 
vocă *). Evident că o lege prin care se face o atare afectaţiuna 
poate să modifice aceste principii. 

101 bis. O persoană morală, recunoscută în fară streină, 
este ea oare considerată ca existentă în România sau are nevoie 
pentru a sta, în judecată, pentru a exercita drepturi patrimoniale 
de o recunoaștere din partea Statului român ; cu alte cuvintej 
capacitatea persoanei morale se mărginește la teritoriul Statului, 
unde a fost recunoscută sau se întinde şi în afară din țară, este 
considerată ca existentă şi în alte ţări ? 

Unii autori cred că un stabiliment, recunoscut ca persoană 
morală într'o țară, poate să exercite drepturi chiar într'o altă 
țară streină, fără a fi nevoie de vre-o autorizare din partea au- 

"torităţei publice din acest din urmă Stat ; căci, după cum o per- 
soană, fizică poate exercita drepturi nu numai în patria sa, dar 
şi într'o altă ţară streină, tot aSemneea, şi persoanele morale, care 
nu sunt decât modalităţile vieţei juridice ale persoanelor fizice, 
trebue să aibă acest drept ?). 

Institutul de drept internaţional, în sesiunea ținută Ja, Co- 
penhaga, în anul 1897, a proclamat acest principiu pentru sta- 
bilimentele publice %. 

  

. 1) Jaze, op. eit. p. 217. Vezi discursul D-lui Lenoăl:în:Senatul Francez, 
sedința din 14 Martie 1884. 

2) Societatea de Gimnastică şi dare la semn primise ca donațiune de la Primăria Capitalei un mare loc viran, situat la Filaret, unde se găseşte astă-zi Parcul Regele Carol. Cu ocaziunea expozițiunei din 1906, acest teren, 
pe care societatea nu făcuse încă lucrări, Sa pus de Primărie la dispoziţia 
ministerului de Domenii pentru a amenaja pe acel teren lucrările expoziţiei, Societatea a protestat si a cerut să i se dea în schimb un alt teren. La re- fuzul Primăriei şi al Ministerului, Societatea a intentat o acţiune posesorie la 
judec. oc. I, Ministerul a răspuns prin prezentarea unui proiect de lege, care sa votat şi a devenit lege și prin care se suprima personalitatea societăţei | Soluțiunea ar îi fost mult mai elegantă, dacă se aplicau adevăratele principii. 3) A. Lain6, Des personnes moral: en droit international prive în Journa! de droit international phive (]. Clunet) anut 189 p. 279; Lyon Caen 
et Renault, Drait Commercial |, No. 1093; Michoud în Revue du droit public, 
1864, p. 194; Al. Degr6, Scrieri juridice i, 43 şi urm.; Dem. Negulescu în Dreptul 1901, p. 42. 

4) Annuaire de institut de droit internalional, 1897.
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Cână este vorba de un Stat strein, care există cu toate con- 

dițiunile necesare unei societăţi politice, formând o individuali- 

tate particulară cu drepturi politice şi care poate să ceară 

respectarea personalităţei -sale. Insă toate relaţiunile, ce pot 

exista între un asemenea, Stat şi alte State sunt numai relațiuni 

de fapt, până nu intervine o recunoaștere de jure din partea fie: 

cărui Staţ. Aşa, de pildă, e cazul Rusiei sovietice, care nu e încă 

recunoscută de jure de Statul nostru, deşi a fost recunoscută de 

Ttalia, Anglia, Franţa, Germania, Suedia, Norvegia, Danemarca, 

Cehoslovkia, Polonia, ete. 

Recunoaşterea, unui Stat strein se face de Rege, adică de 

puterea executivă, care este. organul care întreţine relaţiuni cu 

statele streine. Recunoaşterea se face primind misiuni diploma- 

tice, acreditate pe lângă persoana Suveranului, acordând ere- 

quatur la consulii numiţi de puterea streină ; ea se poate face şi 

în mod expres"). 

Unii autori consideră că natura particulară a acestei per- 

soane morale, precum şi faptul că existenţa sa este recunoscută 

în baza uzanțelor internaţionale, fac ca, ea să aibă capacitate res- 

trânsă la: funcțiunea, sa internaţională, căci principiul chiar al 

- independenţei Statelor sar opune ca un Stat strein să fie supus 

la. principiul autorizaţiunei necesar conform art. Sii şi 817 c. 

civ. pentru acceptarea donaţiunilor şi legatelor. Cu toate aces- 

tea, la noi, s'a admis ca Statul sârb să poată, în mod valabil, să 

fie instituit ca legatar, având dreptul de a-şi valorifica preten- 

țiunile înaintea instanţelor judecătoreşti. Interesele Statului 

cer de multe ori, în scopul de a. întreţine relațiuni amicale cu 

Statul beneficiar, de a admite liberarea legatului, însă bineînţeles 

cu condiţiunea, ca interesele Statului nostru să, nu fie sacrificate- 

Guvernul, care trebue să dea autorizarea, examinează chestiu- 

nea din acest punct de vedere. 

Cât despre dreptul de a sta în instanţă ca reclamant sau 

pârât nu se poate contesta unui Stat strein ; căci, altmintrelaa, 

ar fi un obstacol la buna funcţionare a raporturilor internaţio- 

1) Fiore, Nouveau droit internat. public |, 447; Lain€ în Journal de 
droit international prive XX, p. 273.
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nale. Statul nostru, recunoscând Statul strein ca o entitate poli- 
tică, implicit îi recunoaşte acelaş caracter şi în domeniul drep- 
tului privat. Art. 66 din c pr. civ. stabileşte prin aliniatul al 
II-lea că o persoană morală pământeană, sau streină. trebue să 
aibă capacitate, după legea română, pentru a putea. sta, în jus- 
tiție, iar art. 7 din legea asupra persoanelor juridice, din -6 Fe- 
bruarie 1924, stabileşte că asociaţiunile streine pot să funcţio- 

neze în România, dacă au capacitate după legea, ţărei lor şi au 

obţinut în prealabil autorizarea guvernului român. 

Când este vorba de societăţi cu scop lucrativ, cum sunt so- 
cietăţile comerciale, ele, prin natura lor, au o existenţă interna- 
țională. Este în înţeresul public ca, să existe mari societăţi comer- 
ciale, căci marile întreprinderi din timpurile noastre nu se pot 
desăvârși decât cu capitaluri consderabile şi societăţile, „care se 
înfiinţează cu astfel de scopuri, caută. să-şi întindă sfera lor de 

activitate şi în alte ţări decât ţara lor de origină. In afară de 

"aceasta, societăţile de acest fel intră. în relaţiuni, raporturi juri- 

dice se stabilesc între dânsele şi particularii din alte ţări. Ar fi 

înjust să se pretindă că asemnea, societăţi streine să nu-şi poată 

valorifica, drepturile lor faţă de Români înaintea, instanţelor ju- 
decătorești din România, mai înainte de a fi obţinut autorizarea 
din partea Statului român ; autorizarea. necesită întârziexi, care 
nu corespund cu urgenţa, ce reclamă afacerile comerciale. Socie- 
tăţile comerciale, legal constituite întrun Stat, trebue să aibă 
existență legală şi în celelalte State. Acest principiu, formulat în 

„ congresul internaţional de 'societăţi pe acţiuni, ţinut la Paris în 
1900, ca un adevăr juridic, care trebue să fie consacrat de legis- 
laţiunile tuturor ţărilor *), se găseşte consfințit prin codul nos- 
tru de comerţ, în art. 237, 238 şi 240, care, vorbind de unele mă- 
suri de publicitate, ce trebue să îndeplinească, societăţile legal 
constituite în ţară streină pentru a, putea, înființa un sediu se- 
cundar sau o reprezentanță. în ţară şi, nevorbind nimic de ace- 
lea care, în mod accidental, ar face operaţiuni la, noi, recunoaşte 

1) Congres intern de sociâts par actions de 1900. Gompte read 
stenographique, p. 238. 
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implicat pentru aceste din: urmă, capacitatea de a sta în justiţie 

şi de a exercita drepturi patrimoniale fără îndeplinirea nici unei 

formalităţi. 

Judeţele şi comunele, fiind subdiviziuni ale Statului, li se 

aplică, şi lor aceleaşi principii. Jurisprudenţa belgiană a, admis 

că, comitetele ungare pot figură în instanţă. Am văzut, în fine, 

că institutul de dreptinternaţional a admis acest drept pentru 

toate stabilimentele publice, care fac parte din administraţiunea 

generală a Statului streîn. 

102. — Stabilimentele de utilitate publică devin de multe ori 

prea puternice prin averile considerabile de care dispun, sau 

prin influenţa, ce pot avea asupra, membrilor, mai ales în socie- 

tățile de expansiune 5), cum ar fi biserica, sindicatele muncito- 

reşti, care întrebuinţează: unele mijloace de constrângere faţă de 

membri. Tratatul minorităţilor, din 9 Decembrie 1919, dă drept 

minorităţilor de a întreţine şcoale şi biserici. Or, sub aceste in- 

terese se pot ascundă scopuri politice ; Statul este deci indrituit 

să supravegheze activitatea acestor instituţiuni. Pe de altă parte, 

aceste instituțiuni constituesc un adevărat obstacol la principiul 

circulaţiunei bunurilor, prin faptul că dăinuiesc multă, vreme, 

pe tând viaţa. omului este relativ scurtă. Ele erau cunoscute în 

Franţa. sub numele de personnes de main morte. 

De aceea, ele sunt supuse unui control foarte sever prin Je- 

gea din 6 Febr. 1924; de aceea, prin articolele 811, 817 cod civ. 

şi art. 10 din legea, persoanelor juridice se stabileşte că donaţiu- 

nile şi legatele făcute stabilimentelor publice şi stabilimentelor 

de utilitate pubică pentru a putea fi acceptate de aceste institu- 

ţiuni au nevoe de o autorizare prealabilă din partea. guvernului. 

Art. 811 c. c. ne arată că numai stabilimentele publice și de 

utilitate publică au nevoe de autorizare, iar art. 817 întrebuin- 

țează, expresiunea generală de persoane morale. S'ar putea oara 

susține că o asemenea, autorizare este necesară şi persoanelor 

morale cu scop lucrativ ? Articolul 811 al nostru corespunde art. 

910 fr. ; el stabileşte că stabilimentele de utilitate publică nu pot 

accepta liberalităţi fără autorizare dată prin ordonanţă dom- 

nească (decret regal), iar art. 937 francez vorbeşte de accepta-
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rea liberalităţilor cu care au fost gratificate aceste stabilimente 
şi care trebue făcută de reprezentantul legal al stabilimentulus, 
după ce a căpătat autorizarea. Legiuitorul român, în art. 817, 
a modificat textul francez, el întrebuințează, expresiunea de per- 
soane morale în loc de stabilimente de utilitate publică, nu face 
decât să reproducă aceiaş ideie din art. 811, restrângând-o nu- 
mai la donaţiuni, pe câtă vreme în art. 811 vorbea şi de gratifi- | 
caţiunile făcute prin testament. Oare legiuitorul nostru în art, 
817 a, voit să supună persoanele morale de interes privat la for- 
malitatea autorizărei pentru acceptarea donaţiunilor ? Noi cre- 
dem că nu ; legiuitorul nostru a fost inspirat de Marcad, care, 
sub art. 937 corespunzător articolului nostru 817, întrebuinţează 
expresiunea de persoane morale în sens de stabilimente publ'ce 
şi de utilitate publică *). Legea din 6 Febr. 1924, prin art. 10, cere 
autorizare pentru primirea legatelor şi donațiunilor pentru 
toale societățile fără scop lucrativ, prin urmare şi societățile de 
interes privat, care nu au scop lucrativ, societăţi supuse con- 
trolului. | 
103. — Pentru ca un stabiliment să poată primi o liberali- 

tate, trebue să aibă existenţa legală în momentul deschiderei sur- 
cesiunei (art. 808 ce. civ.). Prin urmare, stabilimentele care nu 
au decât o existenţă da fapt, nu pot fi instituite. Cu toate aces- 
tea, unii autori consideră, că stabilimentul, care_ are. existență 
numai de fapt, poate fi asemănat prin faptul voinţei testatoru- 
lui — care hotărăşte anumite bunuri pentru un scop determi- 
nat—cu un copil conceput şi în virtutea -principiului: înfans 
conceptus pro nato habelur quolies de ejus commodis agitur, 
formulat de art. 808 c. civ., recunosc că liberal'tea este validă ?). 
Răspundem că comparăţiunea este sil'tă. Intr adevăr nu se poate 
asemăna o fiinţă, fizică cu una fictivă. Fiinţa fictivă nu-şi are 
existența decât printr'un act al puterei publice și numai do a- 
tunci ; pe câtă vreme persoanele fizice există independent de 
orice intervenţiune. Şi, apoi, principiul formulat în art. 808 c.e 

  

1) Marcad€, Explication du code Napolton, (ed. V) vol. [II p. 536. 
Vezi mai sus, pag. 

2) Jacquier, Des congregations religieuses, p. 251 şi urm.    
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este el însuşi o ficţiune şi ficţiunile sunt de strictă interpretare *). 

In afară, de aceasta, ficţiunea, că copilul conceput este socotit ca 

născut, aplicată la persoane fizice, nu lasă dreptul nesigur decât 

10 luni : durata cea mai lungă a unei gestaţiuni, pe câtă vreme 

dacă am aplica- -o la persoane morale, dreptul de proprietate, ar 

rămâne în nesiguranţă timp de 30 ani”). 

„Consiliul de Stat din Tranţa, printr'o jurisprudenţă. cons- 

tantă admite că se poate face o liberalitate unui stab liment ne- 

existând legalmente în momentul deschiderei succesiunei ; aplică 

șu alte cuvinte, prin analoz'e dispoziţiunea din art. 808 c. civ. 

(906 c. civ. francez) ; se cere însă ca stabilimentui să aibă per- 

sonalitate în momentul acceptărei şi ca moştenitorii defunctului 

să consimtă la executarea legatului ; cu alte cuvinte, să renunțe 

de a invoca, excepțiunea existând în profitul lor %). La noi, ju- 

risprudenţa admite că legatul, făcut în profitul unei persoane 

morale neexistente în mod legal, în momentul deschiderei succe- 

siunei, este caduc *). 
Pentru a putea face liberalităţi testamentare în profitul 

unor fundațiuni, ce s'ar creia în viitor, practica juridică a ima- 

ginat următorul sistem : se lasă ca legatar universal o persoană 

cu obligațiunea de a creia, fondaţiunea, de a face să se recu- 

noască personalitatea şi de a-i remite apoi acaastă avere legată. 

S'a obiectat că legatul universal instituit cu o asemenea 

sarcină nu ar fi valabilă, căci legatarul, neputându-se folosi de 

nici o parte din bunurile defunctului, nu ar fi decât un simplu 

executor . testamentar sau o persoană interpusă, însărcinată a 

primi bunurile şi a le transmite unsi alte persoane incapab'le. 

Obiecţiunile acestea nu sunt însă fondate, căci art. 388 e. civ. ne 

arată că legatul universal are de obiect universalitatea bunuri- 

lor, ce testatorul va lăsa, cu alte cuvinte lesatarul universal are 

1) Laurent, Droit civil XI p. 2FA. 
2) Laurent, loc. cil; Aubry et Rau VII £, 649, A. Geouttre de [ opradeile/ 

“Theorie et pratique de fondaticas perpetueljes, 1895 p. 103 şi urm.; Conira, 
'Tissier, Dons et legs aux €tablissem: nts publics, p. 170; Planiol, Broit civi 
Il p. 328, I-a ed. 
La 3) Tissier, Dons et legs anx tab. publics. 

4) Wfov |, Dreptul 1889 p. 3€6; Curtea Bucureşti U, Dreptul 1891 p. 90. 
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vocaţiune eventuală la universalitatea bunurilor succesorale, dar 

el nu pierde această calitate prin faptul că nu va trage nici un 

folos din legatul ce i s'a, lăsat. De asemenea, nu se poate zice că 

ar îi vorba de un legat, făcut unei persoane inexistente, prin 

persoama, interpusă. Fondaţiunea. viitoare. nu este instituită, le- 

gatarul universal este singur instruit cu sarcina de a face sau 

a da”). 

| 104. — Art. 811 stabileşte că se pot îace liberalităţi la săraci 

dintr'o comună, adică, unor persoane incerte ; nu ne spune însă 

de cine va trebui să fie acceptată, donaţiunea sau legatul. Textul 

art. nostru 811 este reprodus după art. 910 francez, unde, ca. şi 

la, noi,.se spune că se pot face donaţiuni săracilor dintr'o co- 

mună, nu se arată însă cine primeşte liberalitatea cu sarcina, de 

a distribui săracilor. Art. 910 francez este complectat prin art. 

937, unde se arată că acceptarea trebue făcută, de autoritatea 

comunală, considerată, ca reprezentantă legală a săracilor din 

comună ; la noi însă, art. 817, corespunzător ârt. 937 trancez, 

nu spune nimic în această privinţă. Legea pentru organizarea 

comunelor urbane din 31 Iulie 1894, prin art. 5 alin. c, spune 

că administraţiunea comunală este reprezentanta legală a săra- 

cilor din comună, nu este însă reprezentanta exclusivă, căci a- 

ceastă, calitate poate să o aibă şi ministerul asistenţei. 

104. — Am văzut, când am vorbit de deosebirile dintre per- 
soanele morale cu scop lucrativ şi între persoanele morale, care 

urmăresc un scop de interes obştese, că acestea din urmă au o 

capacitate mai restrânsă în ceeace priveşte exerciţiul drepturilor 

patrimoniale, căci este o regulă de drept administraţiv care cere- 

ca fiecare stabiliment public sau de utilitate publică să fie în- 

chis într'o specialitate funcțională. 

 Atribuţiunile stabilimentului public sau de utilitate publică 

au fost fixate prin lege sau prin statute în momentul creărei 

şi el nu poate mai târziu să-şi întindă, după voie, atribuţiunile 

sale. Acesta este principiul cunoscut în dreptul administrativ sub 

numele de principiul specialităței. Principiul acesta e necesar : 

1) Casaţie 1, Dreptul, 25/1892, în procesul pentru anularea testamen- 
“tului defunctului Oteteleşanu, care instituise legator universal pe lon Kalinderu 
cu sarcina de a creia o fondaţie; C. Apel, Buc. 26 Noembrie 1890, Dreptul 12/91.
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1) pentru controlul administrativ ; căci este mai: ușor să se con - 

tvoleze un serviciu sau o instituţiune, care are o activitate anu- 

mită şi care face un anumit gen de afaceri, decât o instituţinne. 

care ar avea o activitate variată ; 
2) pentru bunul mers al admânistrațiunei, căci cu cât un 

serviciu e mai specializat, cu atât funcţionarii se pot pricepe 

mai bine ; când, serviciul e specializat, publicul ştie unde să se 

adreseze ; când oricare serviciu av fi competent să facă orice 

act juridic, orice operaţiune administrativă, s'ar produce o ade- 

vărată confuziune de atribuţiuni şi toate lucrările ar fi vezol-, 

vate în necunoștinţă de cauză ; 
3) pentru controlul financiar, căci stabilimentele urmărind 

un scop de interes general, sunt supuse acestui control din par- 

tea autorităţilor publice”) Şi apoi persoanele morale neavând 

existență, legală, decât în baza actului de recunoaștere din: par- 

tea. puterei publice, ele nu pot face orice fel de acte. ci numai de 

acele pe care le-a avut în vedere autoritatea publică, care le-a 

hărăzit personalitatea. Este deci o chestiune de ordine publică 

cave cere ca aptitudinea; lor juridică să fie mărginită la anume 

obiecte limitativ determinate ; căci, cum foarte bine zice profe- 

sorul Ducrocq”) : „cette râgle est indispensable pour mainteni” 

le respect; des, compttences et prâvenir le desordre dans les se»- 
vices publies“. 

106. — La, noi, legea din 6 Februarie 1924, pentru persoa- 

nele juridice, admite prin art. 39 .că adunarea; generală a, aso- 

ciaţilor poate să transforme scopul societăţei, modificând statu- 

tele obţinând aprobarea tribunalului, conform art. 3 şi 8 ult. al.. 

dată în urma avizului ministerului competinte, luându-se si 
concluziunile parchetului și apoi făcându-se publicitatea, cerută 

de art. 93. Dar justiţia nu poate refuza cererea, dacă, ea e înte- 

Na 1) Art, 44 din legea pentru organizarea comunelor urbane, legea casei 
bisericilor din 1902, art. 1; legea comptabilităţei generale a statului, art, 233 şi 
urm.; art. 15 şi urm. din legea pentru persoanele juridice din 6 Febr. 1924. 

2) Ducroeq, De la personalite civile en France du Saint-Siege în 
Revue de droit public | p. 68; A. Giron, Droit public de la Belgique, pe. 
174; Berthelemy, dr..adm. p. 526; Bequet et Laferrire, Repert. de droit 
adm. Dons et legs, vol. XII p. 192. 

A . A 20
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msiată, pe lege, ea nu poate să examineze chestiunile de oportu- 

nitate, care joacă, un rol foarte mare în această materie. 

Ceva, mai mult, art. 40 stabileşte că aceste asociaţiuni, din- 

tre cari uriele au un caracter de utilitate publică (vezi art.. 31), 

pot face întreprinderi economice, adică, operaţiuni de comerţ, în- 

trucât acestea sunt în legătură; cu scopul principal al asociaţiei. 

Legea. adaogă că numai adunarea generală. are dreptul să hotă- 

vască asupra. acestei chestiuni. Prin urmare, adunarea, generală: 

schimbă scopul şi transformă, instituţia într'o societate, care 

face operaţiuni comerciale, sau întreprinderi economice, cum îi 

place legiuitorului să le numească. 

Să presupunem că se creiază, o societate pentru combaterea 

sifilisului sau a pelagrei.. Capitalul iniţial pus de fondatori ar 

fi foarte mie, să admitem 100.000 lei. Printr'o puternică recla- 

mă, prin subseripțiuni publice, prin serbări autorizate. prin do- 

națiuni diverse, capitalul social ajunge repede la câteva mi- 

lioane. Adunarea generală decide că societatea își va mări obiez- 

tul : căci pe lângă sarcina, de a combate sifilisul. sau pelagra, 

va, aduce şi medicamente în ţară spre vânzare, va face depozile 

pentru vânzarea, en gros a articolelor medicinale, va face o fa- 

brică, pentru produse farmaceutice. 

Ne găsim într'o perioadă de transformare, organizaţiuni 

foarte puternice, care pot să aibă uneori interese contrarii de . 

acele urmărite de Stat, pot să se prevaleze de dispoziţiunile a art. 

39 şi 40. 

Şi, apoi, e logic, e prudent ca averi importante lăsate de unii 

donatori unor stabilimente de utilitate publică să fie periclitate 

în operaţiuni comerciale rău conduse ? Cum sar putea oare jus- 

tifica ca, Ateneul român, Leagănul Sf. Ecaterina, să facă opera- 
ţiuni comerciale şi să suporte, cu averile donate, riscurile unor 

întreprinderi comerciale ? ” 

Este adevărat că legea prevede o supraveghere a acestor a- 

sociațiuni şi un drept pentru guvern de a interzice funcționarea 

persoanelor juridice, care ar avea o activitate dăunătoare bune- 

„lor moravuri, ordinei publice şi siguranței Statului (art. 26), 

formula însă e foarte vagă şi plină de arbitrar.-
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Principiul specialităței este atins prin faptul că un stabili- 

ment poate să-și schimbe scopul, oricând ar voi adunarea sa ge- 

merală, şi poate să devie comerciant, ceeace implică o largă ca- 

pacitate de a. se obliga. 

Potrivit acestui principiu al specialităței, care stabilește o 

capacitate restrânsă numai la anumite operaţiuni limitativ de- 

terminate, un stabiliment public sau de utilitate publică nu poate 

să, se oblige decât în vederea realizărei scopului urmărit ; aseme- 

nea, înstituţiuni nu pot face decât operaţiunile juridice arătate 

în legile organice sau în statute. Prin urmare, dacă direcţiunea 

unui stabiliment de utilitate publică ar da o garanţie pentru o 

terță, persoană, acel stabiliment nu poate fi obligat să plătească 

suma ce a garantat, căci darea unei garanţii constitue o opera- 

ţiune juridică, care nu intră, în sfera de acţiune a stabilimentu- 

lui, capacitatea sa funcţională este determinată şi această ope- 

rațiune nu e coprinsă") între cele stabilite în actul de cons- 

  

1) Cas. Ul decizia 290 din 7 Martie 1923, nepublicată. Directorul "sucur - 

salei Băncei Naţionale din Bazargic primise din partea firmei Valerianos şi 

Lichiordopâl suma de bani cu obligațiunea de a garanta plata acestor bani 

lepuşi persoanelor ce va determina firma. Firma face arătarea persoanelor, 

banca le garantează, apoi Banca Naţională liberează banii firmei depunătoare 

şi când vin cei garantaţi şi cer să fie plătiti, sunt refuzaţi. 
Curtea de Casaţie zice: Considerând că B. N. conform legei sale or- 

ganice şi a statutelor nu poate face de cât operaţiile strict arătate de lege, 

<a atare ea nu poate garanta; că însă faptul prepusului, care excede man- 

datul, poate să angajeze responsabilitatea Băncei, conform art. 1000 c. c. 

Banca Naţională nu este un stabiliment de utilitate publică, ea este o 

societate cu scop lucrativ, care potrivit art. 1 din legea sa organică, are mo- 

nopolul de a emite bilete de banca la purtător, pe care S:atul se obligă să 

le primească în plată sau să le schimbe în monedă prin toate casele publice 

(art. 14). Banca Naţională este deci o societate concesionară. Banca emite 

Bilete la purtător, iar acestea sunt schimbate la casele Statului contra monedă. 

Ca oti=ce societate, care exercită un monopol, care e concesionara unui 

drept de stat, ea este supusă la anumite norme şi la anumite controluri 

din partea statului. | 

Potrivit iegzei sale organice, ea primește sume în compt curent, şi în 

depozit; ea poate daci să primsască ordine de plată de la credicorentişti, 

ordine simple sau condiționate. Pe baza unui depozit făcut, ea puate deci să 

se oblige față de un terțiu să i plătească o anumită sumă, în limitele depo- 

zitului, dacă prim=şte ordin în acest sens. Obligațiunea e parfect valabilă şi 

până la îndeplinirea condiţiunei, sumale de bani sunt indisponibile. Dacă 

Danca libarează totuşi deponentului sumele de. bani, ea este răspunzătoare 

potrivit angajamentului sau să plătească terţilor față de care s'a obligat, ră- 

mânându-i bincei să se despăgubească de la funcţionarii săi, cari prin eroare 

sau dol au liberat deponentului sumele, ce deveniseră indisponibile.
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„tituire. Axt. 12 din legea persoanelor juridice stabileşte că actele 
prin care organele persoanei juridice ar urmări un vădit scop 

„strein aceluia, pentrii care asociaţia. sau fondaţia a fost consii- 
tuită nu vor avea efect faţă de persoana, juridică. In colo, per- 
soana juridică răspunde de toate obligaţiunile contractuale, ca 
şi de faptele delictuale sau: guasi delictuale săvârşite de organele 
ei, căre sunt răspunzători faţă de societate pentru daunele pro- 
venite din culpa lor. 

107. — Principiul specialilăței, îl găsim formulat, în ma- 
"terie de liberalităţi, în art. 811, 817 c. civ. şi: 10 din legea. per- 
soanelor juridice. Conform “acestor articole, stabilimentele pu= 

"blice şi de utilitate publică sunt incâpabile a primi un legat sau 
o donaţiune fără o prealabilă autorizare din partea, puterei exe- 
cutive. Stabilimentul are factio testamenti passiva, adică, dreptut 
„de a fi instituit; nu are însă jus capiendi, udică dreptul de a 
primi liberalitatea, decât în urma unei autorizări. Cu oeaziunea 
acordărei acelei autorizări, puterea executivă trebue să cerce- 

„teze: 1) dacă executarea liberalităţei este profitabilă, interesu - 
„lui “general; 2) dacă sarcinile impuse de testator sau donator 
„întră în atribuţiunile stabilimentului beneficiar şi, în caz nega- 

tiv, nu trebue să dea autorizare. De pildă, un testator lasă o a- 
vere unui spital (persoană morală), ca să înfiinţeze o. şcoală. 
Spitalui nu va putea fi autorizat să primească legatul, de oarece 

- sarcinile impuse prin testament nu întră în cadrul atribuţiunilor 
sale. Dacă s'ar admite ca valabil un asemenea legat, aceasta 
ax însemna că un simplu particular poate să schimbe, să mod:- 
fice capacitatea, competența unui stabiliment ; dacă, puterea exe- 
cultivă ar da totuşi un decret de autorizare, acest decret ar fi 
ilegal, întru cât ar schimba capacitatea stabilimentului public 
fixată, prin legea de creare, sau a stabilimentului de utilitate pu- 
blică, fixată prin actul constitutiv şi statute sau prin actul de 
fondare, consfinţite prin sentinţa tribunalului, dată conf. art. 2 
și 86 şi urm. din legea pentru persoanele juridice. Trebue să a- 
dăogăm că, autoritatea administrativă, se pronunţă numai asu- 
pra utilităţei. executărei liberalităţei ; chestiunile de validitatea. 
acele relative la, întinderea și înţelesul dispoziţiunilor coprnse 
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în donaţiune sau testament sunt rezervate tribunalelor judecă,- 

tareşti. | 
Liberalitatea făcută unui stabiliment, cu sarcini care nu 

întră, în cadrul atribuţiunilor lui, este prin. urmare anulabilă, şi 

moştenitorii de sânge ar putea cere înaintea tribunalelor anu- 

larea. ei, întru cât nu se poate deroga dela, dispoziţiuni, care in- 

teresează ordinea publică (art. 5 şi 1008 c. civ-). 
In Franţa, consiliul de stat admite ca o atenuare a acestui 

principiu şi pentru câ beneficiul liberalităţei să nu fie pierdut 

pentru public, că, atunci când o liberalitate este făcută unui sta- 

- biliment public sau de utilitate publică cu obligaţiuni, care nu 

intră. în specialitatea, acelui stabiliment, această instituţiune, rie 

putând fi autorizată a accepta, beneticiul liberalităţei trebue dat 

unui alt stabiliment în a cărui specialitate intră obligaţiunile im- 

puse de testator. Tribunalăle consideră, însă aceste legate drent 
caduce, de oarece nu au fost acceptate de adevăratul legatar 9, 

Unii autori, şi o parte din jurisprudenţa franceză, consideră 

că principiul specialităței este o măsură pur administrativă, car2 

nu are sancţiune civilă ?); că, prin urmare, stabilimentul odată 

autorizat să primească, liberalitatea, justiția. e incompetentă să 

se pronunţe asupra validităţei gratificaţiunei, vezultând. din fap- 

tul că, sarcinile impuse de testator sau donator nu intră în ca- 

drul atribuţiunilor stabilimentului instituit. 
In Franţa, conform art. 900 c. c., condiţiunile imposibile şi 

ilicite fiind considerate ca nescrise în donaţiuni şi testamente, 

majoritatea doctrinei şi a jurisprudenţei, mai ales administra- 

tive, consideră liberalitatea ca validă, iar sarcinile care nu intră, 

în specialitatea stabilimentului, ca nescrise. 

Consiliul de stat francez admite ca o atenuare a principiu- 

. lui şi pentru ca, beneficiul liberaliţăţei să nu fie pierdut pentru 

1) Tissier, Traite des dons et legs, No. 226 şi urm.; Hauriou, Droit 
adm. p. 809 şi urm.; Baudry Lacantinerie et Colin, Donations, I p. 186 şi 
urm. „Faureni, Droit civil, |, No. 287. 

2) Bequet et Laferriăre, Repertoire du droit administratif, cuvântul 
Pons et legs, tom. XII, p. 192 şi urm.; Casaţie franc. Sirey 1893, 1, 345: 
Dalloz 93, !, 513 şi notele: Sirey 9%, ], 129 cu nota prof, Maynal; Dalloz 
95, LI 317 d nota pioi. M. Blaniol.
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public, ea, atunei când o liberalitate este făcută unui stabiliment, 
cu obligaţiuni care nu intră în specialitatea, acelui stabiliment. 
acel stabiliment ne putând fi autorizat a accepta, beneficiul li- 
beralităţei trebue dat unui alt stabiliment în a cărei specialitate 
intră, obligaţiunile impuse de testator. 

În aceiaş ordine de idei, unii autori voind să împace prina- 
cipiul specialităţei cu libertatea, de a dispune, hotărăsc ca, atunci 
când opera; pe care testatorul a voit să o creieze nu intră în atri- 
buţiunile persoanei morale, opera însăşi va formă un stabili— 
ment subsidiar, depinzând de stabilimentul instituit, însă cu per- 

„sonalitate deosebită *). 

' După noi, nu se poate susţine că. principiul <pecialităţei este 
o Kăsură administrativă, lipsită de sancţiune civilă. Din momen: 
ce este stabilit că principiul acesta e de ordine publică, toate 
clauzele, prin care se deroagă dela specialitatea unui stabili- 
ment, care ar fi inserate într'o liberalitate, poartă în ele nuli- 
tatea. întregului testament sau donaţiuni, conf. art. 5 şi 1008 c. 
civil. 

De asemenea, nu se poate spune că stabilimentul are capa- 
citate să, primească, legatul, care depăşeşte cadrul atribuţiunilnr 
lui, cu condiţiune ca opera însăși să formeze un stabiliment sub- 

_sidiar, depinzând de stabilimentul instituit, dar având persona- 
litate distinctă. Stabilimentul instituit este lovit de ineapacitate. 
de a primi atari legate, puțin interesează cum va administra 
fondul ; stabilimentul subsidiar are şi mâi puțin acest drept, de 
oarece nu are personalitate în momentul deschiderei suceesiunci 
şi, chiar dacă ar avea, nu este dânsul persoana. căreia i s'a, a- 
dresat liberalitatea. 

Sar putea naşte discuţiune, în urma, introducerei prin- 
cipiului din art. 39 legea pers. juridice, prin care un stabili- 
ment de utilitate publică, având forma, de asociaţiune, poate să-si 
schimbe scopul printrun vot al adunărei generale, dacă un 
atare stabiliment, fiind gratificat cu o liberalitate cu sarcini, 

a 

  

1) Hauriou, Droit adm. p. 809 și urm; Dem. Negulescu în opinia la 
sentința trib. lifov 1, Afacerea Slimpinilor. Dreptul 9/903 şi Curter Jud. 49/903.
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care depășește capacitatea sa funcţională, poate să-şi schimbe 

scopul, punându-l de acord cun însărcinările stabilite prin actvi 

de gratificare. 

Un stabiliment de utilitate publică, dintro țară streină poate 

oare primi în România o liberalitate cu sarcini, care nu intră. 

în specialitatea, acelui stabliment ? Şi, cine este chemat să exa- 

mineze, dacă principiul specialităţei este respectat, autoritatea 

publică din ţara noastră sau acea din ţara de origină ? 

Principiul specialităţei fiind mai mult o regulă de poliție 

administrativă, o dispoziţie de ordine publică internă, avânt. 

importanţă mai ales din punctul de vedere al controlului finar- 

ciar şi administrativ, nu trebue aplicat când este vorba de per- 

soane morale streine, care nu voiese să aibă în ţâră sediul sau 

o sucursală şi cărora, lăsându-li-se la, noi o liberalitate, înţeleg 

să continue activitatea lor tot numai în ţara lor de origină *). 

108.— In ceeace priveşte contractele, stabilimentele publice 

“au capacitate, uneori complectă, alteori au nevoe de autorizare, 

fiind supuse tutelei administrative. Contractele, din care derivă 

_un venit sau o cheltuială pentru un stabiliment public, “trebue 

să, fie încheiate în urma şi pe baza unei licătaţiuni publice, în 

conformitate cu legea comptabilităţei generale a Statului. Legea 

arată. cazurile excepţionale, când se pot încheia, contracte prin 

bună învoială (pentru furniturile, transporturile, arendările imo- 

bilelor Statului, a căror cheltuială sau venit nu trece de o ann- 

mită sumă, precum şi în cazul când se cere ca operaţiunea să 

rămâe secretă, cum ar îi furniturile militare, sau pentru obiec- 

tele ce se pot găsi numai la o singură, persoană). In ceeace pri- 

veşte comunele şi județele, legea. comptabilităţei generale are 

dispoziţiuni speciale. . 

Comptabilitatea, stabilimentelor publice este ținută, conform 

indicaţiunilor arătate în lege. Am arătat deja, că până acum nn 

sa introdus încă la noi comptabilitatea dublă. Toată lumea. cu- 

noaşte avantagiile acestei comptabilităţi ; dar, cu toate criticile. 

  

__1) Michoud, în Revue du droit public, 1894; Ducrocg în Revue du 

„droit gpublic 1894, p. 68. Vezi şi art. 7 din tegea pentru persoanele juridice 

in ,
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cu toate discuţiunile, ce au avuţ loc, se perzistă în a întrebuința comptabilitatea, simplă. 

Stabilimentele de utilitate publică, cum ur fi Eforia Kre- tulescu, Așezămintele Nifon Mitropolitul, Liga, culturală, ete, au 
o capacitate mult mai largă decât stabilimentele publice, nefiind 
supuse tutelei administrative. Legea însă din 1924, pentru per. 
soanelor juridice, stabileşte un-drept de supraveghere şi control 
din partea. autorităţei publice asupra, gestiunei acestor stabili- 
mente de utilitate publică, control exercitat prin inspectorii şi - delegaţii ministerului sub autoritatea, și controlul căruia cade 
fondaţiunea, sau asociaţiunea (art. 15), cu drept pentru acesta 
de a suspenda executarea, deciziunilor organelor stabilimentului 
de utilitate publică. In contra hotărîrei delegatului: stabilimentul 
poate face recurs la comisiunea, persoanelor juridice (art: 19, 
99 şi urm.). Legea comptabilităței publice supune stabilimentele 
publice la, aceleaşi. norme de comptabilitate, ca, şi pe Stat ; pe 
câtă, vreme, stabilimentele de utilitate publică. sunt supuse regu- 
lelor de comptabililta te aplicabile comunelor» rurale (art. 234-al: 
legei comptabilităţei publice din 21 Martie 1903, cu modificările din 1 Aprilie 1911. Stablimentele de utilitate publică al căror 
buget se aprobă de Adunarea deputaților, sunt supuse aceloraş 
norme de comptabilitate ca şi Statul (Etoria Spitalelor civile, Efa- 
ria Sf. Spiridon din Iaşi). 

! 
109. — In general, interesele stabilimentelor publice sunt 

conduse de organe sau autorităţi anume desemnate de lege, cars 
fixează şi limita, capacităței lor, iar titularii lor sunt numiți în 
conformitate cu legea. Când este vorba, de corporaţuni sau aso- 
ciațiuni, titularii acestor funcțiuni, stabilite prin lege sau sta- | 
tute, sunt desemnaţi de adunarea, generală (art. 38 lit. £), iar în 
fondaţiuni desemnarea, titularului se face prin actul de fondaţie, 
sau, în caz de lipsă, de Curtea de apel, în circumscripția căreia 
îşi are sediul fondaţiunea (art. 72 şi 74). 

Se poate întâmpla, în mod extraordinar, ca afaceri admi- 
nistrative să, fie gerate de oameni, cari nu au nici o investitură 
legală, sau deşi au, însă, prin acţiunea lor, ies din cadrul pute-



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 313 

rilor, ce le-au fost atribuite prin lege. Câteva, exemple ne va în- 

vedera importanţa chestiunei. Presupunem . că un particular 

face diverse acte absolut necesare pentru conservarea, unei clă- 

diri aparţinând Statului, sau unui stabiliment public. lată un 

caz, în care aplicațiunea art. 991 c. civ. este de netăgăduit, căci 

este vorba de administraţiunea domeniului privat şi particularul 

sa comportat ca un negotiorum gestor. Dar putem merge mai 

departe. Un paiticular face un pod pe un drum comunal sau 

judeţean, sau plăteşte o datorie argentă, cum de pildă o contri- 

buţiune de răshoi pusă asupra unui oraș, sau 0 altă datorie pe 

care oraşul nu poate să o plătească : un puimar şau un prefect 

fac acte de acelea pe care numai consiliul comunal sau judeţean 

puteau să le facă, depăsese cu alte cuvinte limita atribuţiunilor 

lor. Aşa, fiind vorba de un coritract de lucrări publice, pavarea, 

unei străzi, asupra căreia trebuia să se pronunte consiliul co- 

munal, primarul găseşte de cuviinţă. să, încheie singur contrac- 

tul, Antreprenorul, executând lucrarea - va putea oare cere să 

fie plătit de comună, sau va trebui să cheme în judecată pe pri- 

mar, care la rândul lui, să intenteze o acţiune recursorie contra 

judeţului. În asemenea caz, avem oare quasi-contractul de ges- 

tiune de afaceri, şi stabilimentele pentru care s'au făcut aseme-. 

nea, acte sunt ele obligate conform art. 991 c- civ.? 

| Chestiunea este controversată. Sunt autori cari susţin că 

particularii nu pot să se amestece în administrațiunea, unui ser- 

viciu public, căci dacă am admite gestiunea, de afacere ca posi- 

bilă, am avea, o adevărată dezorganizare pentru finanţele publice 

şi o eludare a tutelei administrative, la care sunt supuse stabi- 

limentele publice ; dar, pentru că nu e just ca cineva, să se îrn- 

bogăţească, în paguba altuia, trebue să recunoaştem gerantului 

acţiunea de, în rem verso, prin care Se obţine profitul, pe care 

Va tras. „stabilimentul din acea gestiune '). Alţi autori recunosc 

că, în asemenea, cazuri, există, o adevărată gestiune de afaceri, 
„ 

  

1) Ducrog, Droif adm. a I-a ed, vol, IV, No. 1335 şi 1525: T. Hug, | 

Comentaire du code civil VIII, p. 504. Consiliul de Stat francez Dalloz, 1890, 

3, 38; 1886, 3, 36.
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căci gerantul gerează afacerea altuia, în afară de orice conven- 

ţiune, şi cu întenţiunea, de a, se obliga faţă de el persoana a cărui 

afacere a gerat-o. Este o chestiune de echitate de a restitui ge- 

rantului toate cheltuelile utile, făcute de dânsul pentru a apăra, 

interesele stabilimentului public. Sunt acte patrimoniale pe care 

le-a făcut gerantul şi pe care putea. să le facă şi persoana 

morală. Cât priveşte obiecţiunea. că, admiţându-se gestiunea de 

afaceri ca posibilă, sar eluda principiul tutelei administrative, 

răspundem că şi minorii, care sunt incapabili şi supuşi tutelei, 

pot fi obligaţi prin sestiunile utile făcute de un terțiu. Trebue 

să recunoaştem gerantului, când gestiunea, sa, a fost utilă, drep- 

tul la, acţiunea, negotiorum gestoriun contraria “)- 

Furnizorul sau antreprenorul, contractând cu primarul, 

care nu era autorizat, este şi dânsul un negotiorum gestor. Așa 

încât această, calitate de riegotiorum gestor aparţine şi prima- 

rului şi persoanei, care a făcut lucrări sau a. dat furnituri pen- 

tru comună, dacă aceste lucrări sau furnituri au fost recepţio- 

nate sau numai luate în posesiune de stabilimentul public. E! 

are deci dreptul să primească valoarea, lucrărilor sau furniluri-- 

lor. Această, opiniune o putem sprijini pe un argument de text 

tras din art. 494 c. civ., care stabileşte că proprietarul nu poata 

păstra; pentru dânsul construcţiunile făcute de un terţiu pe lo- 

cul său, decât plătind valoarea materialului şi prețul muncei. Or, 

situaţia antreprenorului este exact acea prevăzută de art. 494. 

Dacă autoritatea chemată în mod, legal să se pronunțe, ra 

tifică, gestiunea, nu mai încape îndoială că, obligaţiunea devine 

perfectă. Ratificarea poate să fie expresă sau tacită (art. 1546 
c. civ.). Astfel se socotește ca, o ratificare un proces verbal de re- 

cepțiune provizorie sau definitivă, (art. 47 şi 50 din condiţiunile 

„___ 1) Cas. îr. s. 1895, Dalloz 1878 I, 205, cu un remarcabil raport al con- 
silierului Dareste ; Dalloz 82, 1, 31; Fuzier Herman, Code civil adnote sub 
art. 1572, No, 56; Laurent XX 339; Christophle, Traite des travaux publics a 

„2-a ed. 1 p, 370; C. Apel Galaţi, Comuna Galaţi cu soc. Basalt 1904; Ca- 
sație |, 14 Febr. 1878, Buletin 1878 p. 71. Această opiuniune la care ne aso- 
ciem e împărtășită de Hauriou, Droit administrativ p. 194; Gautier, Precis 
des matieres administratives, p. 87; Michoud, Gestion dWaffaires appliquce 
aux services publics în Annales de Penseignement suptrieur de Grenoble, t. 
5, No. 1; Brâmond, Revue critique, 1893 p. 636.
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generale de întreprinderi publice), înserierea unui credit în bu- 

get pentru plata lucrărilor, recunoaşterea datoriei printr'o în: 

cheiere tăcută de autoritatea competentă *), ete. Intr'o speţă ju- 

decată, de tribunalul Ilfov, un prefect, care făcuse contract. în 

numele judeţului fără să fie autorizat de consiliu şi, cu ocaziu- 

nea. dărei socotelilor gestiunei sale anuale, făcuse arătare con- 

siliului despre acest contract, şi consiliul nu face nici o obiec- 

țiune şi dă descărcare, tribunalul consideră, că contractul sa 

ratificat. Dacă antreprenorul care a contractat cu jude: 

țul voiește să renunţe la contract şi prefectul acceptă pro- 

punerea, antreprenorul nu este indrituit să ceară executarea 

contractului pe motiv că prefectul nu avea, calitate ca să pri- 

mească, renunţarea antreprenorului şi să renunțe în numele ji- 

deţului. In adevăr, antreprenorul, când s'a adresat la prefect, 

să adresat la reprezentantul legal al judeţului, care a gerat ata- 

cerea judeţului când a luat deciziunea. Şi, legea consiliilor ju- 

deţene, prin art. 92, recunoştea prefectului: asemenea drept de 

gestiune, când era, vorba, de chestiuni urgente, cu obligațiunea, de 

a supune actele la ratificarea consiliului județean 9, Când an- 

treprenorul cheamă în judecată judeţul şi consiliul judeţean dă 

autorizare prefectului ca să se judece (art. 91), însemnează că a 

ratificat actul prefectului. a 

110. — In general, la noi, se admite că o persoană morală 

este răspunzătoare de prejudiţiul cauzat unei alte persoane prin 

fapta sau prin negligența administratorilor săi, conform art. 

998 şi um. c. civ. 

Chestiunea nu este însă aşa, de simplă. Nu se poate buni- 

oară, pretinde că funcțiunea, pe care persoana morală a încre- 

dinţat-o administratorilor a avut anumite limite, stabilite în 

lege sau în statute, sau când e vorba de mandat în chiar textul 

mandatului şi dacă ei au depăşit aceste limite, când au făcut 

faptul ilicit, care a prejudiţiat pe un terţiu, acest fapt e persona! 

al administratorului şi deci şi responsabilitatea e tot personală ? 

Savigny, care consideră, persoana morală, numai ca o creaţiune | 

1) Trib. lifov 1, 25 Oct. 1902, Curter jud. 78/902.
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a legiuitorului, susţine că. : persoana morală mu poate comite de- 
licte pentru că acest. lucru, este strein de esența şi de distincțiuned 
specială a persounei morale şi măi departe adaogă, că „orice de- 
licit presupune dolus sau culpă, adică voinţă şi responsabilita ta 
şi prin urmare nu poate fi imputat persoânelor morale, după 
cum nu este imputat copiilor sau nebunilor 2). 

Deci, după Savigny şi şcoala, lui, o persoană juridică nu 
răspunde de culpa extracontractuală a administratorilor săi. 
Conform echităței, persoana. marală este ţinută numai de acţiu: 
nea de în rem verso, adică să restitue quânto locupletior fac- 
tu est. - 

După teoria, antropomorfică, sau realistă, Willensiheorie, 
susținută în Germania, de Besseler, Gierke şi alţii, teorie care con- 
Sideră persoana morală ca o fiinţă colectivă reală, reale GQe- - 
sammtperson, având o voinţă distinctă de voinţa, indivizilor care 
compun colectivitatea, persoana morală, răspunde de orice con- 
secințe păgubitoare ar avea, peniru un terțiu un act făcut de re- 
prezentanții ei. Legiuitorul poate să nu recunoască această, voinţă, 
colectivă, după, cum, în alte timpuri, nu recunoștea, personajita - 
tea robului, el poate să o limiteze, dar toate acestea, nu împiedică. 
ca voința, aceasta să, existe în mod real *) Admiţând că personele 
morale au voință proprie, conrluziunea, este că ele pot face acle 
legale sau ilegale şi, pentru aceste din urmă, ele suni răspunză- 
toare. Administratorii persoanei morale sunt prsoane fizice, care 
voiesc în numele ei ; ei nu sunt prepuşi. Prin urmare, pentru . faptele ilicite comise de administratori, trebue să adlimitem res- ponsabilitatea directă a. persoanei juridice pe temaiul art. 998 
c- civ., ba, chiar şi responsabilitatea, penală. Persoana morală, pu- tând avea, şi prepuşi, va putea. fi răspunzătoare şi potrivit art. 1000 e. ev. 

După noi, ambele doctrine cad în exagerațiune. Am arătat deja că nu se poate susține că există identitate absolută, între per. 

  

1) Savigny, Systeme de droit romain (trad. Guenoux) Ş 94 şi 95. Acest sistem este adoptat de curtea. de'apel din Iaşi, s, II, Dreptul 20/1875. Gierke, Die Genossenschafistheorie und die deutsche Recht- sprechunng, p. 724, 
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soana fizică şi cea morală. Numai persoana; fizică are voinţă şi 
inteligenţă, voinţa persoanei morale nu este altceva decât rezul- 

tanta voinţelor asociaţilor într'o corporaţiune, a administratori- 

lo într”o fondaţiune. Nu se poate, pe de altă parte, considera per- 

soana morală ca o ființă creiată numai de legiuitor. În orice per- 

soană morală, constatăm că, există şi o parte de realitate : voinţa: 

manifestată de una sau mai multe persoane fizice de a abdica 

o parte din personalitatea lor, în profitul unui nou subiect de 

drepturi. | | e 

Trebue neapărat să recunoaştem că persoana morală are o 

voinţă : ea este rezultanta voinţelor indivizilor, care compun s0- 

" cietatea şi este deosebită de voinţa. asociaţilor *); a nu recunoaşte 

expresiunea. aceasta, de voinţă ca: un element real, pe care legitii- 

torul o îmbracă numai într'o formă juridică, este o eroare”). 

Odată recunoscut principiul că persoana morală are o voin- 

ță, trebue să admitem că ea poate, în eexcutarea scopului sau 

exercitând această voinţă, să, facă acte licite sau ilicite. Nu se 

poate spune că a comite acte ilicite nu intră în: destinațiunea ce 

a fixat legiuitorul persoanei morale în momentul recunoaşterei ; 

căci legiuitorul a recunoscut personalitatea pentru ca elementele 

reale, pe care le constatase, să poată îndplini scopul ce-şi propu- 

seseră şi pe care legiuitorul îl admite. Dar, pentru realizarea a- 

cestui scop, se pot întrebuința. mijloace permise sau nepermise. 

Şi, pentru aceste din urmă, trebue să admitem că ea îşi anga- 
jează responsabilitatea. Alimintrelea, trebue să socotim persoana, 

morală ca o fiinţă cu totul privilegiată având numai drepturi, 

nu şi obligaţiuni *). ” 

1) Max Nordau, Paradoxes cap. ill : .On peut dire que tons les homines, 
ă Vetat normal, ont certaines qualites qui constituent une valeur communes 
identique, supposons €gale ă X, valeur qui est augmentee dans les individus 
superieurs d'une autre valeur dificrente pour chaque individu, et qui pour cela 
devra tre appelee differement pour chacun d'eux, soit por exemple, egale â 
a, d, c, etc. Cela ctant admis,il en resulte que, dans une assemble de vint 
hommes, tous des genies, on aurait 20 x et seulement un a, un d, un cet 
necessairement les 20 x vaincreraient les a, d, ciisoles; c'est-a-dire que 
Vessence humaine vaincrait la personalite individueile et le bonnet de Pouvrier 
couvrirait le chapeau du philosophe. Sc. Sighele, La foule criminelle p. 13 şi 
urm. ; Enrico Ferri, Nuovi Orizzonti (a 2-a ed.) p. 484. 

2) Michoud în Revue du droit public, 1895 p. 417, 
„3) Michoud, loc cit.: Meucci, Della responsabilită indiretta delle 

amministrazione publiche in Archivio giuridico, tom. XXI, p. 341.
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Actele ilicite. pot fi săvârşite de organele persoanei. juridice, 
adică, de acei care voiesc şi lucrează în numele ei, cum de pildă 
pentru Stat de miniştri, pentru judeţ consiliul județean, pentru 
comună primarul sau consiliul comunal, adunarea generală sau 

coniliul de administraţie când e vorba de societăţi anonime. Ac- 
tele comise de acete organe ale unui stabiliment sunt considerate 
ca fiind făcute de stabilimentul însuși şi, prin urmare, dacă ac- 
tul e ilicit şi a prejudiţiat pe cineva, persoana morală răspunde D), 

potrivit articolului 998 c. civ. 

Persoana morală poate să aibă şi prepuşi şi, în cazul acesta, 
«răspunde de consecinţele prejudițiabile ale actelor săvârşite de 
dânşii, potrivit art. 1000 c. civ., căci ea are să-şi impute culpa 
in eligendo, de oarece i-a ales şi numit şi nu a. luat măsurile ne- 
cesare pentru a evita săvârşirea unor asemenea acte culpa în 
vigilamdo *). 

In ce priveşte responsabilitatea penală a persoanei morale, 
am văzut că ea este admisă de partizanii teoriei realiste. 

După noi, persoana morală este o abstracţiune, adică o ope- 
rațiune mintală în care luăm dintr'un concretum, un grup de 
indivizi, numai o singură calitate, voinţa, membrilor grupului sau 
voinfa, fondatorului de a creia o persoană morală în vederea, şi 
pentru urmărirea unui anumit scop şi Statul vine şi îmbracă, 
acesle manifestări de voință şi scopul ce urmăresc într'o formă 

„ juridică, dându-i posibilitatea de a avea un patrimoniu. 
Intr'o fondaţiune, trebue să existe una sau mai multe per- 

soane care să voiască în numele ei ; de asemenea, într'o asocia- 

  

1) Cas. rom. ! decizia 308/1885, Buletin 1885, p. 671; Cas. 1 199/93, 
Buletin. 1893, p. 549; Cas. I 51/19, Buletin 1879, p. 101; Cas. 1 26/90, Buletin 
1890, p. 38; Cas. 1 445/90, Buletin 1890, p. 1424; Cas. II, Curieru! judiciar 

1915, No. 76, p. 626: 'Tribunalui Neamţ şi judecătoria ocolului Dorohoi în 
Curier judiciar 1915, p. 626; Alexandresco, Drept civil V, p. 545. 

2) Sourdat Responsabilite civile W, No. 885; Laurent XX, No. 570 
și urm. Dacă am admite că persoanele morâle nu ar avea de cât numai o 
responsabilitate indirectă conform. art. 1000 c. civ., atunci în multe cazuri 
persoană morală ar putea înlătura responsabilitatea, căci consiliul judeţean 
ar putea arăta că prefectul nu e prepusul judeţului, cari nu a fost ales nici 

„ de alegători, nici de consiliul județean şi ca acesta nu are nici un drept de 
direcțiune, de comandament asupra lui. Cas. rom. |, 5/76, Buletin 1876, p. 19; 
Buletin 1877, p. 156; Cas. belg. 12 lulie 1921, Pas. belge 1921, |, 447. 
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țiune, sunt mai multe persoane desemnate de asociaţi, cari voiesc 

în numele asociaţilor. Nu trebue să confundăm persoana, acesto: 

reprezentanţi cu însăşi persoana morală ; nu se poate face o 

identificare complectă între organul unui organism viu şi Orga- 

nul unei grupări sociale personificate, căci organele societăței 

mor şi persoana, morală nu încetează, căci ea, există, independent 

de persoana fizică, a administratorilor. Organul este funcțiunea 

creiată de lege sau de statut, iar persoana fizică exercită funcţiu- 

nea pentru un anumit timp. _ 

Persoana. morală este o abstracţiune şi nu se poate concepe 

ca. o abstraeţiune să fie judecată şi pedepsită penaticeşte pentru 

un delict comis de directorul sau consiliul ei de administraţiune. 

“Responsabilitatea, penală se aplică numai la persoane reale, la 

indivizi, ea. nu poate să se aplice la abstracţiuni. 

In dreptul penal se pedepsesc, în vederea, unei apărări so- 

ciale, numai persoanele fizice. Or, ce interes are societatea, să se 

apere contra unei abstracţiuni ? Şi apoi, cum s'ar putea aplica 

pdeapsa închisorei unei persoane morale 2 Persoanele morale nu 

răspund deci penaliceşte, ele au numai o răspundere civilă pen- 

tru urmările prejudiţiabile ale actului delictuos*). 

După noi, nu se poate concepe ca pedeapsa să fie aplicată 

altcuiva decât autorului real al actului, adică persoanei fizice: 

legea pedepseşte pe acel individ care, având voinţă şi pricepere, a 

comis o infracţiune şi, în cazul când o infracţiune la legea pe- 

nală s'ar comite, consecinţele penale ale faptului incriminat tre- 

bue să rămâie aceluia care le-a comis. La principiul personali- 

tăţei pedepsei se admite excepțiune în materie de contravenţiuni 

fie penale, fie fiscale, căci acolo nu se caută elementul întențio- 

mal. Aşa, de pildă, întrun contract încheiat între o parsoană. 

morală şi o altă persoană, întrebuinţându-se un timbru inferior 

decât cel prevăzut de lege, părţile vor fi amendate, deşi contra- 

venţia a fost săvârşită de administrator (art.. 88 les. timbrului): 

A 1) In acest sens Savigny, Zacharia von Linphenthal, Michoud, precum 

și Garraud, Traite th&orique et pratique du droit penal francais |, 221 pag. 

416 (editia II-a); Dem. Alexandresco. Expl. codului civil V, pag. 545; 

D-l C: G. Dissescu, Dreptul 1903, pag. 664 pare a nu admite acest mod de 

a vedea.
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tot asemenea, legea, vămilor pedepseşta pe proprietatii mărfuri- 
lor cu amendă şi confiscarea, făcându-i răspunzători de faptele 
agenţilor ; art. 21 cod. silvic vorbeşte de responsabilitatea antre- 
prenorilor sau cumpărătorilor de păduri şi o persoană morală 
poate avea, această, calitate. e 

Amenzile fiscale nu au caracterul de penalităţi: propriu zise. 
De ordinar, asupra lor se poate transige (art. 44 cod. silvic), ele 
au mai mult caracterul de reparaţiune. 
Am vorbit pe larg despre responsabilitatea Statului derivână 
din acte ilicite şi socotim că nu mai este nevolie. să revenim asu- 
pra, acestei chestiuni (vezi No. 42). 
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CAPITOLUL VI 

ACTELE PUTEREI EXECUTIVE 

Noţiuni generale. Acte de guvernământ şi acte administrative. 1 Acţiunea puterei 
executive. ll Acţiunea puterei executive în timpuri normale : a) acte prin 
care se stabilesc raporturi între puterea executivă şi cea legislativă; 
b) decrete de grațiere și amnestie ; c) acte diplomatice; d) acte de 
comandament militar ; e) acte luate în exercitarea unei delegaţiuni a 
complecta iegea ; f) acte de natură judecătorească făcute de agenţii 
puterei executive; g) acte administrative : acte administrative de auto- 
ritate şi acte administrative de gestiune. III Acţiunea puterei executive 
în timpuri de criză. 

SECȚIUNEA 1 

NOȚIUNI GENERALE 

111. Noţiuni generale. Activitatea puterei executive. — 112. Acte de guvernă- 
mânt și acte administrative, — 113. Acţiunea puterei executive în timpuri 
normale. Acţiunea puterei execuţive în timpuri de criză. — 114, Acte 
administrative de autoritate şi acte administrative de gestiune. 

111. — Art. 39 din Constituţiunea dela 29 Martie 1923 sta- 
bilește că puterea executivă este încredințată Regelui, care o exer- 
cîtă în modul regulat prin Constituţiune. 

Prin articolele 88 şi 90, Constituţia, stabileşte atribuţiunile 
Regelui ; articolul 91 arată că Regele nu are alte puteri decât 
acele care îi sunt date prin Constituţie, pe câtă, vreme puterea 
legislativă nu are drepturi limitate ; iar articolul 92 precizează, 
ca o aplicaţiune a art. 87, că guvernul exercită puterea, execu- 
tivă în' numele Regelui, în modul stabilit prin Constituţie, căci 
persoana Regelui este inviolabilă, adică nu are răspundere și 
de aceia orice act al Regelui nu are valoare dacă nu e contra- 
semnat de un iministru, care e singur răspunzător. 

2
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Dacă examinăm activitatea puterei executive, vedem că ea 

se manifestează prin două feluri de acte. Unele caută să aplice 

dispoziţiunile constituţionale în ceeace priveşte raporturile pute- 

rei executive cu parlamentul, caută, să înlăture împiedicările une; 

regulate funcţionări a puterilor legislative şi judecătoreşti ; pu- 

terea executivă, având direcţiunea, intereselor generale ale Sta- 

tului, atât înăuntru cât şi în afară, este datoare să vegheze ca 

siguranţa şi ordinea, să domnească în ţară, să apere Statul de 

orice pevicol ce lar amenința, fie dinăuntru fie din afară, să i în- 

treţină relaţiuni cu puterile streine. 

Prin alte acte puterea, executivă, prin numeroasele. servicii 

„publice, destinate să satisfacă interesele generale, face, în tot mo- 

mentul, aplicaţiunea, legilor, puterea executivă supraveghează ra- 

„porturile cetăţenilor cu administraţiunea, precum şi raporturile 

dintre diversele servicii ale Statului. 

112. — La aceste 2 categorii de activităţi corespund 2 deno- 

minaţiuni : guvernare, guvern de o parte şi administrare, admi- 

nistrațiune de altă parte. Guvernul reprezentat prin miniştri 

(art. 92 constit.) exercitând atributele puterei executive, face şi 

actele de guvern, face şi acte administrative, căci fiecare minis- 

tru, în departamentul său ministerial, este şeful ierarhiei admi- 

nistrative. Ă 

Acte de guvern ar fi, de pildă : convocarea corpului electoral 

pentru alegerea deputaților şi senatorilor, decretele de convocare 

ale parlamentului, de prorogare sau de dizolvare; depunerea 

proiectelor de legi din iniţiativa guvernului (art. 35 constituţie), 

decretele de închidere sau deschidere a unei sesiuni parlamen- 

tare. Cu ocaziunea, deschiderei sesiunei, puterea executivă face 

o comunicare, prin mesaj regal, asupra viitoarei activități legis- 

lative şi politice a guvernului. 

O altă categorie de acte de guvern o formează întreţinerea 

raporturilor cu puterile streine, încheierea, de convenţiuni şi tra- 

tate cu puterile streine, precum și interpretarea şi executarea 

acelor convenţiuni. Pentru convenţiunile comerciale, de naviga- 

țiune şi alte asemnea, constituțiunea prin art. 88 ult. alin. cere, 
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pentru ca aceste convențiuni să aibă autoritate îndatoriloare (să 

fie obligatorii) « că să ohţic” şi aprobarea, parlamentului. - 

Tot acte ale guvernului sunt manevrele, concentrările de 

“trupe, chemarea contingentelor trecute în rezervă. 

Tot act al guvernului este şi expulzarea streinilor conf. legei 

-din 7 Aprilie 1881 şi a legei Curţei de casaţie din 17 Febr. 1912 
art. 5 $ III lit. î. No. 1. 

O altă categorie. de acte de guvernământ o formează. decretele 

-de amnestie; - 

Afară de aceste acte de guvern, miniştrii, fiecare în depar- 

tamentul său ministerial, sau întruniţi în consiliu, pot face o 

:serie de acte administrative. Prin act administrativ înţelegem un 

„act făcut de un funcţionar administrativ, în aplicaţiunea legilor, 

relativ la o materie administrativă, care intră în atribuţiunile 

acelui funcţionar. 

" Admnistraţiunea coprinde totalitatea serviciilor publice, des- 

“tinate să, asigure satisfacerea, intereselor generale ; ea este orga- 

“nul, care prin aplicaţiunea continuă a, legilor, asigură ordinea, 
“siguranţa, deşvoltarea şi cultivarea, individului, posibilitatea de 
-comunicațiune, etc., adică, asigură tot ceeace constituește raţiu- 

“nea de a fi a unui Stat. | 

Miniștrii, în calitate de administratori, sunt şefi ai 1erar- 

“hiei administrative, fiecare în departamentul său ministerial. In 
această calitate, ei fac regulamente pentru aplicarea legilor, însă, 
“conf. art. 88 din constituţie, regulamentele trebuese date . sub 
“iorma, de decrete regale. Ministrul propune rgulamentul şi con- 
“trasemnează decretul regal. Ministrul poate. face singur regula- 
„mente pentru serviciul interior ; el poate da. instrucțiuni, circu- 
“lări obligatorii. pentru funcţionarii ierarhiei sau pentru o cate- 
gorie dintr'îuşii ; el poate da, deciziuni minlisteriale, exercita con- 
“trolul asupra funcţionarilor din ierarhie, precum şi tutela admi- 
-nistrativă asupra stabilimentelor publice depinzând de departa- 
mentul ministerial ; el are organizarea şi direcţiunea. serviciilor 
“din departamentul său, propune Regelui decretele de numirea 
“tuncţionarilor, poate să ia măsuri disciplinare în limitele legilor; 
„el dă deciziuni: privitoare: la, cererile particilarilor : ministrul
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ordonanţează cheltuelile serviciilor potrivit dispoziţiunilor legei. 

bugetare ; el poate arendă, închiriă, vinde; cumpără mobile sau. 

imobile pentru necesitatea serviciului. 

In executarea, acestor atribuţiuni de ordin administrativ. 

“ministrul poate delega. parte din ele.la diverși funcţionari supe- 

riori ai departamentului ; el însă nu poate delega dreptul de a 

contrasemnă în actele admnistrative, care se fac sub forma de 

decrete regale, spre ex.: decretele de numire sau de revocarea, 

funcţionarilor, decretele de convocarea corpurilor electorale ju- 

deţene şi comunale, ete. Numai ministrul respectiv sau, în caz. 

de comcediu, ministrul, care îi ţine locul, în mod interimar, are- 

dreptul de a contrasemnă. Un subsecretar de stat nu are drept. 

de contrasemnare. 

In fiecare departament ministerial, avem un serviciu central 

şi servicii exterioare. Unii funcţionari au, delegat prin lege sau 

de către ministru, dreptul de deciziune, alţii fac numai acte de 

preparare în vederea, deciziunilor de luat. 

Tot acte administrative sunt şi actele de execuţiune săvârşite- 

de agenţii administrativi în executarea, actelor administrative şi . 

a legilor. . 

„ Din examinarea, acestor acte vedem : 
1) că actele de guvernământ au, prin natura lor, un carac-.- 

ter politic, pe câtă vreme actele administrative nu au acest ca- 

racter ; ele pot, uneori, să fi fost determinate de un mobil politic, . 

dar prin aceasta nu încetează de a îi acte administrative ; 

2) că actele administrative sunt controlabile, în ceeace pri- 

veşte legalitatea de către puterea judecătorească. Aceste acte tre- 

buesc făcute în conformitate cu legea, în executarea legilor şi 

orice violare a, legei dă posibilitate aceluia, care a fost atins în- 

irun drept, să se plângă instanțelor judecătorești. 

Actele de guvernământ însă, fiind acte politice, nu sunt su- 

puse la, nici un control jurisdiețional ; ele sunt cenzurate de or- 

" ganul politic, care este parlamentul, şi de opiniunea, publică. 

S'ar părea că negând posibilitatea, particularului de a se 
plânge în contra actelor de guvernământ, care ar putea să-i a- 

“4ingă drepturile, sar ajunge la o adevărată întronare a arbitra- 
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xiului. In realitate, pericolul nu este aşa de mare, căci cele mai 

multe din actele de guvernământ nu pot, prin natura lor, să 

atingă drepturi individuale, după cum vom arăta, examinând 

rând pe rând toate categoriile de acte, ce face guvernul. 

În afară de aceasta, guvernul poate să primească delega- 

-4iuni din partea puterei legislative pe cale de instrucțiuni, circu- 

„lăzi. Acest drept supletiv de legiferare îl găsim în iegea judecă- 

toriilor de pace din -..- | 

Activitatea puterei executive se manifestează în perioade de 

linişte, de pace, în timpuri normale, în confomilate cu legea şi 

-sespectând normele constituționale. Şi toate aceste activități ale 

„puterei executive intervin în perioade normale. 

113. — Dar, puterea, executivă, este acea putere cu caracter 

-politie, care are direcţiunea intereselor generale ale Statului şi 

care trebue să vegheze în tot momentul ca siguranţa şi ordinea 

să domnească în ţară şi să apere Statul în contra, oricărui peri- 

col ce Par ameninţa. 

Şi, viaţa, unui Stat nu urmează totdeauna un mers regulat, 

-aceidente pot să se întâmple, pericole pot să apară, care să ame- 

ninţe integritatea sau chiar existenţa Statului. De pildă, o parta 

-din populaţiune se răscoală şi, cu armele în mână, cere modiii- 

carea formei de guvern ; întronarea unui nou regim politic, sau 

-guvernanţii voiesc să-şi consolideze puterea, schimbând regimul 

-politic, adică fac o lovitură de Stat; un Stat strein ne declară 

răsboi şi intră în ţară. Iată stări de fapt, provocate de oameni, 

care rup echilibrul politie existent până atunci şi care au reper- 

.cusiuni asupra vieţei juridice, asupra raporturilor existânde în- 

“tre Stat şi particulari. Asemenea turburări pot să fie provocate 
si prin cauze naturale: o secetă groaznică urmată de o mare 

“foamete, mari cutremure de pământ, cari distrug oraşe, înunda- 

-Hiuni puternice, scufundări de regiuni, răspândirea unei boale 

microbiene foarte periculoase, etc. Toate aceste situaţiuni de fapt 

“Angrijitoare, fie că sunt provocate de oameni, fie că, sunt produse 

de forţele naturei, sunt anormale, ele nu au putut fi prevăzute 

-<le legiuitor. Pentru ca organismul social să poată rezista peri-



326 " PAUL NEGULESCU 

colului şi a-l combate cu succes, este necesar ca: puterea, politică. 
permanentă, adică puterea executivă, care are conducerea co-— 
lectivităţei și întreaga răspundere, să aibă posibilitatea de a. 
aduce modificările necesitate, de împrejurări stărei legale, day 
aceasta numai în mod provizoriu, cât ţine pericolul. 

Prin urmare, puterea executivă procedează în. conformitate- 
cu legea, în timpuri normale ; ea poate să procedeze şi ilegal în. 
timpuri de criză, numai ca să salveze comunitatea. Trebue să. 
recunoaștem deci, puterei executive o activitate pentru timpuri. 
normâle şi o: activitate pentru timpuri de criză, timpuri anor- - 

male. . 

In timpuri normale se stabilește un anumit echilibru între 
forţele sociale şi se garantează individului anumite drepturi, pe 
care puterile politice, legislativul 'şi executivul, sunt datoare să. 
le respecte, iar puterea, judecătorească, trebue ca la cererea par-- 

"ficularului să restabilească starea de legalitate, dacă vreo încăl- 
care a avut loc. 

In timpuri de criză, însă, acest echilibru se rupe. Colectivi- 
tatea, are interes ca să aibă o altă structură, bazată mai mult pe 
ideia de solidaritate. socială : legătura dintre membri trebue să 
fie mai puternică, raporturile de subordinaţiune către guvernanți 
mai simţite, trebue ca grupârea, socială să formeze o unitate: 
foarte strânisă, foarte legată. Drepturile recunoscute pârticulari-- 
lor în timpuri normăle şi cari fac posibilă desvolta.rea, vieţei so-: 
ciale pot, în caz de cwiză, să constitue un pericol ; ele pot deci să. 
fie suprimate. Şi aceste măsuri tiebuese : să fie'luate repede, fără. 
şovăire, şi, dacă puterea, legiuitoare nu ar funcţiona, evident că. 
aceste măsuri trebiiâsc” să fie luate de celalt o» gan politic pernna- 
nent, puterea executivă. Iată, deci, o activitate deosebită a; pute- 
rei executive destinătă iiu să aplice legile, dar să apere. colecti- 
vitătea prin orice: mijloace ar crede de cuviinţă. “ Manifestările- 
acestei 'adtivităţii portă, şi ele numele de acte de guvernământ, 
(aşa le numește şi legea din 17 Febr. 1912, constituţia din 1993,. 
art. 107 în fine), și decrete legi. 

Pentru o mai bună înțelegere a maăteriei, credem că este bine 
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să studiem mai întâi activitatea puterei executive din timpuri 

normale. 
- 

114.— Actele administrative sunt de 2, feluri : 1) printr”u- 

nele se ordonă sau se interzice ceva, administraților. Autoritatea 

administrativă dă ordine, lucrează ca putere suverană îaţă de 

supuşi. Aceste acte se numesc acie de autoritate, cum. .de pildă 

regulamentele, ordonantele, deciziunile, etc. ;. 

2) printr'alte acte, autoritatea, gerează patrimoniul public și 

face acte relativ la acel patrimoniu, acte prin care măreşte, mic- 

şorează. sau conservă patrimoniul, cum de pildă o cumpărare de 

imobil făcută de administraţie, o închiriere, o vânzare, etc. Aceste 

acte se aseamănă cu acele ce fac particularii şi sunt supuse ace- 

loraşi norme de drept privat, cu oarecare modificări introduse 

prin legile administrative. Aceste acte patrimoniale poartă nu- 

mele de acte de gestiune. | 

Actele de autoritate sunt supuse controlului, în ce priveşte 

legalitatea, Curţei de casaţie conf. art. 5 $ III Hit. f. din legea 

Curţei de casaţie, pe câtă vreme actele de gestiune sunt supuse 

justiţiei ordinare, ca și actele similare făcute de particulari. Ală- 

turi de actele adininistrative, dar făcând o categorie aparte, a- 

vem actele administrative de natură juridică, prin care anume 

organe administrative stabilesc anumite drepturi ale Statului 

faţă de particular, drepturi care rămân definitive, dacă nu sunt 

atacate, prin căile de reformare, pe care legea le pune la dispo- 

ziţie. Asemenea, acte găsim, în materie de contribuţiuni directe, 

procesele verbale de impunere. In alte materii, cum de pildă în 

materie vamală, infracțiunile sunt constatate prin procese ver- 

bale dresate de agenţi. vamali. Unele din aceste procese verbale 

sunt definitive (art. 90 leg. vămilor), altele trebuesc să fie con- 

firmate de administraţia centrală. In orice caz administrațiunea 

activă condamnă la amenzi, care uneori pot fi considerabile şi 

ceeace e şi mai extraordinar, amenzile se pot transforma în în- 

chisoare, în caz de insolvabilitate (art. 193, 194, 201, 210 şi 211 

leg. vămilor), dacă procesul verbal rămâne. definitiv prin nea- 

pelare sau prin respingerea apelului.
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SECȚIUNEA II 

ACȚIUNEA PUTEREI EXECUTIVE IN TIMPURI NORMALE 

115 5 a) Acte prin care se stabilesc raporturi între puterea 
executivă şi cea legislativă. 

115. — Raporturile guvernului cu parlamentul sunt regle- 
mentate prin Constituţie. Art. 34 ne spune că puterea, legislativă, 
se exercilă colectiv de călre Rege şi reprezentaţiunea, naţională, 
că, reprezentaţiunea naţională se împarte în 2 Adunări : Camera. 
şi Senatul, că orice lege cere învoirea. a, câtor trele ramuri ale Du 
terei legiuitoare. 

Art. 35 adaogă că inițiativa legilon este dată, jicăreia din 
cele 3 ramuri ale puterei legislative. 

Art. 88 ne spune că Regele sancţionează şi promulgă legile, 
că el poate refuza, sancţiunea ; că el convoacă parlamentul (art. 
90), că el deschide sesiunea printr'un mesaj, la care Adunările 
fac răspunsurile lor ; că el are dreptul de a, convoca parlamentul 
în seşiune extraordinară ; că el are dreptul de a dizolva una sau 
ambele Adunări ; că actul de dizolvare trebue să cuprindă şi 
convocarea, corpului electoral până în 2 luni şi a Adunărilor 
Până în 3 luni; că Regele poate proroga sau amână Adunările, 
însă această amânare nu poate fi mai mare de o lună, nici nu 
poate fi reînoită, în aceiaş sesiune, fără consimţimântul Adu- 
nărilor. 

Prin faptul că art. 87, stabilind că Regele este inviolabil, 
adică nu are răspundere şi că nici un act al Regelui nu este 
valabil dacă nu e contrasemnat.de un ministru, rezultă că gu- 
vernul: exercită de fapt atribuţiunile regale. Constituţia din 1923, 
în mod inutil, a precizat prin art. 92 că guvernul exercită pute- 
rea executivă în numele Regelui, fără să adaoge că tot el exer- 
cită şi căderile de ordin legislativ ale Regelui. 

Când Regele convoacă corpul electoral. pentru Cameră. şi 
Senat, când convoacă, parlamentul, îl prorogă, sau îl dizolvă, 
face acte de ordin constituţional. Nici un particular nu ar putea 
să ceară daune dela Stat pentru că, prin violarea dispoziţiunilor 
constituţionale, îi sa atins un interes. 
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E lesne de înţeles că nu ar fi admisibil un recurs prin care 

i sar cere înlăturarea ca ilegal a unui decret care pronunţă di- 

zolvarea Parlamentului şi convocarea corpului electoral peste 6 

luni, sau a unui decret, prin care se prorogă parlamentul pentru 

a doua oară în cursul acelei sesiuni, căci nimeni nu se poate 

plânge în mod individual. E o luptă politică între 2 puteri poli- 

tice ale Statului : puterea, legislativă şi cea executivă şi sancţiu- 

nea. infracţiunei comise de puterea executivă nu poate să fie de- 

cât tot politică. A aduce în desbaterea instanţelor judecătorești 

asemenea, acte ale guvernului, însemnează a. transforma, puterea 

judecătorească în putere politică. De altfel, procedând în aşa 

mod, puterea executivă poate ajunge la o lovitură de Stat, la o 

schimbare a forimsi de guvernământ. Şi nimeni nu se poate 

plânge, nimeni nu poate pretinde dela justiţie o anumită formă. 

de guvern sau măcar respectarea formei actuale. Aparține colec- 

tivităţei acest drept de a 'şi stabili forma de guvernământ care îi 

convine şi aceasta o face numai prin mijloace politice. 

Legea, responsabilităței ministeriale, din 2 Mai 1879, prin 

art. 2 stabileşte că ministrul, care va fi contrasemnat decrete, 

care violează un text expres al constituţiunei, se va, pedepsi cu 

detenţiunea şi interdicţiunea de a ocupa funcțiuni publice timp 

de 3 ani, însă numai ambele Adunări, precum şi Regele, au 

dreptul de a cere urmărirea miniştrilor (art. 98 constit. 1923). 

E o sancțiune politică, al cărui exerciţiu este încredinţat la or- 

gane politice. | 

De asemenea, dacă guvernul nu voieşte să prezinte un 

proiect de lege, nimeni nu are drept să se plângă. Este un drept 

al guvernului de a prezinta legile ce-i convin şi Qui 840 jure 

eminem laedit. Sunt contracte făcute de o comună (sau judeţ), 

care pentru a fi valabile trebuesc aprobate printr'o lege. Particu- 

larul contractant are tot interesul ca proiectul de lege să fio 

prezentat parlamentului, dar dreptul de iniţiativă, este o prero- 

gativă a guvernului și particularul nu se poate plânge, iar co- 

muna (sau judeţul) nu are acest drept, pe lângă considerațiunea, 
de mai sus şi pentru motivul că legea Curţei de Casaţie, prin art.
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5 $ III, lit. £, Nr. 2, opreşte recursul făcut de o autoritate supusă 

tutelei contra actului autorităţei tutelare, prin care refuză au- 

torizarea, cerută *). 

116 b) Raporturile guvernului cu -puterea judecătorească. 

Decrete de amnestie şi grațiere. 

116. — Am vorbit de relaţiunile ce există între puterea exe- 

cutivă şi cea legislativă; şi de actele ce intervin cu ocaziunea aces- 

„tor raporturi. Puterile legislativă şi executivă, exercită roluri po- 

litice de îndrumătoare, de conducătoare ale colectivităței ; ele se 

ocupă de interesele întregei colectivități şi caută să le satisfacă, 

pe câtă vreme puterea judecătorească, în acţiunea ei, eare tre- 

bue totdeauna să fie provocată de cineva, presupune 0 violare 

a, legei, pretinsă de acel care pune în mişcare acţiunea acestei 

puteri și, prin această acţiune, se caută să se restabilească sta- 

rea de legalitate. Proteguind astfel drepturile şi interesele par- 

ticularilor, în mod indirect, se aduce un -mare serviciu colectivi- 

tăței prin faptul că, se stabileşte siguranţa drepturilor, a vieţei, 

a onoarei particularilor. Puterea judecătorească. nu lucrează pe 

cale de dispozițiuni generale ca. celelalte puteri, ea nu are ca 

dânsele caracter politic. 

Puterea executivă, care reprezintă interesele generale, stă 

în relaţiuni cu puterea judecătorească prin intermediul unui 

organ numit ministerul public, cu caracter mixt administrativo- 

judecătoresc. Acest organ are caracteristicile organelor adminis- 

trative, fiind supus ierarhiei, ministrul justiţiei fiind. şeful acestei 
ierarhii, pe câtă vreme în organizarea judecătorească. fiecare 
tribunal, fiecare judecătorie judecă în mod independent, numai 
după conştiinţă, nu după erdin. 

1, Vezi şi expunerea de motive. Vezi Laferriere Jurid, adm. Il 35. 

 



TRATAT DE:DREPT. ADMINISTRATIV 331 

Prin. intevimediul: acestui organ '), puterea executivă. pune 

în mişcare acţiunea, puterei judecătoreşti ca să pedepsească, eri 

mele :şi. delictele, adică infracțiunile la legea pozitivă, pe care ea 

_ le: socoteşte: periculoase pentru organismul social: 

Actele ministerului public numite acte de acuzare în materie 

de crime şi'rechizitor în materie de delict, precum şi concluziunile 

orale puse: în instanţă de membrii ministerului public, constituesc 

acte cu caracter judiciar şi legea nu recunoaște nici un drept la 

despăgubiri faţă de Stat, chiar când se dovedeşte că aceste acte 

au fost eronate. . 

Puterea. executivă. poate să facă să înceteze acţiunea justi- 

ţiei în materie de crime sau delicte politice (art. 88 const.), acor- 

dând amsiestie (uitare), în scop. de a; face să înceteze prigonirile 

politice, sau pentru a restabili pacea socială. In urma unor mari 

perturbări sociale, cum a fost răsboiul mondial s'a acordat am- 

nestie şi pentru: delicte de drept comun din cauza marelui nu- 

măr de infractori şi în scop de a se restabili armonia socială. 

Puterea, executivă poate, atunci când i se pare că pedeapsa dată 

de judecată a, fost excesivă, 'să acorde grafierea, comutarea san 

reducerea, pedepsei. Sa 

Decretele de grațiere sâu de amnestie, în materie politică, 
nu pot fi atacate pe nici o cale, nici de partea vătămată prin 

infracţiune şi care urmăreşte ca partea, civilă condamnarea, celui 

vinovat, nici de cel urmărit sau condamnât, care nu poate refuza. 
amnestia sau srăţierea.' Dacă însă puterea executivă dă un de. ) 

cret, prin care acordă amnestie pentru delicte de drept comun, 

poate victima delictului, care îşi vede închisă orice. cale de repa- 

, 1. Ministerul public are o acțiune spontanee adică se pune în mişcare 
din propria inițiativă, ca şi autorităţile administrative, pe câtă vreme instanța 
judecătorească trebue să fie solicitată de cine-va ; ministerul -public are o ac- 
țiune confihăă; ptocurorut este ofițer de poliție judiciară și, în această calitate, 
trebue să observe, în tot momentul, şi să constate infracțiunile urmărind pe 
infractori. Şi, din acest punct de vedere, acţiunea sa se aseamănă cu acţiunea 
administrațiunei' şi se diferănțiază de' acţiunea  jidecătorească, care nu are 
acest caracter. , 

„In calitate de ofiţer de poliție judiciară et trebue: 1) să constate in- 
fracțiunea, 2) să aducă probele,:3) să dea tribunalelor pe culpabili.,
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rațiune faţă de autorul infracţiunei, să ceară înlăturarea decre- 

tului ca ilegal. Textul constituțional acordă Regelui dreptul de a 

amnestia numai în materie politică (art. 88) şi art. 91 stabileşte 
că Regele nu are alte puteri decât acele care îi sunt date prin 

Constituţie. Puterea executivă are atribuţiuni determinate, pre- 

cizate, numai puterea legislativă are atribuţiuni generale, are 

plenitudinea, puterilor, care nu au fost acordate de constituant 

puterei executive sau puterei judecătoreşti. _ 

Regele, adică puterea executivă, neavând dreptul a amnestiă 

în materie de infracţiuni de drept comun, numai puterea legiui- 

toare are acest atribut, numai ea poate. să acorde uitarea, să a- 

copere cu un văl și infracţiunea şi consecinţele dăunătoare ale ei. 

Puterea legislativă, care e reprezentanta opiniunei publice, poate 

să-şi dea, seama de necesitatea unei asemenea, măsuri. În conse- 

cinţă, particularul vătămat, printr”un' decret de amnestie, dat în 
materie de infracţiuni de drept comun, poate face recurs în Ca- 

saţie, conf. art. 5 $ III lit. f., întru cât acel decret este făcut î în 

violarea art. 88 combinat cu 9i din Constituţie. 

In Franţa, amnestia, potrivit art. 3 din legea dela 25 Te- 
bruarie 1875, se acordă de puterea legiuitoare şi argumentele ce 
sau dat ca să se ia puterei executive acest drept pornesc dela 

ideia că amnestia, având ca efect de a suspenda efectele unei 
legi pentru o anumită perioadă de timp, numai parlamentul 
poate să aibă acest drept, în mod logic. 

La început, amnestia intervenea numai pentru fapte politice, 
însă dela 1870—1911 au intervenit 16 legi de amnestie, dintre 
care foarte multe au prevăzut delicte de drept comun. În urma 
răsboiului mondial s'a acordat, şi în Franţa şi la noi, amnestie 
foarte largă şi pentru delicte de drept comun. 

„117 c) Acte privitoare la raporturile internaţionale 

.. Un Stat nu este izolat, el se învecineşte cu alte state, acestea. 
cu altele. Intre cetăţenii acestor state există relațiuni numeroase 
şi variate. Fiecare Stat caută să protejeze interesele supușilor
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săi şi să faciliteze aceste raporturi ; diferite state, având interese 

comune de apărat, fac între dânsele tratate, convenţiuni. 

Intreţinerea raporturilor dintre un Stat şi celelalte constitue 

politica externă a Statului şi acţiunea, prin care se manifestează, 

această politică se numește acţiune diplomatică. 

Se înţelege dela, sine că actele ce se fac în exercitarea acţiu- 

nei diplomatice nu sunt acte administrative, căci administraţiu- 

nea, prin actele sale, execută legile în coprinsul teritoriului, pe. 

câtă vreme actele diplomatice se execută şi într'alt Stat, căei ele 

sunt rezultatul unui acord de voințe dintre două state. Actele di- 

plomatice sunt acte politice, sunt acte de guvernământ. 

In ceeace priveşte actele diplomatice, convenţiunile şi trata- 

tele încheiate cu puterile streine, ele potrivit art. 88, 87 şi 92 din 

Constituţie sunt opera guvernului, însă pentru â deveni obliga 

torii se cere, pentru convenţiunile cu caracter economic, ca să 

fie aprobate și de Parlament. Convenţiunile cu caracter politic, 

cum ar fi tratatele de alianţă, ete., nu au nevoe de o asemenea 

aprobare. Însă, şi această aprobare, pe care o dă parlamentul, 

nu este o lege propriu zisă, căci nici Camera, nici Senatul nu 

au dreptul de a modifica textul convenţiunei prinb”'un amen- 

dament, ci numai de a respinge sau a aproba, convenţiunea. Par- 

lamentul nu are dreptul a discuta şi modifica, textul propus pen- 

tru că convenţiunea nu este opera guvernului ţărei, dar a acestui, 

guvem şi a unui alt guvern strein ; convenţiunea este opera a 

două suveranităţi. Dacă parlamentul poate să modifice actele și 

propunerile guvernului ţărei, el nu are nici o cădere să modifice 

actul făcut de un guvern strein. In această materie, parlamentul 

joacă un rol de control şi de colaborare politică şi, dacă. constată 

că, interesele ţărei nu au fost bine apărate, poate să refuze apro- 

barea. “Parlamentul este judecătorul utilităţei şi oportunităței 

convenţiunei. Guvernul, după! ce a obţinut aprobarea, ratifică, 

convențiunea. 

„Ca o consecință a acestor principii, tribunalele nu au drep- 

tul de interpretare al convenţiunilor și tratatelor diplomatice, 

căci ele sunt opera a două suveranităţi și, dacă ar avea acest
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drept de interpretare, săâr da naștere la jurisprudențe diverse, 

care ar rupe unitatea actului diplomatic şi Par paraliza. Actul, 
fiind opera, a două voințe suverane, nu poate îi interpretat de- 

cât prin -consimţimântul acestor voințe, care nu pot admite ca 

un, organ, reprezentând numai una din părţi, să dea o anumită 

interpretare actului. Pe de altă parte actele diplomatice, în cea 

mai: mare parte, sunt secrete, căci, cu toată lupta preşedintelui 

Wilson, diplomaţia a rămas cu acest caracter, şi prin urmare 
tribunalele nu ar putea, să se pronunţe în: adevărată cunoştinţă 

de cauză. Interpretarea actelor, tratatelor şi convențiunilor di- 

plomatice, precum şi executarea lor aparţine guvernului, ne 

spune ant. 5.$Ş III, lit. î.. Nr. 1 din legea Curţei de Casaţie 

din 1912. Si o 

P/ Intre obligaţiunile ce Statul are faţă de cetăţeni este şi aceia 

de a-i acorda protecţiune în streinătate. Presupunem că un par- 

ticular ar suferi pagube prin faptul unui stat strein, sau prin 

faptul unor particulari din acel Stat ; acel particular prejudi- 

țiat ar putea, să ceară, cu titlul grațios, ca. ministerul de externe 

să facă intervenţiuni diplomatice în sensul de a obţine repara- 

vea prejudițiului suferit. Dacă face asemenea, intervenţiuni, în- 

semnează că ministerul a găsit cererea, justificătă şi că consideră 

o intervenţiune în aceșt sens ca fiind oportună; dar, dacă re- 

fuză să admită cererea, particularul nu poate să reclame în jus- 
tiţie ca statul să fie obligat a face intervenţiuni diplomatice. Ase- 
menea, chestiuni internaţionale nu pot face obiectul unui recurs 
jurisdicţional. Numai guvernul singur este calificat să exami- 
neze, dacă cererea, e justificată şi dacă intervenţia, poate fi opor- 
tună, adică, dacă nu e susceptibilă, de a, irita opiniunea publică 
sau cercurile politice ale celeilalte ţări, faţă de care urmează să 
se facă interevenția şi prin urmare de a provoca rezistenţă. și 
formulare de cereri reconvenţionale, ceeace în definitiv ar risca, 
să turbure bunele raporturi. Din acest punct de vedere actul, 
prin natura sa, are un caracter politic. 

Tribunalul Ilfov I a hotărît, că refuzul Statului de a, acorda 
protecţune unui supus român, aflaf. în streinătate, trebue soco- 
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ţit ca un act de guvernământ, care nu poate îi supus la nici un 

control jurisdicţional *). 

" Soluţiunea, tribunalului e justă, instanţa, a făcut o bună 

aplicaţiune a, principiilor. 

De asemenea, dacă guvernul a făcut o “intervenţiune şi a 

"obținut o sumă globală pentru mai mulţi dăunaţi, repartiţia su- 

mei este un act de guvernământ, căci se face pe baza unui acord 

diplomatic, intervenit între două state şi prin urmare ea se va 

face de ministerul de externe. 

Cu drept cuvânt, ministerul de externe francez spunea în- 

40 notă din 3 Decembrie 1866, adresată, guvernului britanic: 

„Il appartient au gouvernement seul d'examiner, avec la bonne 

oi qui prâside ă ses râlations diplomatiques, les observations qui 

viendraient ă lui &tre prâsentâes par un gouvernement €tranger ; 

1es tribunaux francais sont incompâtents pour r6soudre ces ques- 

tions diplomatiques“. - 

Legea Curţei de casaţie din 17 Febr. 1912, prin art. 5 $ III, 

lit. £., Nr. 1, ne spune că atât interpretarea, cât şi executarea 

convenţiunilor şi tratatelor diplomatice sunt acte de guvernă- 

mânt, adică, sunt de atributul .exclusiv al! guvernului. Cu toate 

acestea, se admite o distincţiune între convenţiunile diplomatice, 

care se refră la dreptul public şi cele care se referă la, dreptul 

privat, cum ar fi convenţiunile relative la starea şi capacitatea 

persoanelor, la, regimul succesiunilor, la protecţiunea proprietă- 

fei literare, artistice sau. industriale, care de ordinar fac şi pen- 

tru 'supuşii ţărei contractante aplicaţiunea, normelor de drept 

aplicabile indigenilor. Vezi în acest sens convenţiunea pentru 

protecţiunea, mărcilor de fabrică şi de comerţ, încheiată, între 

România și Italia la 24 Mai 1903 şi ratificată la 26 Februarie 

1904, convenţiunea cu Franţa pentru protecţia proprietăței lite- 

rare, artistice şi industriale din 19 Iulie 1907, convenţiunea cu 

'Austria. pentru protecțiunea. proprietăţei literare, artistice şi fo- 

tografice din 4 Martie 1910. | 

1) Ilfov 1“sent. 613/904, Dreptul 1906, pg. 31.
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In. asemenea, cazuri, instanţele judecătoreşti vor face şi pen- 
tru supușii țărei streine -aplicaţiunea, legei române ; însă inter- 
pretarea textului convenţiunei, atunci când ar prezenta dificul- 
tăți, aparţine guvernului. | 

Uneori, guvernul din cauza relaţiunilor încordate cu un 
alt stat, care a luat măsuri vexatorii îaţă de naţionalii noştri, 
care aplică tarife vamale extraconvenţionale, denunţă o conven- 
țiune comercială ce avea cu acel stat şi aplică; măriurilor, pro- 
venind din acea ţară, suprataxe sau chiar proibiţiuni, în loc de 
a aplica tariful convenţional. 

Incontestabil că importatorii vor avea pagube prin. aplica- 
rea unei asemenea, măsuri ; negreşit că ei ar putea pretinde că, 
prin aplicaţiunea unei asemenea. măsuri, se violează art. 109 din 
Constituţiunea, din 1923, întru cât taxele vamale sunt impozite 
şi pentru stabilirea lor trebue o lege ; dar nu e mai puţin ade- 
vărat, că guvernul, făcând acest act de retorsiune sau represa - 
lii *), a, avut în vedere apărarea demnităţei naţionale faţă de 
siatul strein, care a procedat în mod. arbitrar. | 

Recursul contra unor asemenea măsuri e inadmisibil, căci 
nu se poate concepe ca, în conflictul dintre 2 state suverane, să 
intervină, particulari, nu se poâte concepe ca o instanţă judecă- 
torească, aparţinând uneia, din ţări, să judece şi să califice ac- 
țiunea statelor în conflict, să stabilească dacă statul nostru a pro. 
cedat bine sau rău, faţă de statul strein. 

Statul nostru are nevoe de întreg prestigiu în lupta diplo- 
matică, şi ar însemna, o ştirbire profundă. când instanța judecă- 
torească ar blama actul guvernului nostru. Ceva mai mult, ins- 
tanţa nici nu s'ar putea pronunţa în cunoştinţă de cauză, cores- 
pondenţa diplomatică. fiind secretă. Şi apoi art. 4 din legea, ge- 
nerală a vămilor dă drept guvernului de a aplica, suprataxe sau 
chiar proibiţiuni la, mărturile țărilor care aplică sau vor aplica 
suprataxe sau proibiţiune mărfurilor românești. Guvernul tre- 
bue însă să supue aceste mășuri ratificărei parlamentului în 
prima sesiune, 

  

1924 1) Hacman M., Dreptul internațional public și privat. Cernauţi,
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Când este vorba de relaţiunile exterioare ale statului, trebue 
să recunoaştem guvernului o libertate mai mare decât atunci 
când e vorba, de afaceri interne şi aceasta din cauza pericoleloy 
mai mari, care îi pot veni prin surprindere. De multe ori guver- 
nul, pentru a evita conflicte cu state streine, comite acte axrbi.. 
trare, ilegale, pe care nu le-ar comite pentru interese politice in- 
terne. De pildă, dacă un ziarist, prin diferite mijloace, reuşeşte 
să obţie textul unui trataţ politic secret şi voieşte să-l publice, 
guvernul, în contra, dispoziţiunilor art. 25 din Constituţie, or- 
donă să se facă percheziţie la redacţie sau confiscă, întreaga, edi- 
ție pentru a opri câ tratatul să fie dat publicităței, ceeace ar pu- 
tea turbura, relaţunile cu alte state. Nezgreşit că guvernul ar pu- tea susţine gravitatea, faptului de a se fi: publicat documentul din punctul de vedere al politicei externe şi necesitatea, de a opri 
publicarea, şi că aprecierea, acestor fapte aparţine organelor Do- 
litice : guvernul şi Parlamentul. 

Actele de guvernământ, ce am examinat până acum şi anu- 
me : actele privitoare 'la, raporturile dintre puterea. executivă, şi 
cea legislativă. şi actele diplomatice prin natura lor sunt acte cu 
caracter politic, adică au drept Scop conservarea şi desvoltarea Statului ; ele nu pot da naștere la, nici un recurs jurisdicţional. 

Into perioadă normală, „constatăm existenţa acestor acte ; 
unele necesare pentru regulata, funcţionare a organelor Statului 
şi altele pentru existenţa, lui ca organism internaţional. 

Şi unele şi altele, aceste două categorii de acte nu pot fi ase- 
mănate cu actele administrative de autoritate, căci primele în- 
tervin între relaţiunile dintre 2 puteri politice ale statului, se- 
cundele în relaţiunile dintre 2 state, pe câtă vreme actele admi- 
nistrative de autoritate sunt măsuri, prin care se ordonă sau s6 
interzice ceva administraţilor de către autoritatea. superioară, în 
baza, dreptului de suveranitate, dar în conformitate cu legea. 

Dintre actele care intervin, în raporturile dintre puterea, 
executivă, şi cea judecătorească, numai decretele de ammnestie au. 
prin natura lor, un caracter politic. Ele intervin, de pildă, după 
o mişcare politică şi sunt menite să liniștească spiritele, să ajute 

22
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da armonizarea socială, ; ele, din acest punct de vedere, sunt acte 

de guvernământ. 
/ 

/ 118 d) Actele de comandament militar 

118. — Actele de comandament militar sunt actele prin care 

şefii militari dau ordine privitoare la, activitatea subalternilor şi 

privitoare la conducerea trupei, la îndeplinirea serviciului. Armata 

este instrumentul prin care organizarea de Stat îşi asigură și 

îşi apără existența şi integritatea ; ea este organizată în timp de 

pace, în. timp normal, în așa. fel, încât în timp de pericol să dea 

maximum de putere de rezistență. In organizarea militară, do- 

mină, spiritul de subordonare și de disciplină şi ordinul şefului 

nu poate să fie criticat sau discutat de inferiori şi codul justi- 

ției militare, prin art. 211, consideră, ca un delict faptul nesupu- 

nerei la ordinul superiorului. 

În asemenea, condițiuni, nu se poate concepe ca militarul 

să aibă drept de a ataca cu recurs un act de comandament mi- - 

litar. Nu poate să existe un control jurisdicţional în contra, aces- 

tor acte de comandament, de oarece prin anularea lor cerută. de 

inferior sar știrhi autoritatea superiorului şi apoi interesul ar- 

matei cer ca ordinele să se execute imediat, ceeace exclude po- 
sibilitatba unei judecăţi. | 

In schimb însă superiorul ierarhic luând cunoştinţă de or- 

dinul dat de inferiorul său, , poate să-l raporteze sau să-l modi- 

fice. 
Alături de actele de comandament găsim în organizaţia mi- 

litară şi alte activităţi necesare pentru buna ei funcţionare și 

"care sunt supuse ordinei juridice. De pildă, ofiţerii sunt proprie- 

tarii gradului, ceeace însemnează că lor nu li se poate lua gra- 

dul decât cu anumite forme şi în anumite cazuri stabilite de lege; 

de asemenea, aprovizionarea armatei: se face după anumite nor- 

me. Toate aceste activităţi constituese adiministrațiunea militară, 

supusă regulei juridice. Actele administrative militare sunt su- 

puse controlului jurisdicţional. Spre 'ex.:' un ofiţer, pus la re- 

tragere în mod ilegal, avea drept, conform legei din 1905, să
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«eară anularea. decretului ilegal şi reintegrarea, ; legea din 1912 
A refuză acest drept, acordându-i numai posibilitatea de a, cere 
rectificarea pensiunei (art. 5 $ III lit. g.), dar "Constituţia, din 
1923 îi recunoaşte din nou: areptu de a cere reintegrarea. Din 
contră, actele de comandament militar, conform art. 107 alin. 
final, nu sunt supuse controlului jurisdicţional. 

Şi cu cât pericolul este mai mase, cu atât coheziunea unităţilor 
militare trebue să fie mai desăvârşiţă, cu atât disciplina trebue 
să fie mai mare. Ordinile militare pot veni în contrazicere cu 
principiile stabilite în: legi şi constituţiuni. De pildă, un piin- 
cipiu fundamental este că oricine are dreptul să- Şi conserve 
viața, dar, în caz de răsboi, acela care ar refuza să execute un 
ordin de atac foarte periculos, sub motiv că voiește să-şi con- 

„ serve viaţa, va fi condemnat la moarte pentru că a refuzat să 
execute un ordin. Actul de comandament militar este deci în 
afară, de orice regim juridic ; el nu constitue deci un act admi- 
nistrativ, pentru că acesta e supus ordinei juridice *). 

119 e) Dreptul de legiterare exercitat de puterea executivă 
prin delegațiune. 

In multe din legile noastre se găsese delegațiuni date pute. 
vei executive de a complecta legea, şi de a, o interpreta prin cir- 
culări. Asemenea dispozițiuni însă nu sunt constituţionale, căci 
constituțiunea dă puterei legislative atribuţiunea de a legifera, 
numai ea are dreptul de a stabili norme obligatorii - pentru, 
<reind situaţiuni . juridici noi generale, adică creind dreptul 
obiectiv. Constituţiunea nu recunoaşte puterei executive acest 
drept. De asemenea, interpretarea legilor cu caracter de autori- 
tate este un atribut al puterei legiuitoare, după, cum glăsueşte 
art. 36 din Constituţie. 

Aceste drepturi, aceste atribute recunoscute puterei legisla- 
tive nu pot fi delegate de aceasta, puterei executive conform prin-: 
cipiului delegata potestas mon delegatur : căci dacă am admite 
să puterea, legislativă poate să delege puterei executive dreptul 

  

| 1) Vezi pag. 49 şi 50.
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de a complecta, modifica sau interpreta, o lege, putem să admitere 
că, printr'o lege i s'ar putea conferi puterei executive un drept 
general de a complecta şi interpreta, legile, ceeace ar însemna că 
puterea, legiuitoare printrun act de legislaţiune ordinară modi- 
fică. Constituţia, violând astfel art. 129 şi 130 constituție, care 
stabileşte anumite norme pentru modificarea, constituțiunei. Ca 
toate acestea, legea; judecătoriilor de pace din 1896 stabilea, prin 
art. 122" ca şi alte legi, că puterea executivă are dreptul de a 
ccunplecta, şi interpreta, legea şi instanţele noastre. judecătoreşti 

au admis acest procedeu neconstituţional. 

120 f) Acte de natură judecătorească făcute de puterea 

executivă. 

In capitolul III, vorbind: de principiul separaţiunei puteri- 

lor, am arătat că ori de câte ori cineva se plânge că starea de 

legalitate a, fost violată, trebue să se adreseze instanţelor judecă- 

'oreşti, singure competente ca, să examineze dacă ordinea ju- 

vidică a fost aţinsă şi să ordone reintrarea în legalitate. Legea. 

din 1864, care organizase consiliul de stat ca un tribunal admi- 

nistrativ, a fost desființată prin art. 131 din Constituţia din 

1866, devenit 130 cu ocaziunea revizuirei din 1884. Prin acest: 

articol, se oprea reînfiinţarea consiliului de stat cu atribuţiuni 

de contencios administrativ. Legea din 9 Iulie 1866, care a îm- 

părţit atribuţiunile consiliului de stat, arată, prin art. 8, că toate 

atribuţiunile de contencios sunt atribuite tribunalelor judecăto- 
rești. Constituţia din 1923, prin art. 107, stabileşte că, toate ches- 

tiunile de contencios administrativ sunt de competența tribunalelor 

judecătoreşti. Şi cu toate aceste texte pozitive, găsim tribunale ad- 

ministrative la toate ministerele. Aşa, ministerul de finanțe are 

o comisiune pentru lichidarea averilor foştilor inimici, care sta- 

tuiază asupra, dreptului de proprietate, poate să ordone punerea 

sub secfestru, dar judecata se face totuși înaintea instanţelor ju- 

decătorești; are apoi o comisiune de experţi, care funcţionează, 

potrivit art. 126 din legea vămilor, ca o instanţă de judecată, sen- 

tințele ei sunt definitive ; apoi agenţii vamali cari, prin procese 

verbale, pot constata infracţiuni la, legea vamală şi pronunţa con-
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dmnări, în unele cazuri definitive (art. 90); alteori. deciziunea, 
de condemnare se pronunţă de administraţiunea vămilor, pe baza 
procesului verbal, cu drept de apel la tribunal (art. 219). La mi- 
nisterul de domenii, găsim o serie întreagă de instanțe de jude- 
cată şi o Curte de casaţie*), comitetul agrar, care judecă Şi se 
pronunţă asupra, dreptului de proprietate ; la ministerul de in- 
dustrie şi comerţ funcţionează comisiunea, industrială, comisiu- 
rca minelor, comisiunea economică, cu importante atribuţiuni 
de contencios adninistrativ ; la ministerul. de justiţie comisiunea 
persoanelor morale, „ete; agenţii comunelor pot condamna 
la amenzi până la 1000 lei în comunele urbane pen- 
tu contravenţiuni poliţieneşti (art. 272 din: legea pentru unifi- 
carea administrativă) şi această amendă, trebue plătită imediat, 

„căci altmintrelea, dacă, agentul îl socotește ca, insolvabil sau cu 
domiciliul necunoscut, el va fi înaintat împreună cu procesul 
verbal, adică în stare de arest, de îndată, judecătorului de ocol 
(art. 272). Acesta, dacă aprobă procesul verbal, transformă a- 
menda, în închisoare. 

Inalta, Curte de casaţie socotește aceste acte făcute de agen- 
ţii administrativi, ca acte judecătoreşti ; ea consideră aceste tri- 
bunale administrative drept tribunale judecătoreşti, întemein- 
du-se pe art. 101. din Constituţiune, care spune că nici o juris- 
dicţiune nu se poate înfiinţă decât în puterea unei legi. Or, 
acest text, după Curtea de casaţie, ar însemna că, puterea legiui- 
toare poate să dea atribuţiuni de judecată agenţilor administra- 
țiunei active, care, prin această învestire, devin şi judecători şi 
Prin urmare actele pe care le fac în această, calitate sunt acte 
judecătorești ). Inalta, Curte nu se preocupă că v asemenea, or- 
ganizare constitue o violare a art. 107, care opreşte înfiinţarea. 
tribunalelor administrative atribuind cunoașterea contenciosu- 
lui administrativ instanţelor judecătoreşti. (Vezi pe larg critica 
acestei jurisprudenţe, pag. 182 şi urm.). Şi unele din aceste 
condamnaţiuni sunt definitive (art. 90 şi 126 leg. vămilor); în ge- 

  

1) Cas. III, decizia 453 din 4 Martie 1925, 
2) Curtea_de Casaţie S, w., decizia 5 din 12 Febr. 1925.
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nera] însă, în materie de contravenţiuni poliţieneşti, procesul ver- 

bal e controlat de judecătorul de ocol ; în materie de contribuţiuni 

indirecte de tribunalul de judeţ ; în materie de contribuţiuni di- 

recte de comisiuni mixte, compuse din administratori şi judecă. 

tori. Dreptul de recurs există în toate cazurile, conf. art. 103 

Constituţie (vezi decizia 3-a a Cas. s. u. din 5 Februarie 1995. 

Pandecte săptămânale, fasc. 1-a din 1925 1). Particularul însă se- 
poate apăra, mult mai eficace pe calea conteștaţiunei la urmărire. 

tăcută, în conformitate cu art. 19 şi urm. din legea pentru urmă- 

viri. Aceste contestaţiuni se judecă în prima instanţă de autorităţi 

administrative, particularul are drept de a face apel la tribunal. 

înaintea căruia va putea prezenta toate mijloacele de apărare. 

În contra 'sentinței tribunalului se face recurs în casaţie. 

Am arătaţ *) că această doctrină, care admite ca organele si 

" agenţii administraţiunei active; consideraţi ca tribunale şi chiar: 

- ca instanţe de casare cu dreptul de a judeca şi condemna pe par- 

ticulari la amenzi penale şi chiar în materie de proprietate, în-- 

semnează, trecerea puterei judecătoreşti la rolul de o simplă a-: 

nexă a puterei executive, violându-se astfel principiile constitu- 

ționale, care proclamă. că autorităţile judecătoreşti formează n: 

putere distinctă, adică au titulari separați şi îndependenţi de ai 

puterei executive. " 

Uneori aceste acte administrative cu caracter judecătorese 

poartă nume de procese-verbale, când şi constatarea şi condem- 

narea. se face prin acelaș act (art. 90 legea vămilor); când însă 

condamnarea se face prin act dosebit, ele iau numele de deciziuni. 

(art. 210 din legea vămilor). 

„Actele făcute de agenţii administraţiunei, lucrând în calitate 

de judecători, pot atinge interesele și chiar drepturile particula- 

rilor. Ele au drept obiect de a determina unele obligaţiuni sau 

drepturi pe care legea, le impune sau le conferă particularului : 

astfel sunt actele administrative prin care se stabilește un drept 

1) In acelaș sens: Cas. |, decizia 989 din 16 Oct. 1923 în Dreptu? 
12/924. Cas. II, decizia 128 din 10 Oct, 1923, Jurispr. rom. 1923, p, 445. 

| 2) Vezi pag. 182—187.
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de pensiune în favoarea unei persoane, sau actele prin care se 

stabilesc contribuţiunile directe, actele relative la recrutare, pro- 

cesele verbale vamale ; alteori se pronunţă asupra contestaţiuni- 

lo» privitoare la dreptul de proprietate. Caracterul acestor acte 

este, după înalta, Curte de casaţie, acelaş ca al unei sentinţe dată 

de un tribunal judecătoresc ; ele judecă sumar, fără, citarea păr- 

ţilor, contestaţiuni în care Statul e parte protivnică şi une-ori 

hotărîrea instanței administrative e. definitivă.



“CAPITOLUL VI (Urmare) 

ACTELE PUTEREI EXECUTIVE 
ACTIVITATEA PUTEREI EXECUTIVE IN TIMPURI NORMALE 

Teoria actului administrativ 
121. Act administrativ, materii administrative. — 122. Actele administrative 

român. — 124. Caracteristicele actului de gestiune făcut de adminis- trație. — 125. Interesul distincţiunei dintre actele de autoritate şi cele de gestiune. — 126. Actele administrative de autoritate. — 127. Acţiu- 
ritate. Regulamente. — 129. Urmare. Ordonanţe. — 130, Urmare, buget, — 131. Urmare, decrete. — 132, Urmare, deciziuni ale consiliului de miniştri, procese-verbale ale consiliilor judeţene şi comunale. — 133, Ur- mare. Acţe de administrație pură; acte discreționare.—134. Urmare. Re- fuzul administrațiunei de a soluţiona o cerere legală. — 135, Urmare. Dreptul de a se adresa tribunalelor pentru a cere daune. — 136. Ur- mare. Procese verbale. — 137. Urmare, Acte de executare. — 138, Ce trebue să cuprindă un act administrativ. -- 139. Acte administrative complexe. — 140, Caracterele actului administrativ. — 141, Impărțirea actelor administrative după profesorul G. Jăze. — 142. Critica teorei profesorului Jăze. — 143, Actele de autoritate şi gestiune în diverse legislaţiuni. — 144. Caracteristicile actului de autoritate. — 145, Tutelă administrative. Control! ierarhic. — 146. Deosibiri între tutela adminis- trativă şi controlul ierarhic. — 147, Actele făcute de stabilimentele publice ; Deciziuni executorii şi deciziuni supuse tutelei. — 148. Teoria nulităţilor în cea-ce priveşte actele administrative. — 149. Actul admi- 

conform legei din. 1912. Constituţia din 1923. Actul de autoritate poate fi înlăturat or-când înaintea tribunalelor: Quae temporalia ad agendum, pe:petua ad excipiendum. — 150, Sancţiunea actului administrativă ilegal în legislațiunea străină. — 151. Fapte administrative. — 152. Deosebire între drept şi interes. 

121. — Prin acţ admânistrativ înţelegem un act făcut de un funcţionar, din ramul administrativ, relativ la o materie admi- nistrativă, care intră, în atribuţiunile acelui funcţionar.
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Prin materii administrative se înţelege tot ce contribue la con- 

servarea, şi progresul societăţei, de pildă : sizuranţa publică, im- 

pozitele, instrucțiunea, agricultura, etc. 

Vom vorbi, în special, despre -materiile administrative în 

partea IV-a a acestei lucrări ; în acest capitol ne vom ocupa nu- 

mai de actele administrative. 

122. — Am văzut că Statul (şi subdiviziunile sale, comuna 
și judeţul) poate să facă două feluri de acte: 

a) El poate să dea ordine tuturor sau unora din locuitori. 
care sunt datori să se supună, sub ameninţarea constrângerei. 

Aşa procedează puterea legislativă, prin legile ce face, stabilind 
printi'însele norme obligatorii prevăzute cu sancţiune, aşa, pro- 
cedează, puterea, judecătorească, când dă sentinţe. Cel condamnat; 
chiar în. materie civilă, este dator să se supună, căci în caz con- 
trariu i se aplică sancţiuni (execuţiune silită); cel chemat ca 
martor este dator să se prezinte sub ameninţare de sancţiuni. 
Tot aşa procedează şi puterea, executivă, când, căutând să exe- 
cute legile, ia. anumite măsuri, face anumite acte, prin care or- 
donă sau interzice ceva administraţilor sub ameninţarea con- 
strângerei ; ea are direcţiunea, intereselor colectivităței ; ea tre- 
bue să. menţie ordinea, publică ; ea trebue să vegheze ca. starea 
de legalitate să nu fie atinsă. 

b) Statul însă are un patrimoniu, adică are capacitatea, de 
a avea bunuri, creanţe și datorii şi el poate să facă acte prin 
care conservă, măreşte sau micşorează, activul acestui patrimo- 
niu, ca şi un simplu particular. De pildă, închiriăză un imobil 
pentru un serviciu public, vinde un imobil, etc. 

Patrimoniul Statului este menit să satisfacă nevoile servi- 
ciilor publice. 

Patrimoniul Statului are nevoe de o conducere, adică de 
persoane reale care să voiască în numele Statului. Aceste organe 
fac ele parte din puterea, legiuitoare sau judecătorească ? Evi- 
dent că nu, căci aceste puteri, prin însăşi natura lor, nu pot să 
aibă asemenea atribuţiuni ; puterea, executivă din contră, are a- 
ceastă competenţă, căci ea conduce serviciile publice, ea ve- 
ghează să îndestuleze aceste servicii, ea se ocupă în tot momentul
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de mersul afacerilor publice. Când administrează averea, statu- 

lui, administraţiunea face acte administrative, dar de o natură 

cu totul deosebite de cele din prima categorie. 

De aci vedem că actele administrative se împart î în două ca- 

tegorii : : 

- 1) Acte de autoritate sau acte administrative de putere pu- 
blică, prin care se ordonă sau se interzice ceva administraţilor, 

adică actele pe care le fac autorităţile administrative în calitate 

de deţinătoare a suveranițăței naţionale, cum de pildă: regula- 

mentele, ordonanţele, decrete de numiri sau destituiri de func- 

ționari, deciziunile, etc. 

2) Acte de gestiune, adică acte prin care se conservă, se mă- 

reşte sau se micşorează activul patrimoniului Statului (sau sub- 

diviziunilor sale) şi pe care administraţiunea le îndeplineşte în 

numele statului (sau subdiviziunilor sale), cum de pildă ar îi 

actul prin care ministerul de domenii ar arendă o moşie sau e 

fermă a Statului, sau ar închiria un imobil urban, sau când 
primarul, în numele comunei, ar închiria un imobil al comunei. 

Toate aceste acte sunt acte de gestiune ; ele se aseamănă cu actele 
juridice făcute de particulari, sau, mai bine zis, cu actele pe care 
un tutore le-ar face pentru administraţiunea averei pupilului 
său ; ele nu implică întru nimic ideia de suveranitate. Pe câtă 
vreme actele din prima. categorie nu pot fi făcute decât de acele 
organe care au exerciţiul puterei publice, cum ar fi de pildă 
Regele, miniştrii, prefecţii, primarii ; cele din a doua categoria 
pot fi făcute şi de aceia, care nu au exerciţiul puterei publice. 
Pot face acte de gestiune miniştrii, prefectul de judet, în numele 
judeţului și ca executor al deciziunilor consiliului judetean, pri- 
marul în numele comunei şi ca. 6xecutor al deciziunilor consiliu- 
lui comunal, dar şi directorul casei de depuneri, care nu are ca- 
litate de a, face acte de autoritate, ci numai de gestiune, directorul . 

„creditului viticol, directorul Casei centrale a băncilor populare. 
directorul regiei monopolurilor, ete. 

Activitatea administraţiunei  evoluiază între cele două 
puncte extreme : puterea publică şi patrimonialitatea. Intre a- 
ceste. puncte extreme nu există o separaţiune absolută. Există e 

7
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ierarhie a actelor administrative, care începe cu regulamentul ii 

se termină cu, actul de gestiune privată. 

123. — După profesorul Hauriou, activitatea administraţiu- 

nei se manifestează sub trei modalităţi : prin acte de: autoritate, 

prin acte de gestiune publică, prin acte de gestiune privată. Acte 

de autoritate sunt acelea prin care administraţiunea, ia deciziuni 

de principiu, care nu sunt condiţionate de nici un început de 

executare, spre ex: : un regulament, o deciziune a, consiliului ju- 

deţean sau comunal, î 

Actele de gestiune publică ŞI cele de gestiune privată sunt 

mijloace de execuţiune, fie că e vorba, de a executa, deciziunile da 

principiu. deja, luate pe cale de autoritate, fie că e vorba dea 

asigura executarea unui serviciu public 'sau: administraţiunea. 

unui. domeniu privat, dar când e vorba de gestiunea publică; 

puterea publică însă- Și se însărcinează cu executarea, şi con- 

servă anume prerogative, pe câtă vreme când. e vorba de gestiune 

privată execuțiunea se operează. prin mijloace private şi admi- 

nistraţiunea. lucrează ca un simplu particular. 

Când e vorba de gestiunea publică, puterea publică apare 

ca executând un serviciu public sau o operațiune de interes pu- 

blic pentru care. acceptă colaborarea, funcţionarilor, a antrepre- 

norilor sau a administraţilor. Profesorul Hauriou compară exe- 

cutarea, serviciilor publice cu o întreprindere cooperativă, la care 

participă toți administrații şi în care puterea publică joacă, rolul 

de gerant. 

Organele administraţiunei administrează în interesul ţărei 

un fel de cooperativă de administraţiune, care funcţionează gra- 

ție cotizaţiunilor administraţilor; adică al contribuţunilor pu- 

blice. Executarea. serviciilor publice nu este posibilă decât cu : 

concursul administraţilor.. Dacă, publicul nu ar veni ca să facă: 

"declaraţiunile de impozit şi dacă nu ar veni ca să aducă sumei 

datorâte ca contribuţiuni, ar trebui o armată imensă de func- 

ționari pentru a stabili 'impoiitele şi de a, le percepe pe cale de 

executare silită: dacă cetățenii nu sar prezenta, la conseripțiun> 

şi ar urmă ea forţa publică să aducă pe toți tinerii supuşi con- 

scripțiunei, ar trebui o desfăşurare imensă de forţă, şi, în ase-
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menea, condițiuni, administraţiunea nu ar putea fi decât. dezor- 
donafţă. i - 

Contractele administrative făcute pentru funcţionarea, servi- 
ciilor publice, cum ar fi contractele de furnituri, necesare pen- 
tru serviciile publice, constituese acte de gestiune publică. 

-“In gestiunea privată, preocuparea serviciului publie nu a- 
pare în primul plan ; ea, dispare, din contra, într”o gestiune pri- 
vată. Organismul public nu lucrează, pentru public, ci îşi caută 
resurse prin mijloace private, cum ar fi arendarea unei moşii: 
Administraţiunea uzează de mijloace de drept privat şi este su- 

pusă la, jurisdicţiunea, tribunalelor ordinare. | 
In Franţa, consiliul de Stat şi autori ca Laferriăre (Juris- 

diction administrative), Berthelemy, Jăze întrebuinţează expre- 
- siunile de acte de autoritate şi acte de gestiune în sensul cum am 
arătat mai sus ; la, noi însă Curtea de casaţie întrebuința expre- 
siunea, de act administrativ, act de putere publică, act de guver- 
nământ, socotind drept act de guvernământ faptul revocărei - 
unui funcţionar inamovibil 1) ; profesorul Dissescu împarte ac- 
tele administrative în acte administrative şi acte politice ?). 

La noi, pentru prima dată, am întrebuințat expresiunea, de 
acte de autortate şi acte de gestiune în prima, ediţiune a acestui 
tratat, apărută în 1904, considerând actele de autoritate acele 
acte administrative, prin care se ordonă sau se interzice ceva ad- 
ministraţilor, iar acte de gestiune, actele administrative, priu 
care se conservă, se măreşte sau se micşorează. patrimoniul Sta. 
tului (sau subdiviziunilor sale). In' raportul ce am tăcut în cali- 
tate de raportor al comitetului de delegaţi ai secţiunilor Adună- 
rei deputaţilor la legea, Curţei de casaţie din 1 Iulie 1905, am în- 
trebuințat aceste expresiuni ; ele au fost -menţinute şi în a II-a 
ediţie a tratatului de drept administrativ ce am imprimat în 
1906, legea din 25 Martie 1910 pentru organizarea, Curţei de ca- 
sație admite această terminologie prin art, 74; ea este arătată, 
în art. 5, Ş III, lit. f.a legei Curţei de casaţie din 17 Febr. 1912, 

  

1) Cas. 1,-6 Martie 1900, Dreptul 25/900, pg. 205. 2)-C. G. Dissescu, Drept adm. p. 794.
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precum şi în expunerea de motive ce am făcut acestei legi, în 
care am reprodus definiţia dată în tratat. 

Constituţiunea, din 29 Martie 1923, prin art. 107, admite 

aceiaş terminologie. 

In Franţa, distincţiunile ce face Hauriou au importanţă, 

căci o serie întreagă de acte de gestiune, pe care el le numeşte 

de gestiune publică, nu pot fi judecate de tribunalele judecăto- 

veşti, ci de tribunalele administrative ; la. noi însă, unde aseme- 

nea tribunale nu există, această, deosebire nu prezintă interes. 

124. — Nu e însă mai puţin adevărat că, chiar în actele de 

pură patrimonialitate, persoana morală publică, beneficiază de 

regule şi privilegii speciale, pe care ea le are din cauza caracte- 

rului său de putere publică. Spre ex., contractele se fac după 

normele din legea comptabilităţei generale a Statului, lucrările 

sunt supuse condiţiunilor generale de lucrări publice, creanţele 

contra Statului şi stabilimentelor publice nu se pot urmări asu- 

pra veniturilor înscrise în buget conform: procedurei obicinuite. 

Legea Curţei de casaţie din 1912 stabileşte prin art. 5, $ III, 

lit. h, că, în cazul când un judeţ, o comună sau un alt stabili- 

ment public, fiind datori pe bază de titlu executoriu, ar refuza 

să, înscrie în buget plata acestei datorii, creditorul va putea cere 

Casaţiei modificarea bugetului prin înscrierea obligatorie a da- 

toriei. Deciziunea de admitere face ca creanţa, să poată fi execu- 

tată, asupra tuturor veniturilor stabilimentului public, judeţului 
sau comunei. 

De aci rezultă: 1) că creanţa nu poate fi executată. pe cale 
de execuţiune silită, ca să nu se dezorganizeze serviciile publice 
şi să nu se aducă diseredit stabilimentului public; 2) că eredi- 
torul are dreptul să ceară autorităţei respective înscrierea în bu- 
get şi în urma refuzului să se adreseze Curţei de casaţie, deciziu- 
nea, căreia, îl îndritueşte să urmărească numai veniturile, dar el 
poate vinde şi avere mobilă. şi imobilă pentru a se îndestula. Le- 
gea din 1912 dă acest drept creditorului numai faţă de judeţ. 
comună, şi stabilimente publice, nu însă faţă de Stat. Insă 
acest drept se poate întinde şi la, Stat şi argumentul este simplu : 
veniturile şi cheltuelile statului sunt prevăzute în Buget, care 
este un act administrativ votat de Adunarea deputaţilor şi este
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un interes general ca Statul cel dintâi să, dea exemplu de respee- 

' tarea angajamentelor luate. Bugetul, dacă nu coprinde plata, da- 

_toriilor certe, lichide şi exigibile, cerute de creditor, este un act 

administrativ ilegal, căci violează drepturile creditorului recu- 

noscute de lege (vezi şi No. 130). să 
Curtea, de casaţie s- III, prin deciziunea, 2/1923, declară apli- 

cabilă şi Statului dispoziţiunea mai sus menţionată din art. 5, 
$ III, lit: h., nu arată însă consideraţiunile care au făcut -0 să 

admite această soluţiune. 

125. — Şi după ce am văzut ce se înţelege prin act de au- 

ţoritate şi ce se înţelege prin act de gestiune, după ce am arătat 

că unele sunt acte prin care Statul își manifestă, drepturile sale . . 

- de comandament, altele sunt acte patrimoniale, să vedem modul 

cum se aplică aceste principii și care este interesul acestei dis- 

tincțiuni. Puterea, executivă, dând ordine, deci făcând acte de 

autoritate, poate să, creieze o situaţiune juridică nouă unui par- 

__ticular, situaţiune care 'să nu fie în conformitate cu legea. Spre 

exemplu : într'o casă unde se află bolnav un tuberculos, prima- 

rul dă ordin câ nimeni să nu intre, nimeni să nu iasă. Iată o: 
situațiune juridică nouă, individuală, creiată prin actul de au- 

toritate al primarului. 

Statul închiriază un imobil pentru o percepţie fiscală, în- 

treţine prost localul şi proprietarul voieşte să: rezilieze contractul. 

Tată, 2 cazuri în care particularul are interese contrarii cu acele 

ale autorităţei publice, dar în prima ipoteză mi se «atinge drep-: 

tul de libertate și restabilirea stărei legale nu suferă întârziere. 

fără de care ființa orhenească nu poate să se desvolte ; în cea. de 

a doua, ipoteză, se atinge un drept patrimonial, dar restabilirea 

" stărei legale, deşi trebue să aibă loc, urgenţa nu e așa de 

mare. Legiuitorul din 17 Febr. 1912 a stabilit o procedură su- | 
mară în favoarea, particularului vătămat. printr'un act adminis- 
trativ de autoritate ; el se adresează, direct înaltei Curți de casa- 

ție, care examinează dacă actul administrativ de autoritate este 
ilegal și, dacă constată ilegalitatea, invită, administraţiunea, să 
veintre în legalitate. Pe câtă, vreme când e vorba de un act de 
gestiune, cum de pildă un contract de vânzare, de închiriere,
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toate pretenţiunile ce ar avea un particular dintr'un. asemenea 

contract urmează să se judece după dreptul comun. Când însă 

e vorba. de executarea unei creanţe, certe, lichide şi exigibile, 

constatată, printx'un titlu executor, legea din 1912 dă drept par- 

“țicularului ca să ceară dela înalta Curte autorizarea de a ur- 

mări veniturile persoanei morale administrative. 

Este deci interesant să, deosebim actele de autoritate de ac- 

tele de gestiune. 

Inalta, Curte de casaţie s. III, prin deciziunea 400 din 17 

Nov. 1920, dă ca; definiţiune actului administrativ de autoritate, 

că este un act făcut de administraţiune ca autoritate publică, iar 

actul de gestiune este actul pe care administraţiunza îl face ca. 

persoană juridică, cu drept de dispoziţiune sau de administrare 

al patrimoniului său”) şi socotește ca act de autoritale refuzul 

ministerului de finanțe de a plăti o pensiune, sub motiv că sax 

opune legea cumulului. 

Curtea de casaţie adaogă, că acest refuz de a mai servi pen- 

siunea pe viitor, nu pornește din partea ministerului ca. per- 

soană morală, că Statul refuzând plata pensiunei, nu invoacă 

contra vecurentului drepturi patrimoniale, ci dreptul de a opri 

ca putere publică liberarea pensiunei pe motiv că. dreptul 'recu- 

rentului la această pensiune nu Sar mai putea legalmente 

exercita. 

Că. în atare caz, Statul, prin ministerul respectiv, compor- 

tându-se ca, autoritate publică, iar nu ca persoană juridică, actul 

său de a ordona, funcţionarilor de gestiune să înceteze plata, pen- 

siunei constitue un act administrativ de autoritate de competenţa 

acestei curţi, etc. | 

Inalta. Curte zice că: D refuzul de a mai servi pensiunea, 

ministerul îl face ca putere publică, iar nu ca persoană morală : 

2) actul ministerului, prin care ordonă funcţionarilor de 

gestiune să înceteze plata pensiunsi, constitue un act de auto- 
riiate. - 

1 Pandectele române, an. ÎI. (1923) caet 1, pag. 4—6 cu adnot. a 
D-lui președ. D. Tazlauanu. :
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Credem că amândouă, postulatele nu sunt exacte, căci ce este 
pensiunea ? Este o rentă viageră şi reversibilă asupra văduvei şi 
copiilor minori, care se plăteşte, în anumite condițiuni, fostului 
funcţionar. Nimeni nu poate contesta, că, în urma, lichidărei 
drepturilor de pensiune ale funcţionarului, se naşte pentru Stat 
o obligaţiune de a plăti în mod periodic o anumită sumă fostului 
său funcţionar. Pentru ca, să, facă această plată, Statul a oprit 
funcţionarului, din momentul intrărei în funcţiune, o anumită 
sumă, din remuneraţiunea, ce i se cuvenea, pentru serviciile efec- 
tuate. S'ar putea zice că între Stat şi funcţionar se încheie îu 
momentul intrărei în funcţiune un contract aleatoriu de asigu- 
rare asupra vieţei. In adevăr, după legea, generală, de pensiuni, 
se fac reţineri funcţionarului timp de 20, 25 sau 30 ani. După 
expirarea, acesui termen, dreptul funcţionarului la pensiune de. 
vine definitiv. Până ce nu trecuseră încă 20 ani, dreptul său 
fusese supus la, condițiunea, ca el să trăiască şi să fie menţinut 
în serviciul statului. ” 

1) Contracte absolut similare, poate chiar mai avantagioase, fac societăţile de asigurare. Statul, pentru care serviciul de pen- 
siuni poate să fie o sarcină! din cauza, relei administraţiuni şi slabei justificări a primelor de asigurare, adică. a reținerilor fă- cute dela, funcţionari, poate să concesioneze unei mari societăţi de asigurare serviciul pensiunilor, făcând. dânsul reţineri din lefurile funcţionarilor şi vărsându-le societăţei în schimbul obli- 
gaţiunei societăţei de a plăti pensiunile după anumite norme. 

Dacă, după legile existente, societăţei de asigurare i sar „părea, bine sau rău, că nu mai trebue să, plătească pensiunea 
unei anumite persoane şi dacă ia dispoziţiuni în acest sens, poate credirentierul să, socotească, actul societăţei drept un act de pu- tere publică și poate să-l atace înaintea, Curţei de casaţie, ca pe un act de autoritate ilegal ? 

Raporturile dintre credirentier şi societatea, concesionară sunt raporturi de drept privat şi prin urmare orice contestaţiune ce sar ivi este de competența, tribunalelor ordinare. 
Nu există nici o consideraţiune care să facă ca raporturile dintre pensionar şi direcţia pensiunilor să fie reglementate altfel.
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2) Când directorul pensiunilor transmite casierului central 
ordinul de a nu mai plăti pensiunea, el nu face un act de auto-! 
ritate, cum zice Curtea de casaţie, căci chiar dacă el ar fi supe- 
riorul. ierarhic al casierului central, totuși ordinele care se dau 
între funcţionari din ierarhia administrativă nu constituese acte 
d9 autoritate în sensul celor despre care vorbeşte legea. Curţei 
de casaţie. Intre funcţionarii administrativi există ierarhie, în- 
țelegându-se printr'însa ordinea, subordinaţiunea și legătura. 
care există între funcţionarii de aceiaş categorie. Dacă funcţio- 
narul inferior nu-execută ordinele superiorului, se iau contra, lui 
măsuri disciplinare, dar legea, Curţei de casaţie, prin art. 5, Ş III, 
liteva, f., No. 2, exclude aceste acte dela censura. Curţei de casa.- 
he, căci sape distruge orice adrinistraţiune, dacă. mferiorul a+ 
putea ataca. şi anula, ordinele de serviciu ale superiorului. 

Aci în speţă însă e vorba de altceva. Legea comptabilităței 
generale a Statului deosibeşte pe ordonanţatori de comptabili 
Comptabilii nu pot plăti decât pe baza ordonanţărilor făcute. Ov. 
şi direcţiunea, pensiunilor și. serviciul casieriei fac acte do ges- 
tiune, dar prima ordonanţează şi cel de al doilea plăteşte. Direc- 
tiunea pensiunilor socotind că, trebue suspendată plata. pensiu- 
nei lui X sau Y, comunică aceasta serviciului casieriei, adică 
nu-l mai autoriză să plătească, în comptui direcțiunei acele pen- 
siuni. 

După .noi, nu încape îndoială că în acest caz avem de a face 
cu acte de gestiune, căci distincțiunea, dintre actele de autoritate 
şi cele de gestiune, este că în cele dintâi Statul se prevalează da 
dreptul de a. comandă şi dă ordine administraţilor și un aseme- 
nea drept de a comandă şi-a; întrebuința constrângerea nu-l au 
particularii ; pe câtă vreme în actele de gestiune ideia de patri- 
monialitate domină. 

__ Când însă se contestă unui pensionar» dreptul la. pensiune, 
după ce a, fost înseris,. Ştergându-l: dintre pensionarii Statului. 
avem de a face cu un act de autoritate, contra căruia se poate 
face recurs. 

De asemenea numirea întro funcţiune publică este un act 
de autoritate, destituirea; funcţionarului de asemenea. Nimeni 

23
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nu contestă aceasta. Refuzul autorităței de a plăti leafa funcţio- 

narului, în conformitate cu legea, echivalează cu o destituire in- 

direcţă, căci nu se dă posibilitate funcţionarului de a-şi putea 

îndeplini funcțiunea. Autoritatea, trebue să plătească funcţiona 

rului salariul prevăzut de lege cu toate accesoriile. 

Curtea de casaţie (secţia III-a, decizia 647, 29 Martie 192. 

Pand. rom. II, part. III, p. 2), cu drept cuvânt, socoteşte că re- 

fuzul ministerului de răsboi, de a, plăti unui funcţionar indemni- 

zarea. de chirie şi a nu-i admite gradaţiile, ar constitui un act 

de autoritate. | | 

Statul are drept misiune să satisfacă, interesele generale ale | 

colectivităţei şi pentru a, realiza această, sarcină, cl creiază ser- 

viciile publice, organizându-le, stabilind numărul funcţionarilor 

serviciului, determinând atribuţiunile normale de salarizare și 

arătând şi condiţiunile în care se.vor face numirile. Iată acte de 

putere publică care se fac pe cale legislativă: 

Când autoritatea administrativă vine şi modifică pÎnte: un 

act al său starea de legalitate, se creiază o situaţiune nouă : func- 

ționarul deși are drept la un anumit salariu, cu anumite sporuri, 

conform cu legea, totuşi din cauza actului administrativ ilegal. 

el nu îl poate realiza şi atunci el are drept să ceară dela Curtea 

de casaţie ca să constate că actul administrativ, câre îl împedică 

să-şi realizeze dreptul său, este ilegal. 

Soluţiunea dată de înalta Curte este deci parfect legală. 

126. — Actul administrativ de autoritate se aseamănă en 

actul legislativ întru cât şi unul şi altul conţin ordine, interdic- 

țiuni faţă, de locuitorii Ţărei. Şi unul şi altul sunt prevăzute cu 

sancţiuni în caz de nerespectare. Dar, pe când legea creiază drep-! 

turi, pe cale de măsuri generale, pe care puterea executivă, tre- 
bue să le respecte, puterea, executivă poate să creieze drepturi 
pe cale de măsuri individuale. Spre ex. : numeşte o persoană în- 
to funcţiune inamovibilă. Pentru ca numirea să fie valabilă, 
trebue ca, actul administrativ să fie dat cu respactarea, tuturor 
condiţiunilor stabilite de lege. 

__ Actul administrativ face aplicaţiunea, legilor, prin urmare el 
trebue să fie făcut în conformitate cu legile şi cu Constituţiunea,
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pe câtă vreme legea, face aplicaţiunea principiilor stabilite în. 
Constituţiune, pe care trebue să le respecte (art. 103 Constituţie). 

Actul administrativ se deosibeşte de actul legislativ prin 
faptul că actul administrativ este aplicațiunea unei legi preexis--- 
tente, pe câtă verme o lege creiază, o situaţiune juridică nouă. 
Cu toate acestea şi puterea, legislativă poate să facă acte care să 
fie aplicaţiunea, unor legi preexistente. Aşa, de pildă, o lege prin 
care se declară de utiliţate publică o expropriere cerută de Stai 
pentru o lucrare de salubritate. Legea aceasta, este dată cu apli- 
<aţiunea legei generale de expropriere şi a art. 17 din Constitu- 
ție (1923). Potrivit legei pentru organizarea comunelor urbane 
Şi aceia a consiliilor județene, când o comună sau un judeţ voiesc 
să, contracteze un împrumut de o anumită importanță se cere ADrobar6a părlăinentultii; care 56 dă printr'o lege. Bugetul nu 
este -0-iâge” propriu Zisă, întru cât este aplicaţiunea, executarea 
legilor, care au organizat serviciile publice. Şi din această cauză 
mulţi autori consideră bugetul ca un act administrativ. 

Actul administrativ de autoritate se aseamănă şi se diferen- 
țiază de actul judecătoresc. Şi unul şi altul sunt date în baza. 
dreptului de suveranitate. Și unul şi altul sunt prevăzute cu sane- 
Tiuni în caz de nerespectare, dar pe când actul administrativ de . 
autoritate ca şi actul legislativ au drept. scop de a obține un re- 
zultat determirat. legiuitorul ca şi administratorul se preocupă 
în acțiunea lor de chestiuni de oportunitate ; ei nu fac legea sau 
actul administrativ. dacă văd că rezultatul ar putea, fi dezastros. „Tudecătorul se pune în niişcare numai când. un particular sau 
ministerul public (organ care face legătura între puterea execu- 
tivă şi cea judecătorească) pretind că cineva a violat legea cau- zând prejudiţii fie particularului, fie societăfei şi atunci el caută să stabilească, dacă alegațiunea e adevărață, şi în acest caz să restabilească starea de legalitate, preocupându-se de a fixa sen-: sul legei pe care urmează, să o aplice Ja faptele procesului. Fune-. țiunea, judecătorească, niu se exercită, deci. din oficiu, actiunea, ei trebue pusă în mişcare în urma unei cereri din partea celui ne- dreptăţit ; acţiunea judecătorească e contradictorie, pe câtă vre- me acţiunea administrativă, so pune în mişcare din proprie ini: țiativă şi nu are caracter contradictor. ă
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Actele administrative de autoritate diferă prin natura lor 

de actele judecătoreşti. Prin acţele ce face administraţiunea. își 

propune să satisfacă interesele comunităţei, pe câtă vreme actul 

judecătoresc presupune o violare a legei pretinsă de cineva și 

caută să reștabilească starea de legalitate. 

127. — Acţiunea administrativă este încredințată autorită- 

ților administrative şi ea se exercită asupra; materiilor adminis- 

trative. | , . 

Autoritatea administrativă deţinătoare a puterei publice este 

organizată conforn cu faimoasa formulă a lui Roederer în ex- 

punerea. de motive a legei din Pluvi6se, anul al VIII-lea :-„ds-, 

liberer est le fait de plusieurs, agir c'est le fait dun seul“ ; adică, 

când e vorba de deliberaţiuni; autoritatea administrativă poate 

fi încredinţată la un corp colegial ; iar când e vorba :de execu- 

tare, ea e încredințată unui singur administrator. De pildă, în 

judeţ, autoritatea. administrativă este încredinţată consiliului ju- 

dețean, când e vorba de deliberaţiuni, prefectului când e vorba 

de executare. 

Când este vorba de a executa trebue o unitate de vedere, care 

este greu de avut cu corpuri colegiale, ne spune Roederer. Acest 

principiu este însă părăsit aproape în întreaga Europă, afară de 

Franţa. ” 

In ţările germane şi în țările anglo-saxone, de pildă, adml- 

nistraţiunea, intereselor comunei este încredinţată unui consiliu 

comunal care deliberează și decide şi apoi unui colegiu executiv. 

Serviciile comunale pot fi împărţite între mai multe persoane, 

atribuindu-se fiecăruia conducerea unui serviciu. Legea pentru. - 

unificarea, administrativă (organizarea judeţelor şi comunelor). 

din 1925, coprinde dispoziţiuni în acest sens. 

Autoritatea administrativă trebuind să vegheze în mod con- 

tinuu la satisfacerea intereselor obşteşti ale administraţilor, ac- 

țiunea, sa trebue să fie spontanee. Administraţiunea, nu are ne- 

voe să, fie solicitată de cineva pentru a se pune în mişcare, ac- 

țiunea sa este continua. 
4
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Administraţiunea având sarcina de a satisface-interesole ob- 
„Steşti, ea trebue să le satisfacă la, timp, adică acțiuriea sa trebue 

- Să fie promptă şi în acelaş timp energică. Mai trebue atlăogat că 
acţiunea administrativă nu este numai negativă în sensul de a 
opri toate turburările, de a îndepărta. toate obstacolele. ce Sar 
văsi în exercitarea drepturilor» administraţilor, cu alte cuvinte 
le a asigura, ordinea şi siguranţa, colectivităţei; administraţiunea 
este menită să, satisfacă şi unele cerinţe absolut necesare pentru 
ilesvoltarea, societăţei, căci iniţiativa individuală are vederi egois- 
Hice, nu caută interesul general decât acolo unde câştig imediat 
este posibil. Iniţiativa individuală este insuficientă, când este 
vorba, de interese economice, care nu pot aduce beneficii. cum ar 
fi construcţiunea, unui cheiw a, unui far: dar când e vorba de lu- 
crări de artă sau detcultură superioară, ea este cu totul nesa- 
tistăcătoare." In - asemenea cazuri, acţiunea, administrativă. este 
singură care poate să dea, satisfacţie cerinţelor colectivităţei, şi 
îmerând astfel ea este pozitivă. 

Acţiunea administrativă este deci spontanee, promplă şi 
energică. Fiind chemată să satisfacă, interese obștești, din 'mo- 
ment ce un asemenea, interes se află în suferinţă, autoritatea, ad- 
ministrativă trebue să. intervie imediat, fără a aștepta, vre-o ce. 
rere din partea cuiva. Acţiunea, judecătorească, din contră, este 

"înecată, şi se pune în mişcare în, urma, cererei celui pretins ne- 
- <lreptătit 

7 Acţiunea administrătivă este continuă, pe câtă vreme' acțiu- | 
nea judecătorească, este intermitentă. 

Acţiunea administrativă de cele mai multe ori este generală; 
ea se întinde, în aceste cazuri, la întregul teritoriu, în: care au- 
toritatea, este competentă: a administra, ;.€a procedează 'în' cazul 
acesta pe cale de regulamente, pe câtă vreme acţiunea judecăto- 

- vească- este mărginită numai la, speţă, care este supusă spre ju- 
“lecare. Caracterul distinctiv al actelor judecătorești “este indizi- 
dualitatea, judecătorul ne având dreptul a se pronunta, pe cale 
de dispozițiuni generale (art. 4.€. c.) şi-hotărtrile ce dă, nu 
not nici să vatăme, nici să profite decât părţilor, care au fost 
în proces. o: s
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Acţiunea administrativă regulează raporturile dintre admi- 
nistraţiune şi administraţi, pe câtă vreme acţiunea judecătorească 
se ocupă cu înlăturarea conflictelor dintre particulari sau din- 

tre particulari şi Stat şi restabilirea stărei de legalitate. 

Autoritatea. judecătorească este chemată să se pronunțe 

asupra unor fapte săvârşite ; prin urmare, ea se preocupă nu- 

mai de trecut, ea presupune o violare a legei, pretinsă de cineva 
şi caută să restabilească starea de legalitate. Proteguina. astfes 

drepturile şi interesele particularilor, ea realizează, în mod in- 

direct, un mare serviciu colectivităţei, prin faptul că stabileşte 

siguranţa, drepturilor, a vieţei, a onoarei particularilor ; pe câtă 

vreme autoritatea, administrativă are misiunea să previe săvâr- 

şirea faptelor vătămătoare societăţei, ea se preocupă să ajute la 

desvoltarea, activităței individuale în toate direcţiunile. Aşa, încât 

administraţiunea se ocupă de prezent şi de viitor. 

Administratorii cari, depăşind atribuţiunile lor, săvârşesc 

fapte care lezează pe un particular şi acesta cere daune dela 

auteritatea, administrativă în numele căreia a lucrat funcționa- 

rul, conform art. 998 și 1000 c. c., sunt răspunzători faţă de ad- 
ministraţiune, care poate să-i cheme în garanţie (art. 13 din le- 

gea dela 13 Iunie 1923 asupra Statutului funcţ. publici), pe câtă 

vreme judecătorii nu sunt răspunzători decât în cazurile limi- 

tativ arătate de art. 305 şi urm. proc. civilă şi Statul nu are nici 

o răspundere pentru actele lor de jurisdicție. Când însă un ju- 

decător face acte administrative, de pildă: un judecător sindie 
administrează, averea unui falit sau un judecător de instrucţie 

păstrează corpuri de delicte şi prin acte de ala lor cauzează pa- 

gube unui particular, Statul: răspunde conf. art: 1000 e. c., căci 

are şi culpa in eligendo și culpa în vigilando- 

128. — Actele administrative de autoritate sunt actele prir 

care autoritatea administrativă ordonă sau interzice ceva admi- 

nistraţilor, astfel un regulament, o ordonanţă, un decret de nu- 

mire într'o funcţiune sunt acte de autoritate, prin ele organele 

administrative comandă cetăţenilor. 

Aceste acte pot să aibă un caracter de generalitate ca şi le- 

gea şi pot să aibă și un caracter de aplicaţiune individuală:
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Aceste acte administrative de autor itate sul acte juridice, ele 
emană dela autoritatea, publică, sunt acte unilaterale de pulere 
publică. 

Actele administrative de autoritate poartă, după natura lor, 
diverse numiri. Aşa avem : 

1) Actele regulamentare sau regulaientele administrative 
care constituesc nişte regule de conduită, obligatorii pentru ad- 
ministraţi şi care diferă de lege prin aceea, că sunt opera puterei 
executive, pe, câtă vreme legea e opera, puterei legiuitoare. | 

Prin legile ce face, puterea, legiuitoare poate să impună ce- 
tățenilor orice obligaţiuni ; prin legi se creiază situațiuni juri- 
dice noi, pe câtă vreme regulamentul aplică, o: lege preexistentă. 
Orice regulament trebue să aibă ca bază un text de lege pe caro 
caută să-l 1 explice, s să-l ăplies să-l execute: “Dăă Sar face in 
repgulăment ca care e ar GIă Obligățiuat - şi-ar reglementa raporturi 
neprevăzute prin nici o lege, aceasta, ar constitui o incăleare a 
atribuţiunilor puterei legiuitoare din partea, puterei executive și 
regulamentul ar fi ilegal. De asemenea, dacă prin dispoziţiile din 
regulament sar deroga, dela principiile stabilite în lege, regula. 

mentul e iarăş ilegal. 

In adevăr, art. 88 din Constituţie recunoaşte Regelui dreptul 

de a face regulamente pentru executarea, legilor şi adaogă că 
- prin aceste regulamente, el nu poate modifica sau -suspenda 

legile. , 

| Judecătorul când este chemat să facă aplicarea unui zegu-. 
„ lament trebue să, observe, dacă el este legal și numai atunci va 
putea să-l aplice (art. 88 Constituţie, art. 385 al. 9 e. pen.); cu 

“alte cuvinte, judecătorul are dreptul şi este chiar dator să judece 
„legalitatea unui regulament. 

Ceva mai mult, legea din 1 Tulie 1905, pentru organizarea 
Curţei de casaţie, stabilea principiul că, dacă printrun regula- 
ment făcut cu călcarea legei sar fi violat un drept al unui parti- 
cular, acesta putea să: ceară înaintea Curţei de casaţie anula- 
vea regulamentului (art. 5, $ III, lit. h. și axt 37 alin. 7) întru 
cât îl priveşte.. Această lege însă a fost abrogată în 1910. In
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1912, s'a introdus principiul general din art. 5, lit. £, în virtutea 

căruia particularul vătămat printr'un regulament ilegal poate 

cere ca înalta Curie.să constate ilegalitatea şi să invite adminis- 

iraţiunea să reintre în. legalitate, însă numai faţă de recurent, 

căci deciziunile date în asemenea recursuri au şi ele caracterui 

de relativitate ca orice hotărire judecătorească (art. 63 în fine 

din legea Curţei de casaţie). 

Regulamentul este un act de putere publică, este o .declara- 

ţiune de voinţă a. administraţiunei, făcută în conformitate cn 

“legea şi având caracter de generalitate ca şi legea. Această ma- 

nifestare de voinţă. tinde să modifice o situațiune juridică ante- 
vioară. Puterea. executivă făcând regulamentul nu creiază drep- 

tul, cum face puterea legislativă, dar face numai aplicaţiunea 

legei. 

Dreptul acesta recunoscut puterei executive de a face regu- 

lammente este foarte folositor, căci administraţiunea este mai în 
măsură, decât parlamentul să cunoască toate circumstanţele şi 
dificultăţile, la care ar da naştere aplicarea unei legi şi poate 
mai lesne să le preîntâmpine prin preseripţiuni amănunțite. Si 
apoi 'se poate întâmpla ea aceste dispoziţiuni regulamentare, $ă- 
cute pentru aplicarea, unei legi, să nu fie suficiente ; experienţa 
dovedeşte aceasta. Și atunci puterea executivă va. putea, în cazul 
acesta, să modifice regulamentul sau să-l complecteze mult mai 
uşor decât dacă, asemenea dispozițiuni de amănunt sar lua prin- 
tr'o lege *). | 

Uneori, Regele exercită puterea 'veglementară în urma unei 
invitațiuni formale pe care-i-o face legiuitorul. Aşa, bunioară, 
găsim asemenea invitaţiuni în legea, din 1 Februarie. 1874 asu- 

_pra regimului închisorilor (art. 4), în legea din 15 Aprilie 1879 
- asupra mărcilor de fabrici și de comerţ (art. 31), în procedura 
civilă din 1900 (art. 746). 

Nu trebue să considerăm această, invitaţiune, din partea pu- 
terei legiuitoare, ca o delegaţiune ps care aceasta o face puterei 

  

1) C. G, Dissescu, Curs de drept „Public român III, p. “814; Berthe- lemy, 7raite elementaire de droit adm, p. 9%; Moreau, Le reglement ad- ministratif; Cohen, La loi et le regiement:
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executive, căci Regele are putere proprie de a face regulamente, 

potrivit art. din Constituţie, aşa că nu are nevoe de ni o 

delegaţie. = ” | 

Puterea. ekecutivă, făcând un vegulament, poate oare să 

stabilească, o pedeapsă pentru acela. care ar contraveni la, dispe- 

ziţiunile vegleinentare ? Trebue să răspundem negativ la această, 

chestiune. În adevăr, Constituţiunea stabileşte că nici o pedeapsă 

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

legi. Puterea executivă nu are deci dreptul de a înființa pedepse. 

Cu toate acestea, nu e mai puţin adevărat că mai toate regula- 

meniele au diverse penalităţi drept sancţiune ; însă aceste pe- 

depse, amendă, sau închișoare polițienească (art. 1 col. pen.), 

sunt stabilite, derivă dintro lege. De ordinar, când înt”'o lege 

se prescrie facerea unui regulament, se prevăd şi pedepse pentru 

acei care ar contraveni la acele regulamente. Aşa putem cita le- 

gea comunală din 7 Mai 1887, art. 31; însă o dispoziţiune ge- 

nerală găsim în art. 385 alin. 9 din condica penală, care stabi- 

leşte dispoziţia generală că, acei care ar călca regulamentele fă- 

cute după lege de către puterea administrativă se vor pedepsi şi 

apoi determină pedepsele. Prin urmare şi în cazul când legea 

specială nu ar prevede anumite pedepse pentru acei care ar con: 

traveni la regulamentele făcute pentru aplicarea ei, totuși avem 

n pedeapsă stabilită în mod general prin condica penală ; iar re- 

zulamentul când se ocupă şi dânsul de pedeapsă nu face decât 
„tot oficiul de aplicare a legei, stabilind pedeapsa în limitele fixate 

de legiuitor. 

Am văzut că art. 88 din Constituţie recunoaşte Regelui 
dreptul de a face regulaniente. Acest drept însă nu aparţine nu- 

„mai şefului puterei excutive: consiliile comunale şi judeţene (art. 
51 lit. t, 268, 269, 271, 272, 273 din legea pentru unificarea ad-- 
ministrativă, din 1925) au de asemenea dreptul de a face regula, 
mente ; acest drept îl au şi prefecţii (conform art. 23 din legea. 

"dela 1 Noembrie 1892 pentru organizarea autorităţilor adminis- 
trative exterioare dependinte de ministerul de interne). Camerile 
de comerţ fac regulamente conf. art. 28 din legea dela, 10 Mai 
1886 asupra Camerilor de comerţ şi industrie. 
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Miniștrii nu au drept de a face regulamente ; ei propun nu- 
mai Regelui proiectele de regulament, care în urma aprobărei şi 
semnăturei regale şi a, 'contrasemnărei ministrului competent de- 
vin regulamente şi care 'prin publicarea în Monitorul Oţicial de- 
vin obligatorii pentru toată lumea, 

Dacă ministrul nu poate face regulamente de administra- 
țiune generală, opozabile şi obligatorii pentru administraţi, el 
poate face regulamente interioare obligatorii pentru funcţionarii 
ierarhici, Nu numai atât, ministrul dă aprobare regulamentelor 
făcute de comune sau de judeţ (art. 272 din legea pentru unifi- 
carea administrativă), sau regulamentelor făcute de Camerile de 
comerţ și industrie (art. 28 din leg. dela 10 Mai 1886), sau celor 
făcute: de prefect (art. 23 alin. 2 din leg. dela 1 Noembrie 1892 
pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare de- 
pendinte de ministerul de interne). | , 

In Franţa se face distinețiune între regulamentele simple si 
regulamentele de administrație publică. Pentru confecționarea 
unui regulament de administrație publică este necesar avizul 
consiliului de Stat în adunarea generală, intrând în această ca- 
tegorie şi regulamente de administraţie publică, regulamentele 
făcute de puterea executivă în urma, unei delegaţiuni exprese a 
puterei legiuitoare ). 

La noi, unde nu avem Consiliu de Stat, această deciziune nu 
“prezintă nici un interes. De ordinar, când puterea legiuitoare 
face într'o lege invitaţiune puterei executive de a confecționa un 
regulament în vederea -executărei legei, întrebuinţează expresiu- 
nea de regulament de administrațiune publică (art. 31 din legea, 
mărcilor de fabrici, art. 746 cod. proc, civ.), alte ori aceia de 
regulamentul de ordine publică (art. 5 din legea dela. 21 Martie 
1896 pentru construirea unui doc plutitor în portul Galaţi) sa 
regulament general (legea închisorilor, art. 4) şi, în fine. în 
unele legi, numai simplu regulament (legea sanitară din 3 Apri- 
lie 1885 art. 151). 

  

1) Laferritre, Jarid. adm. 1, p. 10.
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Regulamentele au caracterul legilor pe care lă aplică : unele 

legi au un caracter de poliţie şi regulamentele care le aplică au 

acelaş caracter şi prin urmre şi sancţiunile au un caracter penal, 

alte legi au caracter fiscal şi prin urmare şi regulamentele fă- 

cute în aplicarea lor, ca şi sancţiunile prevăzute pentru acei care 

le-ar viola au un caracter fiscal. Aceste regulamente sunt făcute 

pentru aplicarea unor legi, care reglementează materii admi- 

nistrative ; sunt însă, şi regulamente privitoare la materii de in- 

teres privat, de pildă regulamentul pentru punerea în aplica- 

iune a, codului de comerţ din 10 Sept. 1887, modificat în 5 Mai 
1900 ; regulamentul din 8 Aprilie 1884 pentru forma, şi modul 

ținerei registrelor firmelor ; regulamentul din 30 Mai 1879 pen- 

tru mărcile de fabrici şi de comerţ. 

Regulamentele poliţieneşti sunt date în aplicaţiunea, unei 

legi polițienești ; ele stabilesc anume pedepse pentru acei care ar 

contraveni la dispoziţiunile coprinse într'însele. Aceste pedepse, 

după cum am arătat, trebue să fie stabilite în legile a căror apli- 

cațiune o face regulamentul, cum de pilăă ast. 274 din legea pen- 

tru unificarea administrativă, care admite amenda, până la 500 

lei pentru comunele rurale şi 5000 lei pentru comunele urbane 

şi închisoare până la, 15 zile, iar în caz de lipsă se aplică dispo- 

ziţiunile art. 385 aliniat 9 cod penal. Codul penal prin art. 9 sta- 

bileşte pentru contravenţiuni următoarele pedepse : 

1) închisoare dela 1—15 zile; 
2) amendă dela 5—25 lei. | 
Articolul 28 c. pen. stabileşte că amenda, poate să fie trans- 

formată în închisoare, în caz de insolvabilitate, socotindu-se - 

drept 10 lei de amendă o zi de închisoare, cu rezerva Insă că du- 

rata închisorei nu va putea fi mai mare de un an. 

Legea, din 26 Martie 1923, privitoare la majorarea amenzi- 
lor judecătorești, mărește minimul şi maximul amenzilor la: în- 
zecit şi stabilește drept 50 lei amendă o zi de închisoare. 

Regulamentul este- o măsură, generală, ca şi legea; ei nu 
creiază o situaţiune juridică nouă impersonală, căci aceasta e 
rolul legei, dar regulamentul face aplicatiunsa acestui nou prin- 

cipiu, în mod, general, impersonal. Administraţiunea, pe baza re-
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gulamentului, face o aplicaţiune față de un individ, creindu-i 
astfel o altă situaţiune juridică. Particularul vătămat prin acest 
act luat pe baza unui regulament ilegal, cere dela Curtea de Ca- 
saţie înlăturarea regulamentului ca. fiina ilegal. ! 

Regiilamentele de ordin polițienesc fac aplieaţiunea princi- 
piilor stabilite în: legile de poliţie genrală sau a legilor de po- 

“liţie specială, cum ar fi legea drumurilor ; ele aplică normele ju- 
ridice, prin care se oprește impietarea asupra, domeniului public 
natural (țărmurile mărei, fluviu navigabil) sau artificial (şosele, 
străzi, drumuri de fer, canale), spre exemplu regulamente de ali- 
niere. Se opresc proprietarii mărginaşi de a. construi la marginea 
“unei. străzi mai înainte de a fi obținut aliniere, permisiune de - 
construi. Acela, care se sustrage dela această, obligaţiune este pa- 
sibil de amendă ; de asemenea dispozițiuni din legi şi din regu- 
lamente pedepsesc degradarea domeniului public şi a lucrărilor, 
cari depind ; neobservarea, servituților de utilitate publică des- 
tinate să asigure tuturor libera. folosință a domeniului public : 

“în fine, tot sancţiuni de asemenea natură se prevăd şi pentru 
neobservarea. unor regulamente de poliţie care au drept scop de 
a asigura, ordinea şi de a preveni accidentele. , | 

De asemenea putem cita. regulamentele privitoare la poliţia 
cultelor, poliţia navigațiunei, poliția sanitară, poliţia comunală 
(controlul vânzărei alimentelor şi altor articole de prima, nece- 
sitate, asigurarea. moralităţei publice, asigurarea mijloacelor de 
transport şi fixarea tarifelor la vehiculele care fac cărăuşie pu- 
blică, etc., art. 273 din legea, pentru. unificarea. administrativă 
din 1995). | | | | 

” Particularul, care este socotit că a înfrânt dispoziţiunile 
dimt”un asemenea regulament, va putea fi dat în judecată, ca 
contravenient înaintea judecătorului de ocol. Contravenientul va 
putea să excipe ilegalitatea, regulamentului conf. art. 88 din 
Constituţie şi a art. 385 aliniat 9 din codul penal şi instanţa ju- 
fecătorească va, fi obligată, să. examineze ilegalitatea regulamen- 
tului şi, în cazul când constată că regulamentul 6 ilegal, să re- 
fuze condamnarea. a
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Particularul va putea însă să, reclame şi înaintea Curţei de 
casaţie şi să ceară conf. art: 5 $ III lit. f, leg. Curţei de casaţie, 
ca înalta. Curte să constate ilegalitatea dispoziţiunei regulanien- 
tare şi să invite administrațiunea de a reintra în legalitate, sau 
potrivit art. 107 din Constituţie ca instanţa judecătorească să 
anuleze actul. a 

Regulamentele de ordin fiscal sunt date în aplicaţiunea unei 
legi fiscale. Sancţiunea lor este amenda fiscală. Or, amenda fis- 
cală diferă foarte mult de amenda penală. De ordinar ele sunt 
urmărite în virtutea simplei constatări făcută de administrație 
a faptului prevăzut de legiuitor la care se aplică amenda stabilită 
prin lege (legea timbrului şi înregistrărei art. 75, art. 90 legea, 
generală a vămilor, art. 108 din legea telegrafo-poştală din. 10 
Tulie 1892). Particularul condemnat astfel de administraţiune are 
drept să facă apel înaintea tribunalului, în termenul defipt de 
lege, dar tribunalul nu are dreptul de a acorda circumstanţe ate- 
nuante, nu poate reduce amenda, care are caracterul unei ve- 
paraţiuni fixate de legiuitor la de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 
ori suma ce urmă să plătească. In unele cazuri (art. 90 legea va- 
mală) se tăgăduieşte contravenientului chiar dreptul de apel, a- 
vând însă dreptul de recurs. conform art. 103 din Constitu- 
țiune 1). Particularul condamnat, chiar dacă nu poate uza de o 
cale de atac, are însă drept, conform legsi de urmăriri, să facă 
contestaţiune la administraţia financiară sau la primărie, după 
cum urmărirea, se face pentru o crenţă a, Statului sau a juzlațu- 
lui, şi în contra sentinţei date de aceste autorități poate face apel 
la tribunal şi recurs în casaţie. , 

Amenzile fiscale + se deosibese de amenzile penale prin faptul 
că, în caz de insolvabilitate a celui condamnat, ele nu se pot 
transforma în închisoare. asupra, lor. se poate transige (axt. 44 
cod. silvic ; art. 81 legea timbrului, ete.): 

  

1) Cas. s. unite decizia 3 din 5 Febr, 1925 în Pandecte” săptămânale No. 1/925, p. 5; Cas. XII, compl. ord. detizia din'10 Aprilie 1925*(tirma Popper „ & Fii cu ministerul deTfinante). ”
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Cu toate acestea am văzut că sunt unele amenzi cu caracter 

fiscalo-penal, amenzile pronunţate în materie de contrabandă 

vamală (art. 193 şi 194 leg. vamală *). 

Prin urmare, sancţiunea, regulamentelor fiscale este prevă- 

zută în legile în a căror executare şi aplicare sunt date acele re- 

gulamente, pe câtă vreme pentru regulamentele polițienești 

există o sancţiune generală prevăzută, de art. 385 alin. 9 chiar 

în cazul când legea a cărei aplicaţiune o face regulamentul nu 

prevede nici o sancţiune. ! 

Potrivit legei pentru unificarea administrativă din 1925, co- 

munele pot înfiinţa taxe pentru folosința temporară a bunurilor 

din domeniul public, precum grădini, piețe, trotoarele străzilor, 

concesiuni din cimitiruri ?), precum şi pentru diteritele servicii 

ce comunele pot întreprinde pentru uzul particular al locuitori- 

lor, cum de pildă, sexviciul curăţirei gunoaielor, serviciul apelor, 

curățirea latrinelor, a coşurilor, cotitul vaselor (art. 268). Con- 

siliile comunale sunt în drept de a face ca obligator sistemul de 

tot-la-canal şi să perceapă o taxă dela toţi proprietarii, sau să 
facă obligator serviciul de curăţatul gunoaielor şi să perceapă 

taxe pentru acest serviciu. Este incontestabil că aceste taxe au un 

caracter fiscal, ele însă nu au caracterul unui impozit, întru cât 'im- 

pozitele stabilite pentru comune trebue să aibă încuviințarea 
puterei legiuitoare, date sau anterior, prin fixarea unui maxi- 
mum sau, cu ocaziunea impozitului, când ar voi să creieze noi 
impozite sau să depăşească maximul stabilit de legiuitor (vezi 
art. 110 şi 111 din Constituţia deia 29 Martie 1923, legea asupra 
maximului taxelor şi contribuţiunilor comunale). Ca atare sanc- 
țiunea lor ar trebui să fie numai amenzile fiscale stabilite de lege. 
Ele nu sunt obligatorii decât în urma publicărei în Monitorul 
Oficial pentru regulamentele generale, sau în urma publicărei 
în Monitorul judeţului sau al comunei şi prin afișarea la casa 
comunală (art. 274). 

1) Vezi No. 120. p. 340. 
2) Asupra chestiunei dacă cimitirile fac parte din domeniul public, vezi 

Gaudry, Traife des cultes 1, 774; Berthelemy, Droit adm., a 8-a ed., p. 413 
nota. Regray. Des paits de jouissance privative doni le domaine public est 
susceptible, Paris, 1$09, p. 104. Contra.
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129. A (răonanțele sunt acte administrative, tot cu carac- 
general, prin care autorităţi administrative ordonă sau interzic 
ceva, administraţilor, pe baza, legilor și regulamentelor. Ordonan- 
țele devin executorii în urma publicărei (afişare, strigări, impri- 
mare în publicaţiunea, oficială). Contravenţiunile Ia ordonanţe 
se judecă. şi se pedepsesc conform preseripțiunilor din legi şi re- 
gulamente. Sancţiunile prescrise în ordonanţe nu vor întrece pe 
acele prevăzute de legea. sau regulainentul rospectiv (art. 345, 
349, 350, 351 din l&gea pentru unificarea administrativă). 

Ministrul are dreptul de a face ordonanţe, de pildă ordo- 
„anța din 8 Mai 1922 dată de ministrul de comerţ şi industrie 
privitoare la condiţiunile în care se poate face exportul de vite. 
Prefectul are dreptul de a âa ordonanțe în baza art. 9 din legea 
asupra organizărei poliţiei generale a Statului, a art. 93 din le- 
gea. dela 1 Noembrie 1892 pentru organizarea administraţiunilor 
exterioare dependinte de ministerul de interne, precum şi a ar- 

| ticolelor menţionate din legea, pentru unificarea administrativă. 
Acest drept îl are şi primarul. 

Aceste ordonanţe trebue să fie date cu respectarea, legilor şi . 
a regulamentelor de administrațiune generală. Aşa că particu- 
larul vătămat printro ordonanţă poate cere dela justiţie anu- 
larea ordonanţei, în cazul când ea, ar fi ilegală. 

Uneori prin ' ordonanță se înţelege o măsură de executare 
individuală. In cazul acesta măsura. se aduce la, cunoştinţa celui 
interesat -printr'o notificare făcută prin mijlocirea. agenţilor ad- 
ministrativi. In cazul acesta ordonanța cuprinde un ordin, o 
infracțiune făcută de autoritatea administrativă unui cetățean, 
ca întrun anumit termen să facă ceva. De pildă se ordonă de 
primar unui proprietar ca să dărâme o construcțiune făcută fără 
autorizare. 

Particularul vătămat printr:o ordonanţă ilegală poate să 
se adreseze autorităţei administrative superioare competinte cum 
de pildă când e vorba, -de ordonanţele prefectului, poate să se a- 
dreseze ministrului de inturne care are dreptul să anuleze or- 
donanţele (art. 349 leg. pentru unif. adm.), sau poate să se a- 
dreseze Curţei de casaţie potrivit art. 5 $ III lit f: tax judecata,
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înaintea căreia, se va, cere pedepsirea, unui  contravenient va e- 

xamina, dacă ordonanța; este legală, (art. 385 al. 9 c. pen. art. 

35 ultim alin. din. legea. Curţii de casaţie 17 Febr. 1912, art. 107: 

Constituţie). 

130. — 3. Bugetul adică prevederea sau estimaţiunea, ' veni- 

terilor şi cheltuelilor anului viitor este un act administratii. 

Bugetul Statului se votează numai de adunarea deputaţilor, conf. 

art. 114 din constituţia, dela 29 Martie 1923, dar cu toate acestea 

este un act administrativ, căci face aplicațiunea unor legi pre- 

existente, adică a legilor de' organizare a serviciilor. Caracterul 

legei este de a creia o regulă nouă de drept cu respectul 

principiilor constituționale, pe câtă vreihe cârăâctetiil actului ad- 

ministrativ este de a face aplicațiunea. unei legi preexistente. 

"Bugetul este un act administrativ de autoritata, în sensul 

"că nici un venit nu se poate percepe şi nici o cheltuială nu se 

poate face de cât în marginile cifrelor stabilite prin buget, dar bu- 

getul “constitue un ordin, o înjoeţiune pentru administratorii 

cari trebue să procedeze conform bugetului. Bugetele comunelor 

şi judeţelor se alcătuese de consiliile comunale şi judeţene. - 

Bugetul trebuie să cuprindă toate datoriile certe, lichide si 

exigibile, faptul că nu le conţine opreşte pe administratori să facă 

plata. Legea şi principiile generale stabileşte însă. ca să fie tre- 

cute în buget ica fiind cheltueli obligatorii datoriile exigibile, fap. 

tul de a nu le fi trecut constitue o ilegalitate, de aceea art. 5 $ 

Il lit. n. din legea Curţei de casaţie din 19 Februarie 1912 dă 

drept particularului care ar avea în contra unui judeţ, comună 

sau stabiliment public o creanţă certă lichidă şi exigibilă consta- 

tată printrun titlu executor să ceară dela casaţie ca să se or- 

done înscrierea, în buget. Această, dispoziţiune nu este decât o a- 
plicațiune a principiului general pus la litera f, din acelaş ar- 
tico] şi paragraf. 

Inalta Curte de casaţie prin decizia 2 din 1923 a stabilit, cu 

drept cuvânt, că se poate cere pe această cale şi modificarea bu- 

setului Statului. 

Bugetul fiind un act administrativ se poate face printr'în- 
sul suprimarea, unei funcțiuni ? Inalta Curte de casaţia, secția
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III (complectul ardelean) prin decizia 742 din 20 Iunie 1923 a 
„stabilit că „autorităţile publice prin bugetul anual, aprobat nu- 
„mai de cameră, nu pot fixa şi repartiza cifra cheltuelilor lor 
„de administraţie decât în limitele şi cu respectul drepturilor 
consfințite prin legile ordinăre“. 

Acest principiu, că bugetul Statului este un act administra- 
tiv care nu poate modifica legile existente, admis de ambele com- 
plecte ale secţiunei a 3-a, constitue un mare progres faţă de ju- 
risprudenţa, ce exista la noi înainte de legea din 1 Iulie 1905 
asupra Curţei de casaţie, care consideră că creditorii unei co- 
mune pot urmări bunurile din domeniul ei privat, dar nu pot 
secfestra, şi popri ca măsură asiguratoare veniturile acestei averi 
de oarece fuseseră trecute în buget, căci administraţiile publice nu 

„pot achita dâtoriile certe, lichide şi exigibile de cât prin înscrie- 
'rea, în buget"), potrivit legei comptabilităţei. Soluţiunea era ero- 
nată, căci, chiar prin urmărirea unui bun din domeniul privat 
şi vânzarea ]ui, se priva; comuna. de un venit trecut în buget. Pe 
de altă parte art. 98 din legea, consiliilor judeţene permiţând să 
se urmărească şi să se poprească excedentele bugetare implicit 
recunoștea, creditorilor dreptul de a urmări veniturile domeniului 
privat trecute în buget, căci excedentul unui an expirat. devine 
capital pentru anul următor şi veniturile lui sunt trecute în bu- 
get. Or, urmărind capitalul implicit se urmăresc şi veniturile 
trecute în buget. . . 

Faptul trecerei în: buget constitue numai un act de autori- 
tate care nu poate atinge drepturi câştigate ?). 

Legiuitorul din 1 Iulie 1905, a stabilit principiul pe care îl 
găsim formulat şi astăzi î în art. 5 Ş 3 lit. h. din legea Curţii de 
casaţie. 

131.—4) Decretele sunt actele „făcute de Rege în calitate de 
şei al puterei executive : ; dle nu au un caracter definitiv, putând 

1) In acest sens C. Apel Buc. s. 1 No. 221 din 22 Iunie 1904; C. Ap. 
Buc. II, No. 279 din 17 lunie 1904. 

2) Asupra acestei chestiuni; care interesează numai din punctul de ve- dere istoric al chestiunei, vezi 0 foarte îrumoasă hotărire a trib. Prahova II, Dreptul '56/904, pag. 402, confirmată de Curtea de Apel Buc. III, prin deci- 
ziunea din 29 Sept. 1904, 

24
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fi sau o măsură gemerală '), sau o măsură de aplicaţiune indivi- 

duală, cum ar îi un decret de numire într'o funcţiune ; ele sunt 

destinate să asigure aplicaţiunea legilor, ele trebue făcute în con- 

iormitate cu legea. Ă 
Cuvântul de decret, decretum, vine din limba latină, unde 

însemnează deciziune. 

In Franţa în perioada revoluţionară, adunările constitu- 

ţionale şi legislative făceau decrete supuse sâncţiunei regale. Sub 

consulat și imperiu prin decrete se înțelegeau actele făcute de 

consul sau de împărat cu concursul consiliului de Stat. 

Promulgarea, şi sancţiunea, legilor se face potrivit art. 37 din 

constituţia, din 1923 prin decret de promulgare a cărui formulă, 

solemnă, este dată prin decretul din 1 Iulie 1866. 

Decretul, trebue să fie contrasemnaţii de ministrul 
competent ; căci actul Regelui nu poate avea, tărie, dacă nu e 
contrasemnat de un ministru care prin aceasta devine răspun- 
zător (art. 87 Const.). Constituţia din 1923, ca, şi acea în 1866, 
ne spune că actul regal trebue să fie contrasemnat de un mâni- 
siru. Această, expresiune ar putea face să se creadă că semnătura, 
or-cărui ministru e suficientă. Convenţiunea dela Paris din 7_Au- 
gust 1858, prin articolul 15, precum şi decretul din 23 Febr. 
1859, arată că actul Șefului puterei executive trebue contrasem- 
nat de ministrul competent și aceasta e practica admisă în toate 
țările constituţionale. 

In caz de schimbare de guvern, prezidentul de consiliu, care 
se retrage, contrasemnează decretul prin care se investeşte noul 
preşedinte de consiliu. ij 

Ministrul propune Regelui spre semnare decretul, printr'un 
raport,. în care arată consideraţiunile care necesitează. facerea, 
decretului, | 

132.—5). Decigiuni sunt acte administrative, prin care o au- 
toritate administrativă ia o măsură relativ la un caz individual 

  

„1) Vezi decretul 2210 din 3 lunie 1921 pentru emiterea foilor de drum gratuite pentru transporturi militare; decretul 420 din 9 lunie 1921 pentru îxarea prețului lucrărilor de măsurătoare şi parcelare exesutate de Direcţia adastrului.
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ce i sa supus spre rezolvare, sau ia o măsură cu caracter gene- 
xal. Deciziunile fac, ca toate actele administrative, aplicațiunea, le- 
gilor şi regulamentelor. | 

6) Yurnale ale consiliului de miniştri prin care se iau di- 
verse deciziuni cu caracter general, şi apoi ca o consecinţă, a prin- 
cipiului solidarităței : ministeriale, „consiliul examinează, pro- 
iectele de legi propuse de miniștri şi autoriză prin jurnal pre- 
zentarea, proiectului de lege înaintea parlamentului. Consiliul de 
miniştri exercită, atribuţiuni de tutelă administrativă, etc. Consti- 
tuţiunea, din 1923 spre deosebire de constituţiunea din 1866, orga- 
mizează instituţiunea consiliului de miniştrii (art. 93). 

7) Procese verbale ale consiliilor judeţene şi comunale co- 
prind de asemenea deciziuni administrative. 

133. — Actele acestea, desemnate sub numele de decrete şi 
leciziuni se mai numesc şi acte de administrafiune pură ; ele sunt 
acte prin care administraţiunea, caută să facă în tot momentul 
aplicaţiunea, legilor, de pildă numirile şi revocările funcţionari” 
ior, :exerciţul tutelei administrative, diverse autorizaţiuni, de- 
claraţiunile de utilitate publică în materie de expropriere pentru 
-cauză de utilitate publică, diverse ordine, circulări către funcţio- 
narii făcând parte din ierarhie. | | 

Făcând asemenea acte, autoritatea administrativă urmăre- 
şte interesul general pe care voieşte să-l satisfacă, Urmărind. a- 
cest interes, autoritatea administrativă are o largă putere de a- 
preciaţiune, sa poate să facă sau să nu facă actul, ea, nu este ţi- 
nută în, activitatea, sa, ca să respecte interesele particularilor, Aşa, 
de pildă, ea poate să acorde sau să nu acorde unui stabiliment 
de utilitate publică autorizaţiunea; de a accepta un legat (art. 811, 
817 e. civ,, art. 10 din legea pentru persoanele juridice din G 
Februarie 1924), poate sau nu să facă o expropriere, poate să 
expulzeze pe un strein, poate să fixeze locul unei hale pentru 
vânzarea cărnei, a legumelor şi poate să o desființeze, poate să; 
transforme o stradă, într'o fundătură, poate, exercitând dreptul 
de tutelă să aprobe sau să nu aprobe un contract ce voiește să. 
încă cu un particular stabilimentul supus tutelei |



372 o PAUL NEGULESCU 

Iată acte în care se ating interese, diverşi particulari pot să 

sufere pagube, însă ei nu pot să invoace violarea unui drept. 
'Aceste acte, în care autoritatea, administraţivă are libertate de 
apreciaţiune se numesc acte discreționare. 

Insă asemenea acte nu pot fi făcute de cât de autoritatea 
competentă şi cu respectarea, formalităţilor cerute de lege. 

Aceste acte nu pot vătăma drepturile particularilor, căci a- 
ceștia pot cere înlăturarea actului ilegal conform art. 107_din 

Constituţia, din 1923 şi a art. 5 $ 3 „lit. f, din legea Curţii de ca- 
saţie. De pildă dacă primăria dă unui particular dreptul de a in- 
stala, un fierăstrău mecanic în ocolul 2, în contra regulamen- 
tului asupra, industriilor insalubre, care prevede că asemenea 
industrii nu pot funcţiona de cât în ocolul 3, proprietarii vecini 
sunt îndrituiţi a cere anularea autorizărei ca, fiind ilegală şi a- 
ducându-le o turburare în exerciţiul dreptului lor de proprie- 
tate). De asemenea când autoritatea, administrativă destitue un 
funcţionar, trebue să îndeplinească toate formalitățile cerute de 
lege î). 

134. — Une-ori legea, stabileşte că pentru exercitarea, unor 
anumite drepturi, particularul are nevoie de o autorizaţiune sau 
de un act din partea, autorităţei publice. Aceste dispozițiuni sunt 
luate pentru ca autoritatea publică, să examineze, dacă nu cumva 
particularul înțelege să exercite dreptul său în contra, interesu- 
lui general şi ast-fel să se stabilească armonizarea, intereselor. De 
pildă un proprietar voieşte să construiască o clădire pe locul său, 
el ar putea, să construiască, or-cum, însă interesul colectivităţii, 
interesul tuturor orășenilor, cere ca această, construcţiune să în- 
deplinească anume condițiuni pentru ca astfel şi siguranța, veci- 

'nilor şi estetica oraşului să nu sufere. De aceea legea stabileşte că 
nimeni nu are drept să construiască pe locul său mai înainte de 
a fi obținut autorizarea de construcţiune dela autoritatea comu- 
nală, respectivă. Un cetăţean voeşte să plece în streinătate, este 

1) Cas. III, decizia 1057 din 20 lunie 1923. 
2) Cas. III, (complectul ardelean) decizia 733 din 19 lunie 1923, Cas. Il, 

decizia 891 din 25 Sept. 1923.
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dreptul lui de a circula cum voiește și unde voieşte, el are drep- 
tul degpliberă circulaţiune, derivând din libertatea individuală. 
Dar Sfatul are interes ca, un infractor să nu părăsească ţara, 
pentru a evita pedeapsa, şi de aceea, poliţia, frontierei nu lasă, pe 
un cetățean să părăsească ţara fără o autorizare din partea, au- 
torităţii administrative, autorizare care se numeşte paşaport ; nu 
numai atât, Statul, care e dator să dea protecţiune şi sprijin su- 
puşilor săi în străinătate, prezintă, prin acest pasaport, pe cetă- 
feanul român, atât autorităţilor streine cât şi autorităţilor di- 
plomatice şi consulare ale Statului nostru. Iată de ce legea, asu- 
pra organizărei poliţiei generale a Statului, precum şi regula- . 
mentul asupra, serviciului de poliţie la punctele de frontieră sta- 
bilesc că trebue paşaport pentru intrarea sau ieşirea, din ţară, 

„Orice particular are libertatea de a face comerţ ; el poate 
deci vinde mărfurile sale în țară sau streinătate. Interesele ge- 
merale pot la un moment dat să. reclame prokibirea exportului - 
unui articol. Autorităţile competente stabilesc măsuri în acest 
sens, sau pot să stabilească anume condițiuni şi autorizaţiuni 
pentru a putea efectua exportul. Particularul, care îndeplineşte 
condiţiunile stabilite de lege, are dreptul să ceară liberarea au- 
torizaţunei: de export. 

Tată diverse ipoteze, în care particularul, pentru a-şi putea 
exercita, drepturile sale, are nevoie să, ceară, autorizare dela. au: 
oritatea administrativă. | , | 

Autoritatea administrativă, sesizată, prin cererea, scrisă, a s0- 
licitantului, este datoare să examineze cererea, şi să o rezolve, fie 
admiţând-o în întregime, fie admiţând-o numai în parte, fie res- 
pingând-o. Ea poate însă să ia o atitudine pasivă, nerespunzând | 
nimic la repetatele cereri ale solicitantului. O asemenea atitu- 
dine este cu desăvârşire blamabilă, ea e mai prejudiţiabilă pentru 
drepturile particularilor de: cât o deciziune de respingere. De 
aceea, legiuitorul din 17 Februarie.1912 a stabilit, prin art. 5 $ 3, 
lit £., prin art. 31 lit a, alin, 2, prin art. 39 al. 5 şi art. 63 din. 
legea Curţii de Casaţie, că refuzul autorităței admini- 
strative de a soluţiona: o cerere bazată pe lege, constitue un refuz 
de serviciu, datorit legalmente şi a, dat drept particularului vă-
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tămat printr'un asemena procedeu să se adreseze cu recurs la 

înalta, curte. ! 

“In expunerea de motive a legei Curţei de casaţie, ministru 

justiţiei de atunci zicea, : „Proiectul nostru consideră refuzul de 

„C rezolva 0 cerere bazată pe un drept ca o violațiune a 'legei, 

“care pune anume îndatoriri funcționarilor publici”. Procedarea 

administraţiunei se aseamănă cu tagada de dreptate. 

Constituţiunea, din 29 Martie 1923, prin art. 107, stabilește că 

cel vătămat prin reaua voinţă. a autorităţilor administrative de a 

rezolva, o cerere privitoare la un drept, se poate adresa, instanţe- 

lor judecătoreşti. | 

„_ Potrivit legei Curţei de casaţiâ „cererea particularului va, fi 

oxaminată de înalta, Curte, care va determina modalităţile în car” 

trebue dată autorizarea, obligând administraţiunea, să dea acea 

autorizare. Cu această ocaziune înalta, Curte intră în fondul afa- 

'cerei şi dă o hotărâre de fond. Ministrul, în expunerea de motive, 

ne arată că înalta Curte face cu această ocaziune un act de con-- 

tencios de plină jurisdicțiune. 

Legea Curţii de casaţie (art. 39 în fine), stabileşte că autori- 

tatea administrativă este în culpă, dacă nu se dă nici un răs- 
puns la. cererea particularului în interval de 30 zile dela înre- 

gistrarea cererei şi particularul are dreptul de a face recurs în 

contra acestui refuz, de a, soluţiona în termen de 30 zile de când 

s'a, stabilit că autoritatea este în culpă. Legiuitorul a voit ca 
rezolvarea, chestiunilor administrătive să se facă repede, şi de 

aceia pe de o parte forţează pe administratori ca sub amenin- 

favea, unor asemenea, acţiuni, să, soluţioneze cererile, iar, pe de 

altă parte, obligă pe particular să, facă, recursul în termen de 

30 zile. 

Faptul a nu fi făcut recursul în termen, nu constitue pen- 

tru particular o decădere de a. mai face o altă cerere; el a pier- 

dut numai dreptul de a face recurs faţă de prima, cerere, pe care a 

omis să o atace cu recurs în termen. In adevărart. 39, stabileşte 
termenul înăuntrul căruia urmează să se facă. recurs, nu stabile- 

ste că, dacă nu se face recurs, situaţiunea juridică va rămâne 

definitiv aceiaş ; nefăcând recurs, nu însemnează că particularul
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recunoaşte în mod definitiv că autoritatea administrativă, are 

drept să se poarte în mod abuziv cu dânsul. De pildă el cere li- 

berarea unui paşaport şi administraţiunea ne dând nici un re- 

zultat cererei, el nu face recurs în termen, dar prin aceastapar- 

ticularul nu însemnează că a pierdut dreptul de a cere paşa- 

port sau că administraţia a, dobândit dreptul de a nu-i mai so- 

luţiona o cerere ulterioară, şi că, el nu mai are dreptul de a se 

adresa Cusrţei de casaţie pentru a, cere ca să se oblige admini- 
straţiunea să soluţioneze cererea în mod legal. De aceea nu pu- 
tem admite soluțiunea, dată de înalta Curte s. III, prin decizia. 

din 28 Ianuarie 1925, care socoteşte inadmisibil recursul făcut 

în contra, cererei reiterate, când dela, înregistrarea primei cereri 

a trecut mai mult de 60 zile. Realitatea vieţei şi spiritul de legali- 
tate, care a domnit la facerea, legei din 1912, ne dovedesc că nu 
aceste consideraţiuni au fost avute în consideraţiune de legiuitor. 

In adevăr, un proprietar face cerere conform cu legea şi re- 

gulamentele comunale ca să fie autorizat să construiască pe locul 
său. Trec 2 luni dela; înregistrarea, cererei şi particularul nu face 
recurs, căci el în interval trata, vânzarea, construcţiunea ce pro- 
iectase fiind prea, costisitoare. Noul cumpărător ia asupra, sa. şi 
onorariul arhitectului şi contractul cu antreprenorul ; el face o 
nouă, cerere primăriei de a-i libera, autorizaţiunea de construe- 
țiune, iar, în urma, refuzului, în termen, va face recurs. Acest re- 
curs este el tardiv, i se va, opune cumpărătorului pretinsa decă- 
dere a „vânzătorului sau pentru dânsul va naște un drept nou, 
de şi este un succesor particular ?. A respinge cererea, 
în: asemenea condițiuni de! bază, art. 39, este 4 textului o in- 
tevpretare cu adevărat iudaică, fără a-l pune în legătură cu art. 
5 $ 3 lit. £, cu art. 31 şi cu spiritul care se degajează. din lucră- 
rile preparatorii ale legilor din 1905 şi 1912. Nu se poate susţinea 
că proprietarul a pierdut dreptul da a mai cere autorizare de 
construcţiune şi că această: decădere e opozabilă şi noului achi- 
zitor. După noi, acei cari susţin că prin nefacerea recursului în 
termen, particularul suferă o decădere, fac o confusiune, ei con- 
sideră chestiunile de drept public cu mentalitatea cu care star 
trata o problemă de drept privat. In adevăr, în materie de drept 

,
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privat moștenitorul pierde dreptul de a mai primi succesiunea, cu 

beneficiu de inventar, în cazul art. 712, adică el suferă o decădere 

pentru că sunt în joc interesele şi drepturile creditorilor succesiu- 

nei, pe câtă vreme în materie de drept public interesele colectivi- 

tăţii cer ca toți funcţionarii să-și facă datoria, potrivit legilor şi 
regulamentelor în vigoare. Or, între aceste îndatoriri este şi aceea 

de a, examina, şi soluţiona o cerere bazată pe un drept, o cerere 

legală. De aceleaşi consideraţiuni este condus legiuitorul când pe- 

depsește pe judecătorul care comite delictul civil de tăgadă de 

dreptate. Or, refuzul de a soluţiona o cerere este tat o tăgadă de 

dreptate, pe care însă o comite administratorul. 
Colectiviţatea nu are interes ca, particularul să fie vexat, ne- 

socotit, împiedecat în activitatea sa de funcţionarii puşi tocmai 

ca să ajute pe individ;.să-i sprijine activitatea, căci progresul 

individual constitue progresul colectivităţei ; ea nu poate să aibă 

interes ca un cetăţean să fie decăzut din drepturile sale publice 

din cauza unei infracţiuni la obligaţiunile legale comisă de un 
funcţionar. 

Autorităţile Statului trebuie ca în activitatea, lor să procedeze 

în mod legal, respectând drepturile particularilor şi nu se poate 

concepe ca administraţiunea să dobândească un drept de a pro- 

cede ilegal prin neglijenţă sau lipsă de interes a unui 'particular 

sau că particularul să sufere o decădere, de drepturi publice, o 

capitis dominutio, fără nici o condamnare şi numai prin faptul 

că nu a făcut recurs în termen. 

Legea din 1 Iulie 1905, care a întrodus pentru prima oară 
"acest principiu a pornit dela ideia ca să pună un capăt abuzului 
administrativ, forțând administratori să lucreze în mod legal de 
teama de a nu fi chemaţi înaintea, casaţiei şi pentru ca, această 

teamă să fie mai eficace, a stabilit un termen scurt pentru facerea 

recursului. Acesta e spiritul de care S/călăuzite întreaga, lege ; 
legiuitorul din 1905, nu a înţeles nici de cum să stabilească de- 
căderi de drepturi pentru particulari, avantajând arbitrariul ad- 
ministrătiv. Particularul are un drept, garantat de constituţie, 
dreptul de liberă circulaţiune, şi ca o consecinţă a acestui drept, 
el poate să călătorească şi în ţară și în streinătate. Când voiește
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să plece în streinătate, el trebue să ceară liberarea unui paşa- 

port, care nu i se poate refuza, dacă nu este condamnat la, o 

pedeapsă privativă, de libertate sau dacă nu este sub acuzare de 

a fi făptuit o crimă sau delict. Dacă el face cererea de ai se li- 

bera un paşaport pentru streinătate şi administraţiunea, e de 

rea, voinţă şi nu o soluţionează şi el neglijează, poate din lipsă 
de interes, să facă recurs, însemnează că e decăzut din dreptul 
dea, a mai cere pașaport ? 

Legiuitorul cunoaște şi alte decăderi, anume decăderi proce- 
durale cum e perimarea. De pildă. am un drept, pentru valorifi- 
carea căruia, în caz de contestaţiune trebue să mă adresez justi- 
ției printr'o acţiune ; însă dacă las în părăsire actiunea ff 
de 2 ani, se perimă acţiunea, dreptul însă rămâne neatins, şi sk 
poate face o nouă acţiune, dacă dreptul nu e prescris. 

Consideraţiunea, pentru care se admite perimarea. este că 
legiuitorul. voiește să nu eternizeze procesele ; el pleacă dela, ideia 
că acel care abandonează instanţa un anumit termen, este pre- 
supus că renunţă la acţiune, dar în nimeni nu presupune că, 
el înțelege să renunţe chiar la dreptul său prin faptul că nu u- 
zează, de instrumentul pus de legiuitor la îndemâna, sa pentru 
a-şi valorifica, dreptul. Aceleaşi consideraţiuni găsim şi în cazul 
nostru. Legiuitorul voiește să depărteze arbitrariul și incuria, ad- 
ministrativă cu ajutorul cetăţenilor care suferă de pe urma ace-. 
stor rele deprinderi ; el cere ca, particularul să intenteze repede 
recursul şi îl consideră că renunţă la cerere dacă nu face recurs 
în termen ; dar el nu e considerat căAg, renunţat la dreptul de a 
reveni cu o nouă cerere, el nu a renuţat la acel jus persequendi, 
dreptul de a urmări şi înaintea, administraţiunei şi înaintea jus- 
tiției dreptul său. | 

Articolul 39 este de altfel pus în capitolul TI, despre pro- 
cedură şi dispoziţiunile sale sunt pur procedurale şi deci decă- 
derea, dacă urmează să o considerăm astfel, este o decădere pro- 
cedurală, care nu atinge întru nimic dreptul însuși. Articolul 5 
şi 31 stabilesc dreptul, iar art. 39 arată modul procedural cum se 
exercită acest drept. 

Dacă am presupune că art. 39 stabilește o decădere de drep-
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turi, am ajunge la adevărate rezultate absurde. In adevăr să pre- 

supunem. că un cetăţean face o cerere la o administraţie. Aceasta, 

imediat ordonă anchetă, face cercetări, care necesitează; mai bine 

de 60 zile, apoi încetează orice activitate şi nu dă nici un răs- 

puns solicitantului. Poate petiţionarul să se adreseze Curţei de 
casaţie ? Evident că nu, în sistemul că art. 39 ar prevedea o 

decădere de drepturi ; căci în acest caz dreptul lui e stins. Sar 

putea, zice de unii că petiţionarul ar avea drept de a face re- 

curs în termen de 30 zile de când administraţiunea a, încetat de 

a mai lucra. Soluţiunea nu e nici logică, nici juridică, căci ad- 

ministraţiunea nu-şi pierde nici o dată dreptul de a lucra şi apoi 

eum se poate prelungi un termen fixat de lege. Legiuitorul spune 

iormal că recursul, introdus 60 zile după înregistrarea, cererei, 

este tardiv şi nu se poate, după împrejurări, să prelungim. acest 

termen. 

De asemenea, dacă mai înainte sau după expirarea celor 60 

„Zile, administraţiunea ar da o deciziune, putea-va. oare petiţio- 

narul să atace cu recurs această, deciziune şi în ce termen ? 

Curtea, de casaţie III) prin decizia 2 din d Januarie 1924, 

stabileşte că, dacă administraţiunea: soluţioneze, cererea după 

intentarea recursului, recursul intentat rămâne fără obiâct, iar 
panticularul recurent poate să, facă recurs în contra deciziunei 
administrative. Dar în ce termen ? 

Faptul pretins dăunător era refuzul tacit al administra- 
țiunei de a soluţiona, cererea ; această inactivitate a administra” 
țiunei este un fapt, ma iun act juridic. Legea stabileşte instru- 
mentul procedural prin care cetăţeanul ajunge să înfrângă rea- 
ua vuință, a administraţiunei, făcând-o să reintre în legalitate. 
Și după ce în art. 5 $ III, lit. £, şi 31 lit. a, alin 2 stabileşte 
dreptul particularului de a se plânge la casaţie contra refuzu- 

1) lată consideranţele curței: Având în vedere că ilegalitatea unui act 
administrativ de autoritate atacat pe calea -contenciosului administrativ nu 
poate fi examinată de cât cu caracterul ce îl înfăţisează și urmările ce poate 
avea ia data când partea, socotindu-se vatămată prin el, Va atacat pe ace- 
astă cale, judecata recursului neputându-se. extinde şi la cercetarea actelor, 
care s'ar putea substitui ulterior actului pretins dăunător, susceptibil de a 
face obiectul unui nou recurs; având în vedere că ministerul posterior recur- 
sului a rezolvat cererea, respingând-o.
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lui administraţiunei de a, soluţiona o cerere, în art. 39, ult. al, 

arată modalităţile şi termenul în care poate face recurs. 

Dar se poate întâmpla ca administraţiunea, să ia o deci- 

ziune, să admită, în total sau în parte, sau să respingă cererea, 

— se înlocuiască adică faptul printw”un act juridic. 

Art. 39 din legea Curţii de casaţie (alin. final) stabilește 

că, în cazurile date în competența secţiunei a III-a şi prevă- 

zute de aut. 5 $ 3 lit, seva putea or când face recurs în casaţie. 

Fiind vorba de un interes general, şi anume ca legalitatea să dom- 

nească, nu se poate concepe ca să se stabilească o îngrădire, câtă 

vreme nu apar alte înterese care să facă pe legiuitor să admilă 

eacepțiami la acest principiu. Aceste excepţiuni sunt arătate de 

legiuitor tot în art. 39 alin. final. De pildă legiutorul a fixat 

un termen de 30 zile dela publicarea în Monitorul Oficial, pen- 

tru secursurile ce ar putea face funcționariţ inamovibili în con- 

tra actelor administrative ilegale prin care au fost înlocuiţi, mu- 

taţi sau puși la retragere. Pentru ce un termen aşa de scurt ? 

Pentru. consideraţiunea. că funcţionarul face parte dintr'un ser- 

viciu public, pentru că este un principiu necontestat, că acti- 

vitatea unui serviciu publice nu trebue întreruptă, pentru că mai 

toată /egile organice stabilesc că funcţionarul inamovibil, care ar 

lipsi nemotivat 50 zile, este socotit demisionat (legea. învăţămân - 

tuliii secundar şi superior), căci serviciul trebuind să funcţio- 

neze regulat, autoritatea superioară va numi un alt funcționar 

în iocul celui înlocuit sau absent. Toate aceste consideraţiuni au 

făcut pe legiuitor să socotească că, funcţionarul inamovibil, care 

lasă să treacă mai mult de 30 zile dela actul administrativ, cara 

Ya înlocuit, mutat sau pus la retragere, nu înţelege să mai re- 

clame funcțiunea, renunță la dânsa. 
Tot consideraţiuni de ordin general au făcut pe legiuitor să 

stabilească, excepţiune și pentru cazul când particularul voeste 

să facă recurs în contra, refuzului administraţiunei de a-i sohu- 
ționa, o cerere bazată pe un drept. Legiuitorul voieşte ca să în- 

lăture cât mai repede starea, de negligență în care se complac 

unii administratori, care nu voiesc să ţină seamă de drepturile 

particularilor și de aceea îl obligă pe particular să facă recurs
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în termen scurt. In afară de aceste excepţiuni, regula generală 

este că recursul se poate face oricând. 

„ Acestea, fiind principiile care guvernează materia, să, exami- 

năm speța rezolvată în mod foarte juridic de înalta Curte. Par- 

ticularul a, făcut recurs în termen în contra refuzului admini- 

straţiunei de a soluţiona o cerere bazată pe un drept, recursul 

e sorocit, are loc o amânare şi la ziua fixată pentru judecată, 

mai bine de un an dela, înregistrarea, cererei la minister, mini- 

sterul prezintă deciziunea prin care soluţionează; cererea, res- 

pingând-o. Curtea de casaţie, cu drept cuvânt, zice că particu- 

larul are drept să atace cu un nou recurs deciziunea, dată, de 

minister, căci primul recurs are un obiect limitat, determinat. 

Este evident că. recursul, fiind îndreptat în contra deci- 

ziunei, "va, putea, fi făcut ori când, conform principiului general. 

pus în art. 39. Particularul nu se mai plânge că nu i se solu- 

ționează, cererea, el se plânge contra deciziunei, şi excepţiunea 

stabilită de art. 39 se reforă numai la recursul în contra refu- 

zului de a soluţiona, o cerere. 

A admite că particularul trebue să facă recurs în termen de 

o lună dela darea deciziunei, este o soluţiune care violează 
principiile de drept, căci, judecând astfel, se creiază, îar nu se 
aplică legea, de oare ce legea stabileşte că nu se mai poate face 
recurs după 60 zile dela, înregistrare. Or, cum. se poate explica 
că se dă posibilitatea de a, face recurs și după un an dela înre- 
gistrare ? Cum se poate înlătura principiul general pus în art. 39, 
care ne spune că, în materie de contencios administrativ, se poate 
Jace recurs ori când ?*). Pe de altă parte cum se aplică excepțiu- 
nea stabilită în acelaş articol, lu alte cazuri de cât acele prevăzute 
de lege, căci art. 39 e legat de art. 5 III lit. f, si de art. 317 
In fine aplicaţiunea nu se face cum zice legea. Legiuitorul din 
1912, stabileşte un termen de 60 zile, dar împărţit în două peri- 
oade. Prima, perioadă de 30 zile este un termen acordat admi- 
nistrațiunei pentru a. studia cererea. Recursul făcut înăuntrul a- 
cestui termen ar fi prematur. După expirarea acestei perioade, 

  

1) Cas. III Jurispr. rom. 1924, p. 183, decizia 397, din 5 Martie 1924,
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particularul are drept ca, în termen de 30 zile, să facă recurs. 
Inalta Curte însă, socoteşte că poate prelungi sau scurtă prima, 
perioadă, adică, în loc de 30 zile, ea poate să, fie de 2, 3, 4 luni, 

"un an, etc., după cum se pronunţă, administraţia, sau poate să 
fie numai de o zi, dacă administraţia sa pronunţat imediat, iar | 
celălalt termen rămâne neschimbat de 30 zile. 

De şi chiar în dreptul privat există principiul că excep- 
țiunile sunt de strictă interpretare şi.că ele nu se pot întinde, 
mai ales când e vorba de decăderi, la cazuri neprevă- 
zute de lege, totuşi excepţiunea devine regulă în sistemul pe care 
îl combatem şi se schimbă sistemul organizat de lege, căci nu se 
pate susţine, dacă admitem că ar fi vorba de o decădere, că par- 
ticularul poate să facă recurs mai înainte de expirarea terme- 
nului de 30 zile, de şi adminiștraţiunea sa pronunţat a doua-zi 
după înregistrarea cererei, căci recursul ar fi prematur, admi- 
nistrația având dreptul de a-şi modifica sau retracta. deciziunea 
înăuntru acestui termen. Şi iarăşi nu se poate admite ca ter- 
menul de gândire acordat administraţiunei să poată fi prelungit 

la infinit după dorința administraţiunei. | 

Nu se poate concepe ca un termen de recurs să fie pre- 
lungit sau scurtat, după voinţa intimatului. Legiuitorul din: 1912 
a voit să stăvilească abuzul administrativ şi soluţiunea, ce com- 
batem, intronează, tocmai acest abuz, - “ 

Dacă însă se aplică adevăratele principii, ce rezultă din lege, 
ajungem la, concluziunea că recursul se poate face ori când 'con- 
tra deciziunei administrative, atâta vreme -cât pot să dovedesc că. 
mi se violează un drept, căci recursul acesta ca şi orice acţiune 
este mijlocul de a urmări în justiţie un drept al meu, jus perse= 
Quendi în judicio quod sibi debetur, dar în acelaş timp trebue 
să dovedesc că am şi an înteres, căci nu pot să, fac recurs, dacă 
nu pot să dovedesc că prin această acţiune urmăresc un rezultat 
util pentru mine ( interes direct şi personl). 

In mod excepţional, recursul în contra, refuzului tacit de a 
soluţiona o cerere bazată pe un drept trebue făcuț după expi- 
rarea unui termen de 30 zile dela, înregistrarea, cererei şi întrun 
interval de 30 zile după expirarea acestui period. Particularul
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care a lăsat să treacă acest period poate face o nouă cerere şi 

înăuntru termenului poate face recurs. | 

| 135, — Particularul, care nu a făcut recurs în termen în 

contra refuzului administraţiunei de a-i soluţiona, o cerere ba- 

zată pe un drept, poate să facă acţiune înaintea, instanţelor or- 

dinare şi să ceară daune ? 

Tăcerea administraţiunei, refuzul tacit de a soluţiona o ce- 

rere bazată pe un drept, este asimilată de legea din 1912 cu tă- 

gada de dreptate ; acest fapt ilegal pe care îl face administrato- 

rul poate să-mi cauzeze un prejudiciu. De pildă, cer un paşaport, 

având nevoie urgentă pentru a pleca în streinătate să, încheiu o 

afacere de unde pot să câștig o sumă, importantă. Administraţia 

nu-mi dă nici un răspuns timp de 2—3 luni. Afacerea, se pier- 

de din această cauză. Am dreptul să cer înaintea tribunalelor 

ordinare repararea prejudiciului suferit din cauza actului ile- 

sal săvârşit de administraţie. Acest drept îl exercit pe baza 

art. 998 c. civ. | 
Legea din 17 Februarie 1912, a recunoscut particularului 

vătămat în dreptul său printr'un act de autoritate să, ceară, ca 

inalta Curte 'să con state că actul e ilegal şi, odată constatată ile- 

galitatea, să invite administraţiunea să raporteze sau să modi- 

fice actul, reintrând în legalitate. Dar nu a ridicat, însă dreptul 

particularului, care ar dori să obţină numai daune, să se adre- 

seze tribunalelor. 

Ceeace legiuiţorul a proibit, este faptul de a, se introduce îna- 

intea, tribunalelor o acţiune directă în anularea unui act admi- 

nistrativ de autoritate, particularul are însă dreptul să ceară, 

daune şi, dacă cu ocaziunea procesului se invoacă, un act de au- 

toritate, particularul poate să ridice excepţiunea, de ilegalitate 

(art. 35 în fine din legea Curţii de casaţie). 

Dacă am făcut recurs, care mi s'a respins, ca tardiv, situa- 

tiunea, nu se schimbă întru nimic, căci faptul administraţiunei 

tot ilegal rămâne. Dacă însă administraţiunea apărându-se do- 

vedeşte că nu se poate da decât o hotărâre de respingere, căci re” 

„ciamantul se află sub o acuzaţiune penală, sau că este strein, 

atunci evident că deciziunea Curţii de nasaţie, prin care respinge
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cererea, închide reclamantului calea acţiunei în daune, de oarece 
se stabileşte că refuzul de soluţionare era legitim. 

136. — 8), Prin procese-verbale, autorităţile administra- 
tive constată, intracţiunile la, legi şi regulamente făptuite de către 
particulari. Codul de procedură penală prin art. 14 stabileşte că 
agenţii polițienești, anume determinaţi, sunt şi ofiţeri de poli- 
ție judiciară şi, în această calitate, dresează procese verbale pen- 
tru constatarea, infracţiunilor la legea penală. Procesele verbale 
în acest caz arată împrejurările în care s'a descoperit faptul 
reprobat de lege, timpul şi locul, probele ce ar veni în sarcina 
celor bănuiţi. Aceste acte constituesc deci instrumente probatorii 
(art. 16 — 20, 46 — 48 c. pr. pen.), care nu au valoare înaintea, 
instanţelor judecătorești decât până la proba. contrarie. 

In materie de contribuţiuni directe prin procese verbale se 
constată drepturile Statului față de particulari. 

In materie de contribuţiuni indirecte prin procese verbale se 
constaţă, infracţiunea, şi se pronunţă pedeapsa, (art. 90 legea, vă- 
milor, art. 88 legea monopolului tutunului, art. 272 din legea, u- 
nificărei administrative ; une ori însă pedeapsa se pronunţă de 
o altă instanţă administrativă, (art. 210 legea vămilor *). 

137. — 9) Prin acte de executare, cum de pildă somaţiunea, 
prin care se face injoncţiune unui particular de a face un anumit 
act, de pildă de a dărâma, un imobil construit fără autorizare, de 
a opri o construcțiune începută fără autorizare, de a curăța 
niște latrine care infectează vecinii, ete. 

Dacă particularul nu se supune, autoritatea face lucrarea, 
în compiul său, sau întrebuințează forţa publică. 

Când este vorba de încasarea, contribuţiunilor, amenzilor şi 
taxelor datorate Statului, judeţelor sau comunelor, se procedează 
conform legei pentru urmăriri, care prevede prin art. 9 proce- 
dura de urmărire, precum şi actele care se fac de agenţii admi- 
strativi : somaţiune, procesul verbal de sechestrare, actul de li- 

. citațiune. Se : | - 
138. — Orice act administrativ trebue : 

4 

  

1) Vezi No. 120, pag. 330.



384 PAUL NEGULESCU 

1. Să emane dela o autoritate administrativă, sau dela, un corp 

administrativ care are dreptul de a lua deciziuni producând efect 

juridic. Astfel Regelelniştrii, prefecţii primarii, consiliile jude- 

şene, comunale, etc. Câte o dată aceste autorităţi deleagă puterea 

lor, sau parte dintr'însa, altor funcţionari, delegaţiunea însă, tre- 

bue să fie expresă și în marginile legei ; aşa, ministrul poate delega. 

parte din puterile sale secretarului general şi directorilor 

(leg. din 19 Aprilie 1892 pentru organizarea administ. centrale a 

minist. de interne etc.), primarul poate delega parte din puteri 

ajutoarelor, de primar sau, după proiectul de unificare admini- 

strativă (art. 61 şi 62), membrilor delegaţiunei permanente ; 

prefectul poate delega puterile sale directorului de prefectură, 

(art 91 din legea pentru organizarea autorităţilor adm. exteri- 

oare dependente de ministerul de interne dela 1 Noembrie 1892). 

Cu alte cuvinte legea. stabileşte cum se face şi cui se poate face a- 

ceastă delegaţiune de putere. 

2. Să aibă forma, scrisă. Dacă deciziunea emană dela un corp 

deliberant, ea e consemnată întrun proces verbal, dacă; emană 

dela un singur administrator, ea portă numele de decret (act re- 

gal) sau deciziune, ordonanţă, ete. 
3. Să fie datat şi semnat pentru ca, astfel să se poată con- 

stata, dacă persoanele, care au făcut actul, erau competente la 

acea, epocă. | 

Pe lângă aceste formalităţi, care trebuie: să existe neapărat 

în orice act administrativ, sunt unele cari mai înainte de a fi 

săvârşite, au nevoie de unele măsuri pregătitoare necesare pentru 

a facilita lucrarea administraţiei şi o lumina în ceeace pri- 

veşte chestiunea, asupra căreia este chemată. să se pronunţe. Aşa 

de pilcă, în o mulţime de cazuri, autoritatea administrativă nu 

poate lua o deciziune mai înainte de a fi cerut avizul unor con- 

silii sau comisiuni administrative. 

Aceste avizuri nu sunt însă obligatorii pentru autoritatea 

administrativă care decide ; ea poate să urmeze sau să nu ur- 

meze părerea comisiunei, dar actul administrativ, care s'ar face 

fără ca în prealabil să: se fi luat avizul cor pului determinat de 
lege este un act anulabil. »
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Uneori însă . legiuitorul Qă un caracter de obligativitate a- 
cestor avizuri, autoritatea de deciziune nu poate să facă actul 
de cât în conformitate cu avizul. Avizul prin el însuşi nu este 
un act care să producă efecte juridice, el e un act care intervine 
în raporturile dintre autorităţile administrative, restrângâna 
mai mult sau mai puţin libertatea de deciziune a autorităţei su- 
perioa,re. : 

Aşa de pildă, în legea de organizare a ministerului de in- 
strucţiune (art. 47 — 49), avem consiliul permanent care e chemat 
să-şi dea avizul în toate materiile arătat în aj. 48. In aceste cazuri 
doqziunea ministrului poartă, formula afind pe consiliul perma- 
nent de instrucțiune însă avizurile sunt numai consultative ; în 
legea. pentru unificarea administrativă, art. 373, avizurile ce dă 
consiliul administiativ superior, leagă ministrul de interne care 
dă deciz'unea, adică el nu poate să dea deciziunea decât con- 
form cu acel aviz. | 

139. — Actele administrative de ordinar sunt acte simple, 
adică coprind o singură operaţiune juridică, producând efecte 
juridice. Sunt însă acte, care pot îi descompuse în mai multe o- 
peraţiuni juridice, producând fiecare efecte juridice. Să luăm de 
pildă exproprierea pentru utilitatea publică. Constatăm într”o 
expropriere mai multe operaţiuni juridice, producând fiecare e- 
fecte juridice deosebite. Avem : 1) declaraţiunea de utilitate pu- 
blică ; 2) ancheta de commodis et încomodis, orgunizată, de 
legea de expropriaţiune pentru cauză de utilitate publică prin 
art. 3 — 11; 3) transferul de proprietate dela expropiat la ex- 
propriant, care -se face sau prin bună înţelegere (art. 15), sau 
prin hotărârea tribunalului (art. 13 şi 14) supusă recursului, 
art. 27 şi urm.); 4) stabilirea, preţului care, în caz că nu s'a 
ajuns la. înţelegere, sestabileşte de o comisiune de arbitrii (art, 
40 şi urm.), a cărei hotărâre e supusă apelului (art. 53) şi re- 
cursului (art. 54) ; 5) plata preţului, 6) trimiterea, în posesie. 

Iată deci un act administrativ, care se poate desface în mai 
multe operaţiuni, unele de natură, administrativă, altele de na- 
tură juridică şi care produce fiecare efecte juridice. 

mg
 

c
a
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Un asemenea act se poate numi un acţ complez, 

Fiecare din aceste operaţiuni juridice pot fi atacate în jus- 

tiţie în mod deosebit pentru că tiecare produce efecte juridice care 

pot fi dăunătoare pentru un particular. De pildă, declaraţiunea 

de utilitate publică, care potrivit art. 1 din lege se pronunţă de 

puterea legiuitoare, când este vorba. de exproprieri în vederea 

unor lucrări de interes general, de consiliul judeţean sau comu- 

nal când este Yorba de lucrări judeţene sau comunale, sunt acte 

administrative. de autoritate. Declaraţiunea de utilitate publică, 

deşi făcute de parlament, constitue tot un act administrativ, căci 

nu face de cât aplicaţiunea unei legi existente, a legei pentru ex- 

proprieri. Actul are numai forma de lege, da» încolo este un 

act administrativ de autoritati» și am văzuț că şi buge- 

tul Statului, care de şi votat de adunarea deputaţilor este iot un 

act administrativ, după cum tot acte administrative sunt şi legile 

pe care le face parlamentul exercitând tutela administrativă, în 

" conformitate cu legile organice administrative. 

Aceste acte însă trebuesc făcute în conformitate cu legile pe 

care le execută şi, dacă ele sunt abătute dela legi, violând un 

drept al unui particular, ele pot fi înlăturate sau anulate de au- 

toritățile judecătoreşti. | , 

Când o catedră universitară rămâne vacantă, legea învăţă- 

mântului secundar şi superior din 1912 stabileşte că ministeruti 

este obligat să facă publicațiune în monitorul oficial. Această 

publicaţiune produce efectele juridice, căci, numai după ce a a- 

părut publicaţiunea, acei, care sax afla în condiţiunile legei, pot 

să-şi arate titlurile şi lucrările pe baza cărora solicită să li se în. 

credinţeze catedra vacantă, la apariţia ei începe să curgă ter- 

menul, înăuntrul căruia se pot face înscrierile. Acest act deci tre- 
bue făcut în mod legal, el va trebui să arate numele catedrei asa. 

cum € stabilit în lege şi să arate termenul legal înăuntru: căruia 

se poate face înscrierea. Dacă de pildă catedra vacantă este de 

filologie romanică. si publicaţiunea indică o catedră Ae filologie 

română, sau dacă legea prevede un termen de 2 luni şi în publi- 

caţiune se prevede un termen de 3 luni, evident că unii din can- 
didaţi au putuţ fi prejudiţiaţi, ei au fost informaţi eronat prin ac-
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tul administrativ aşa, în cât nu au putut să-şi exercite drepturile 
lor. | | | 

Un act de asemenea, natură este ilegal, el nu poate să pro: 
ducă efecte. 

| | 
* După ce a expirat termenul de înscriere se „numeşte 

comisiunea, de examinare a candidaţilor. Această comisiune joacă 
rolul unei comisiuni de experţi, Chetistisă, se pronunțe asupra 
valorei candidaţilor ; ea, este o comisiune administrativă cu o 
competenţă determinată de lege şi de regulamente. Rapoartele, în- 
chee+il: şi concluziunile ce comisiunea. ar formula. nu sunt acte 
atributixe sau modificatoare de drepturi, ea este un organ de in-. 
formaţiune pentru autoritatea care are dreptul de deciziune, 

Senatul universitar, unit cu colegiul profesoral al facultăţii 
respective, care este chemat să, examineze dacă comisiunea a Dro- 
cedat în conformitate cu legile și regulamentele şcolare, aprobă 
sau nu aprobă concluziunile comisiunei şi face propunerea mini- 
strului de a numi sau a nu numi pe candidatul propus de comi: 
siune. ! 

Ministerul este ţinut, în deciziunea pe care o dă, de hotărâ- 
rea, senatului, el poate să. nu numească pe candidatul propus de 
senat, dar nu poate să numească, pe un altul. In cazul când nu 
voieşte să, dea; numire candidatului propus el trebuie să dea, o de- 
ciziune motivată. 

Deciziunea senatului este un act care produce efecte juridice, el poate să înlăture concluziunile comisiunei, el poate să ia o 
deciziune, care limitează dreptul de deciziune al ninistrului ; e] 
reprezintă ideia de autonomie a, Universităţii faţă de ministru care reprezintă. interesele învățământului în general. Oy ideia de autonomie însemnează că în numirile de profesori, organele universitare au cuvântul deciziv, universitatea, prin profesorii 
ei de diverse specialităţi, reprezintă, ştiinţa și interesul general cere, că atunci când. e vorba de a. numi profesori universitari, ei să fie numiţi pe consideraţiuni ştiinţifice de oameni de știință, iar nu pe consideraţiuni politice de oameni politici, 

Se poate face recurs în contra procesului verbal al Senatului
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universitar sau numai în contra deciziunei ministrului care a- 

probă concluziunile procesului verbal, 

Inulta Curte de casaţie sa pronunţat în sensul că toate ac- 

tele separate, care constituesc actul complex al numirei, nu pot 

î. ăiatăte cu recurs decâţ o dată cu deciziunea ministerială sau 

decretul regal de numire *). 

3140. — Actul administrativ este un act juridic, adică o ma- 
nifestare de voinţă, producând efecte juridice. 

Aciul administrativ este totdeauna o manifestare de voinţă, 

fie că considerăm un regulament sau o dec.ziune, adică acte ad- 

ministrative de autoritate, fie că ne preocupăm de un contract 

de închiriere, adică de un act de gestiune. 

Manifestarea. de voință însemnează că autorul actului voie- 

şte să producă un efect jurid.c, care să modifice o situaţiune ju- 

ridică existentă sau să creieze o situaţiune jur.dică. 

Manifestările de voinţă sunt totdeauna manifestări de inte- 

ligenţă, după, cum foarte bine arată Gaston Jăze însă manifestă- 

rile de inteligenţă nu sunt totdeauna mânifestări de voință. Astfel 

profesorul care îşi face cursul manifestă inteligenţa, dar nu ma- 

nifestă voinţa de a iace un act jur.dic, adică, conferinţa făcută 

nu constitue un act juridie, 

Manifestările de voinţă se fac în baza unei puteri legale cu 

care este investit acela care îşi manifestează voinţa. Altmintrelea 

dacă, nu are această putere, actul nu are nici o valoare, nu pro- 

duce nici un efecţ juridic. Această putere legală, cu care este în- 

vest'tă acel care face actul, se numește competenţă.. Aşa de pildă un 

proces verbal prin care se constată o infracţiune la, legea vamală, 

dresat de-2 agenţi vamali, dintre care, unul era destituit în mo- 

mentul dresării actului, este un act act inexistent, întru cât legea 

cere ca actul să, fie făcut de 2 agenţi (art. 201 legea vamală), 

141. — Profesorul G. Jăze, critică înpărţirea actelor admi- 

nistrative în acte de autoritate şi acte de gestiune ; el împarte ac- 

fele juridice de orice natură ar îi ele în 4 categorii: 1) unele at 

1) Cas. 1, deciziile 787, 788 şi 789 din 27 lunia 1933.
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un caracter impersonal, general; ele creiază o situaţiune juridică 
obiectivă. Aşa, avem legile, regulamentele, ordonanţele şi deciziu- 
mile cu caracter general. În toate aceste acte efectul juridic voit 
aste creaţiunea unei situaţiuni juridice generale, impersonale, per- 
manente, modificabile printr'un act similar; aceste acte nu sunt 
susceptibile de o renunțare generală, absolută din partea unui 
cetăţean; 2) alte acte creiază o situațiune juridică individuală, 

de pildă decretul de numirea unui funcţionar, cu proces-ver- 

bal prin care se constată 0 infracţiune-.la legea va- 

mală şi se condamnă la amendă un individ conform art. 

90 leg. vămilor. Conţinutul” juridic, efectul juridic se ra- 

portă la o singură persoană. Unele din aceste acte sunt unilate- 

rale, adică cuprind numai o singură manifestare de voinţă, cum 

de pildă condamnarea, la amendă prin procesul verbal vamal, al- 
tele însă cer o manifestare de voinţă bilaterală spre ex. un act de 

închiriere, în care cele 2 manifestări de voinţă sunt determinate 

una prin alta. Proprietarul voiește să dea folosința, imobilului şi 
să devie creditor de chirie, chiriașul voiește să aibă folosinţa imo- 

b'lului şi să plătească pentru aceasta, chiria, pe câtă vreme în 
actul unilateral, manifestarea de voinţă a unui individ, sau a mai 

multor lucrând în acelaş sens, produce efectul juridic. 

Şi actele unilaterale şi actele contractuale au ace aşi natură 

juridică. Singura diferenţă este din punctul de vedere formal, 

căci, în actul unilateral, efectul juridic este produs printr'o ma.- 
nifestare unilaterală de voinţă, pe câtă vreme în actul contrac- 
tual sunt manifestări de voinţă, care se condiţionează una pe alta 
și rezultatul este obţinut, dacă manifestările de voinţă sunt con- 
cordante şi dacă țiecare din părți urmăreşte efecte juridice dife- 
rile, fiecare parte voiește să producă efecte juridice distincte. 

Natura actului nu este modificată prin calitatea, autorului 
actului. Astfel Parlamentul cânâă acordă o recompensă naţională, 
face un act creator de o situaţiune juridică individuală. In for- 
mă este o lege, dar nu trebue să ne preocupăm de partea formală, 

ci de conţinut, de efectul juridic voit. 

1) G. Jeze, Principes generaux de droit adm., p. 19.
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Trebue să distingem de actul contractual acordul de voințe 
necreator de situaţiuni juridice individuale. Acest acord. acest 
concurs de voințe se întâlneşte ori de câte ori actul iuridie nece- 
sitează colaboraţiunea, mai multor voințe individuale. De exem- 
plu legea, este un acord de voințe din partea majorităţii depu- 
taţilor, apoi a Senatului şi în fine a Regelui. Legea nu produce. 
efecte juridice de cât dacă toate aceste voințe au fost de acorâ. 
Cu toate acestea legea nu este un contract, căci mamnifestaţia de 
voință a deputaţilor sau senatorilor se produce în acelaş sens, 
toţi urmărind acelaş efect juridic. 

3) Actul-condifiune este o manifestare de voinţă, care are ca 
obiect de a pune un individ într'o situaţiune juridică, imperso- 
nală sau de a. face posibil exerciţiul unei puteri legale. 

Aşa de pildă actul consiliului de miniştri, prin care acordă 
naturalizarea unui individ, conform legei din 24 Februarie 1924, 
este o manifestare de voinţă, având ca obiect de a pune pe îndi- 
vidul naturalizat în situaţiunea juridică generală de cetăţean 
român. Când Regele, în urma propunerii ministrului, numeşta pe 
X procuror de tribunal, avem 'o manifestare de voinţă având ea 
obiect de a pune pe X în situaţiunea juridică generală, imperso- 
nelă de procuror. Aceste manifestări de voință sunt condițiuni 
necesare pentru a creia aceste situaţiuni juridice, sunt acte- 
condițiuni.  Deliberaţiunea anu consiliu comunal autorizână 
un procuror de a face un act juridic, de pildă o vânzare, o în- 
chiviere, este un act condiţiune. O sentinţă, judecătorească priu 
care se pronunţă un divorţ, sau se declară un comerciant în stare 
de faliment, este de asemenea un act- condiţiune, căci dă unui in- 
divid o situațiune juridică legală, un statut legal de falit sau de 
divorţ. 

Intentarea unei acţiuni este un act condiţiune, căci face po- 
sibilă pentru judecător exercitarea competinţei sale legale. 

| Actul-condițiune se distinge de actul creator de situatiune 
juridică individuală din punctul de vedere al conținutului. In 
actul-eondiţiune, conţinutul juridic nu aste creârea unei situa- 
țiuni juridice individuale. Situaţiunea juridică în care va fi pla- 
sat individul există deja; mai mult, această situaţiune este o
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situaţiune generală. şi impersonală, iar nu o situaţiune indivi- 
duală. , 

Actul condiţiune nu' creiază deci situaţiunea juridică în care 

va, fi investit individul. Spre exemplu numirea unui funcţionar nu 
creiază situaţiunea, juridică cu care va fi investit individul nu- 
mit. Această, funcţiune există, deja, ea a fost creiată și organi- 
zată prin legi şi regulamente. Numirea funcţionarilor nu face 
decât să. învestească un individ. determinat cu puteri şi obliga- 
țiuni generale organizate de legi şi regulamente și totalul acestor 
puteri şi îndatoriri constitue funcțiunea. 

Tot asemenea este şi în cazul hotărârei declarative de fali-- 
ment. Legea organizează, situațiunea, legală a falitului, sentinţa 
nu face de cât să, învestească pe un individ cu acest statut legal, 
sentinţa, nu creiază, această, situaţiune legală. 

Când actul-condiţiune formează condiţiunea pusă de lege pen- 
tru a se putea exercita o competinţă, legală, une-ori ea formează 
manifestarea de voință, necesară, pentru ca o competinţă, legală, 
să poată să se exercite. De pildă, în materie de expropriere, după 
ce s'a făcut declaraţiunea de expropriere, consiliul judeţean are 
dreptul să ia o desiziune stabilind proprietăţile ce urmează a se 
cumpăra (conf. art. 11 din legea. de expropiere), dar nu are obli- 
gaţiuni de a face actul. Alte ori actul-condiţiune este condițiunea. 
pentru că a competenţă trebue să. se exercite. De pildă acţiunea 
regulat făcută; obligă pe judecător să dea o hotărâre. Un admi- 
nistrator, căruia un cetățean îi cere o autorizațiune în condi- 
țiunile legei, are datoria să-i dea acea, autorizare. 

Când e vorba; de act-condițiune nu ne prgocupăm nici de 
autorul actului, nici de fomna actului. Actul condițiune poate să 
fie făcut de Parlament, de pildă, bugetul, care dă posibilitatea 
miniştrilor să facă, diverse acte juridice, să cumpere furnituri. să 
facă contracte de lucrări, căci miniştrii nu pot să facă theltueli 
de cât dacă au credite Aeschise. 

Dar actul-condițiune poate să, fie făcut şi de un simplu par- 
ticular, de pildă vânzarea, este şi un act bilateral creator de si- 
tuaţiuni juridice individuale, căci creiază unele situaţiuni juri- 
dice individuale (obligaţiunea, de a cere e prețul, obligațiunea, de a
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remite lucrul), dar în acelaş timp este şi un act-condiţiune căci 
aplică unui individ: o situaţiune juridică, generală, şi impersonală, 
aplicându-i situaţiunea, legală de proprietar cumpărătorului, si- 
tuaţiunea legală de creditor vânzătorului,. 

Vânzarea este deci pentru unele efecte juridice un art crea- 
tor de situaţiuni individuale, iar pentru alte efecte un act-condi- 
țiune. | Pf 

Forma, deci a actului, este indiferentă, actul-condiţiune poate 
să fie când un act unilateral, când un act bilateral sati contrac- 
tual, une ori avem manifestarea de voinţă a unui singur individ, 
alte ori avem un acord de voințe. | | 

4) Actul jurisdicțional este o manifestare de voinţă, în exerci- 
țiul unei puteri legale, care are de obiect de a constata o situa- 
ţiune juridică sau fapte. 

Esenţa, actului jurisdicţional este deci de a constata o situa- 
fiune juridică, sau fapte, făcute de un anumit individ învestit de 
lege cu dreptul de a face asemenea. constatări, care să aibă pu 
terea de adevăr legal. Depinde deci de legislator ca o anumită con- 
statare să fie un act jurisdicţional. O sentinţă în materie civilă 
este deci un act jurisdicțional, căci judecătorul constată de pildă 

situațiunea, juridică de vânzător şi de cumpărător, constată că X 

are situaţiunea, de vânzător, că Y are situaţiunea de cumpărător, 
constată că X are situaţiunea de creditor al preţului şi aceste 
constatări el le face cu forță de adevăr legal; judecătorul, în 
materie represivă, constată fapte pentru a examina decă pre- 
zintă caracterele enumerate de lege pentru a constitui o infrac- 
ţiune. ” 

Profesorul Jăze, ca şi alţi autori), combate clasificaţiunea 
care împart: astele juridice în acte de putere publică şi acte de 
gestiune pentru consideraţiunea că ea. se conduce după forma ac- 
“tului, după numărul autorilor actului : ea consideră ca acte de 
putere publică actele unilaterle şi bagă în această categorie şi 
legile şi regulamentele, lăsând la o parte conţinutul juri- 

1) G. Jeze, Principes generaux du droit administratif, ediţie II, p. 19 
şi urm.: L. Duguit, 7raif de droit constitutionnel. 
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dical actului, precum şi efectele juridice voite şi produse. 
Vechea clasificare ne spune Jâze era dominantă de faptul 
care părea extraordinar civiliştior care, în mod ocazional, se 
ocupau de dreptul public, că efectul juridic se producea în aceste 

acie zse de putere publică numai prin manifestarea de voinţă a 

unei singure părţi.. Acest fenomen, cu care civ.liştii nu erau obiş- 

nuiţi, nu putea să se explice, după părerea lor, de cât prin na- 

tura supraomenească a Statului. Dar și în dreptul privat găsim 

cazuri în care efectul juridic este produs printr'o voinţă unila- 

terală, de pildă în gestiunea de afaceri, în dalicie cvile, quasi- 

delicte. | 

142. — In sitemul „egislaţ unei noastre, teoria aceasta nu 

poate fi susținută, căci am văzut deja că legiuitorul nostru și în 

1905, şi în 1910, şi în 1912 cu ocaziunea moiificărilor aduse le- 

gei Curtea de casaţie a admis această, clasificare a actelor admi- 
nistrative în acte de autoritate şi acte de gestiune, pe care con- 

stituantul din 1923 a constinţit-o. 

Dar vom arăta, în paginile următoare că, critica ce se aduce 

acestei clasificări nu este justă şi că. din contra, clasificarea pro- 
pusă nu ajută întru nimic la clarifica.rea diferitelor probleme de 
drept public. 

Statul este un organism social, el are organe care voiesc în 
numele lui şi care îşi manifestează, voinţa după anumite norme. 
Persoanele fisice, care exercită atribuţiunile acestor organe, sunt 

desemnate după anumite regule. Aceste psrsoane sunt ajutate în 
activitatea, lor de agenţi sau funcţionari. Aceste organe, aceşti 

funcţionari pot face şi acte de putere publică şi acte de gestiune. 
Un ministru, funcţionar de autoritate, face acte de gestiune când 
face contracte relative la funcţionarea serviciului : furnituri, cum= 
părări sau închirieri de imobile, etc. 

„În virtutea, dreptului de a comanda, organele Statului sat 
tuncţionarii fac acte prin care ordonă ca cetățenii în mod gene- 
ral sau un singur cetățean.să facă anumite fapte, adică o regulă, 
un ordin impersonal, general sau un ordin individual, Conţi- 
nutul acestui act este manifestarea de voinţă a agentului compe- 
tent că anume cetăţeni să facă sau să nu facă anume fapte sub
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ameninţare de constrângere şi în- scop de a produce anume efecte 

- juridice. 

In actul de autoritate nu ne preocupăm de partea formală, 

cum zice Jeze, dar de conţinut ; este vorba de un ordin, Statul 

face uz de dreptul de a comanda, aven un act de autoritate. Că 

asemenea acte sunt manifestări unilaterale. de voinţă, aceasta 

este foarte natural întru cât ordinul exclude ideia, unui acord de 

voințe. : 

- Actele de gestiune cuprind şi ele o manifestare de voinţă dii 

partea, organului sau a funcţionarului, dar, în aceste acte, acei 

care-şi manifestează. voinţa, nu uzează, de dreptul de comandă, 

„ căci €i nu voiesc să impue o anumită stare juridică ; ei vroiesc de 

pildă că Statul să devină proprietarul unui imobil, în care să 

funcţioneze un serviciu public, în schimbul unei sume de bani, 

cerută de proprietarul imobilului Si care, de bună voie, admite 

aceasta. - 

Asemenea, acte sunt manifestări bilaterale de voinţă, adică 

şi cumpărătorul şi vânzătorul sunt absolut de acord asupra CON-. 
diţiunilor vânzărei. 

143. — Noţiunea actului administrativ de putere publică 
sau a actului de autoritate, astfel cum am expus-o, nu este o 
creaţiune a dreptului francez sau a, dreptului nostru. Găsim a- 
ceastă distincţiune dintre actele de autoritate și cele de gestiune 

şi în dreptul public german. 

„ Primker?), vorbind de chestiunea, responsabilităţii Statului: 
zice : „cea, mai bună îndrumare pentru soluţionarea problemei 
„se găseşte în teoria îndoitei personalităţi a, Statului, care dis- 
„tinge Statul considerat ca, fisc, având bunuri și fiind. subiect de 
„raporturi de drept privat şi Statul considerat ca guvern, subiect 
„de drepturi de putere publică. Statul se prezintă ca fisc. când 
„posedă proprietăţi fonciare, construeţiuni publice, domenii,. pă- 

„duri, când. face împrumuturi, când încasează venituri, când 
„vinde tutun, sare, când stabileşte o loterie, când e antreprenor 

  

1 ) Verhandlungen III, p. 28; G. Mayer, Lehrbuch des deutschen Staats- 
rechts, p. 149. .
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.„de cale ferată, de telegraf, teiefon, când face contracte şi acte 

-„juridice necesare administraţiunei, utilizăvei şi desvoltărei ser- 

„viciilor. Din contra, dreptul de a. distribui, justiţia, serviciul po- 

„liţiei, suverânitatea. în materie financiară şi militară, drepiul 

„de pace şi de răsboi, formează noţiunea Statului în sensul strâns 
„de guvern“. Or, în Germania prin expresiunea, fisc se înţelege 
Statul ca; parte contractantă, prin opoziţie la Statul putere pu- 

blică. , - 

Alţi autori") disting de asemenea actele de autoritate nu- 
mite Regierungshandlungen de actele în care Statul apare ca un 
subiect de drept privat. 

Cele dintâi îşi găsesc justificarea lor în autoritatea pe care 
Jegea, o dă funcţionarului (Amtsgewalt). 

In Italia, Giorgi ”), distinge actele îndeplinite jure imperii și 
actelepdeplinite jure gestionis. 

Această, distincţiune corespunde întocmai cu clasificarea, ac- 
telor în acte de autoritate şi acte de gestiune *). 

In Belgia, se opune Statului. persoană morală. Statul per- 
soană politică. Statul lucrând ca persoană civilă exercită, drep- 
turi civile şi este supur regulelor de drept privat *). Actele făcute 
de State-persoane politică sunt acte de autoritate sau de coman- 
dament, actele făcute de Stat-persoană, morală sunt acte de 
gestiune. 

In Anglia, administraţiunea nu se Bucură, de nic o preroga- 
tivă ; ea. este supusă dreptului comun. Legea reglementând diferi- 
tele raporturi ce există între Stat şi particulari sau între narti- 
culari. Cum zice Dicey, toţi funcţionarii, dela primul mi- 
nistru până la gardiști si agenţi de pareepţie, sunt supuși la a- 
ceiași responsabilitate. ea și orice cetățean pentru orice act făcut 
fără justificare legală. Colecţiile de jurisprudențe sunt pline de 

1) Piloty, citat de Michoud în Revue du droit public, 1895 II, p. 24. 
2) Dottrina dei corpi morali ; La dottrina delle persone giuridiche, 

„ 3) In acelaș sens se pronunță şi jurisprudenţa. Casaţia din Turin deci- 
zia din 16 Martie 1883, Sirey 1884, 4, 6. Curtea de Apel din Luca din 24 Mai 
1888 şi Casatia din Florența din 27 lunie 1889, raportate de Bertolini, Delle garanzie della legalită in ordine alla funzione amministrativa, p. 235. 

4) Cas. belgiană, 3 Martie 1892 în Dalioz, 1892, 2, 514. - 
N
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speţe, în care se văd funcţionari. condamnaţi la daune pentru 
acte comise în exerciţiul funcţiunei lor, dar abuzână de puterile 
pe care legea le conferea. 

Englezii au crezut multă vreme că ei nu au drept admini- 
- sivativ. Astfel Dicey (Introduction ă V'âlude du droit constitution- 
nel p. 285 şi urm.), afirmă acest lucru. Această, credinţă pleacă. 
dela, ideea, eronată, luată din Tocqueville, că drept administrativ 
însemnează, arbitrar administrativ. lată, cum. se exprimă Dicoy : 
Le terme droit administrati est un de ceuz qui n'ont pas d'equi- 
valents dans la, terminologie juridique anglaise. Les mots admâni- 
strative law qui sont la traduction la plus naturelle, n'onţ aucun 
sens pour les juges et les avocats anglais. Şi cu toate acestea în 
Anglia, ca şi în toate ţările, există servicii publice, aceste servicii 
sunt supuse la reguli speciale. Or, totalitatea, acestor reguli spe- 
ciale formează, dreptul administrativ. Astăzi, ne afirmă profeso- 
rul Jâze, Dicey nu mai crede ca, drept administrativ şi arbitrar 
sunt sinonime şi admite că există principii de drept administra- 
tiv în legislaţia engleză. De altfel autorii germani, care au studiat 
legislaţia engleză, au reuşit să formuleze principiile dreptului 
administrativ englez, așa Redlich, Le gouvernement local en An- 
gletere 2 vol. (trad. în franţuzeşte). Hatscheck Englische Var. 
waltungsrechi, Gneist, Das englische Verwaltungsrecht. 

In Statele-Unite ale Americei de nord, ne spunea Dicey în 
1902, că sistemul dreptului administrativ şi Chiar şi principiile 
pe care repauzează sunt total necunoscute. Cu toate acestea de 
mai bine de 20 ani în malte universităţi a început să se studieze 
dreptul administrativ şi Frank J. Goodnow, profesor la, Columbia 
University”) a, publicat principiile dreptului administrativ ale Sta- 
telor-iInite. Opera tradusă în franțuzeşte de profesorul Jeze (Pa- 
ris 1907). 

144. — Dacă examinăm un act de autoritate, constatăm ur- 
mătoarele caractere : 

1. Că un asemenea act emană dela, Stat, judeţ, comună şi 

  

1) Vezi de acelaş autor Comparative: administrative Law, 2 vol; 
Municipal Home Rule; A studv în administration New-York, 1403; Fioyp 
Mechem.- The Law of Public officers (Dreptul funcţionarilor publici).
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stabilimente publice, care au dreptul de a comanda, Stab.limen- 
tele de utilitate publică, societățile civile şi comerciale, vă şi par- 
titulari, nu au dreptul a face astiei de acte de comandament 2). 

2. Că actul coprinde un ordin de a face sau a nu face ceva, 
«are este executorie prin el însuşi. Unele acte sunt executorii 
imediai, sau exsculerea io incepe dela termenul arătat chiar în 
act, Aşa, de pildă xegulamentele făcute de puterea centrală, de- 
cretule regale, deciziunile ministeriale. Alte acte devin executorii 
după expirarea unui anumit termen înăuntrul căruia se poate 
face apel la o autoritate superioară. Aşa de pildă legea pentru 

„unificarea administrativă a comunelor şi judeţelor, stabileşte 
prin art. 374 actele consiliilor comunale şi judeţene, ale pnma- 
rului şi-prefectului, care sunt supuse examinărei unei autorităţi 
super.oare, fie ca instanţă, de control, fie ca instanţă de judecată 
sezisată de un apel, și care trebue să se pronunţe în termen de » 
lună, | 

„Actul administrativ de autoritate devine însă executor prin 
publicare. Această publicare pentru actele autorităţei centrale se 
face prin Monitorul Oficial şi prin afişare, când e vorba de mă- 
suri generale, impersonale, iar când e vorba de un act cu caracter 
individual, prin notificări sau somaţiuni. Când actul se face prin 
decret regal, deşi e vorba de un act cu caracter individual, se 
face publicarea, în Monitorul Oficial, spre exemplu decretele de 
numirea şi revocarea funcţionarilor. 

Când e vorba de comune şi judeţe, actele cu caracter general 
se publică în Monitorul Comunal (comune urbane) sau J udeţean, 
sau se afişează la Casa comunală, iar în comunele rurale prin 
citirea lor în auzul obştei chemată pentru aceasta, şi af'şarea la 
primărie (art, „270 fin, peea unific adm.), iar când e vorba, de acte 
cu caracter esaste], Prin notificări i somaţiuni (vezi și art. 374 
leg. pentru unificarea adm.). 

Execuţiunea actelor administrative se poate suspenda, însă 
numai faţă de un individ, care a făcut recurs la casaţie şi a, cerut 

1) Cu toate acestea vezi decizia Cas, JI], No. 868 din 24 Mai 1022 prin 
care se admite că Eforii Spitalelor Civile (stabiliment de utilitate publică) 
pot, cu ocaziunea numirei unor externi, face acte de autoritate. Vezi canitolui 
VII, No. 173, unde e discutată această chestiune.
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şi obținut conform ârt. 68 alin. 3 şi 4 din legea Curţii de easaţie,- 
suspendarea, actului administrativ, care se acordă de preşedinte 
secţia 3-a casaţiei, în condiţiunile arătate în lege. 

Actele de gestiune nu sunt executorii, ele sunt subordonate 
actelor de autoritate, care le prâcedează său le urmează, căci în 

"principiu orice act de gestiune e precedat de un act de autoritate. 
Pe pildă, bugetele, acte de autoritate, precedează. şi autoriză face- 
rea mai multor operaţiuni de gestiune. 

In timpul executărei chiar, actele de gestiune sunt subordo- 
nate actelor de autoritate. Aşa de pildă în masrie de concesiune, 
a-unei linii de tramway de pildă, autoritatea, comunală, poate să 
modifice organizarea serviciului, poate să modifice orariul, să or- 
done înmulţirea, vagoanelor. In schimb însă este datoare să den 
despăgubiri concesionarului pentru pagubele, ce ar rezulta în 
urma, acestor modificări). _ ă 

In principiu, actele de gestiune nu se pot executa; de cât dacă 
fiind făcute sub forma autentică, au fost învestite cu formula exe- 
torie, conf. art. 20 din legea autentițicărei. Această, regulă suferă 
excepțiunea în 2 cazuri: Ă | 

a) autentificarea, nu e necesară pentru contractele de închi- 
viere ale bunurilor Statului şi cu toate acestea conform legei. de 
urmărire (art. 3), arendaşii se pot urmări pentru sumele dato- 
rate ; 

v) a doua excepțiune priveşte contractele de întreprinderi 
"de lucrări publice unde, după art. 36 din decretul dala 1 Decem: 
brie 1892, pentru întreprinderi de lucrări publice, administra- 
jiunea poate să rezilieze fără ca contractul să. fi fost autentic și 
investit cu formula, executorie sau să. fi intervenit o sentinţă ju- 
decătorească. 

Actele administrative se bucură deci de privilegiul execuțiunei 
prealabile, adică. sunt considerate ca, ânvestite cu formula, execu- 
torie, administraţiunea având dreptul să le execute, iar dacă par- 
ticularul se socotește vătămat prin această executare, reclamaţiu- 
nea pe care ar face-o nu poate suspenda executarea. 
PC NI 

1) Vezi pag. 246 şi urm. 
tr



, 

"TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 399 

Aşa, când e vorba, de executarea creanţelor Statului, judeţe- 
lor, comunelor, provenite din impozite, amenzi, venituri dome- 
niale şi orice alte taxe sau venituri, ce se urmărese conform le- 
gei pentru urmăriri, debitorul urmărit poate face contestaţiune . 
contra măsurilor de urmărire, însă odată cu contestaţiunea trebue 
să consemneze suma pentru care e urmărit sub pedeapsa, de nu- 
litate a contestaţiunei; legea timbrului şi înregistrărei din 94 
Februarie 1900 (cu modif. din 1901, 1903, 1905, 1906, 1907, 
1910, 1916, 1918, 1920 și 1921), prin art. 58, sabileşte că plata, 
taxei pretinsă de agentul fiscal nu se va suspenda. în nici un caz, 
ci se va, executa îndată, rămânând ca fiscul să xestitue ceeace 
va, fi perceput mai mult. 

Acest principiu rezultă din chiar natura Statului. Trebue 
ca, puterea executivă să nu fie continuu întreruptă în activi- 
tatea sa. | | 

Am arătat însă că acel care face recurs, conform art. 5 $ 3, 
it. £ din legea Curţii de casaţie, poate cere dela preşedintele Curţii 
de casaţie suspendarea, executărei, conf. art. 68 din leg. Curţii 
de casaţie. ” 

  

   
orilate sunt revocabile, adică, un regulament, 
ne pot fi raportate, adică retrase de auturul 

lor anulate su modificate de superiorul ierarhic. 
Acela care retrage sau modițică actul, urmăreste să suprime, 

pentru viitor, efectele juridice ale actului, fie în total, ție în parte, 
dar nu poate să le suprime pentru trecut. 

Am arătat deja, că nu se poate concepe o lege irevocabilă, 
căci, după cum foarte bine zice profesorul Jeze, este absurd poli- 
ticeşte acel legiuitor, care ar vroi să închiză generaţiunile viitoare 
în cadrul instituţiunilor, care corespundeau cu mentalitatea, tim- 
pului când au fost înfăptuite, dar care nu mai corespund: cu idea- 
iul acelei generaţiuni viitoare, nici în ce priveşte noţiunile de jus- 
tiție, nici ca organizare socială, nici ca principii morale. Dicey 1) 
crede că revoluția franceză din 1848 a ieşit din dificultatea. ce e- 
vista pentru a se modifica, charta constituţională. Acest princi- 
piu că generațiunea prezentă nu poate lega conduita genera- 
țiunilor succesive, este admirabil formulat de constituţia, fran-
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ceză din 1191, în ars. 1 din titlul 7: L'assemblde nationale declare 

que la Nation a le droit imprescriptible de changer va constitu- 

îion. Am discutat, această chestiune p. 117 şi urm., arătând că 

promisiunile impersonale de scutiri de_impozite nu leagă juri-. 

diceşte Parlamentul viitor, dar îl leagă din punct de vedere moră], 

Este evident că, dacă lg uitorul unei epoce ar vroi să impue 

voinţa, sa altei epoce, legislaţiunea sa nu ar avea nici o valoare 

juridică ; căci e zadarnic să vrei a lua garanţii în contra popo- 

rulu: însuşi ; legiuitorul poate însă să îngrădească, cu anumite 

forme ce trebuesc îndeplinite pentru a se putea face modificarea, 

unsi legi fundamentale, aşa cum vedem în art. 129 şi 130 din 

constituţia noastră din 1923, care creiază o procedură de abro- 

gațiune ca toate constituţiunile da tip rigid. 

Abrogarea, unei legi, a unui regulament, adică a unor dis- 

poziţiuni generale impersonale, nu poate să producă efecie pentru 

trecut. Tot ceeace s'a, făcut în trecut, în conformitate cu legea sau 

regulamentul, rămâne câștigat *). 

Situaţiunea juridică individuală, nu poate însă să fie modi- 

ficată prin lege sau regulament sau prin orice alt act admini- 

strativ. Drepturile private nu pot fi atinse de parlament tie că, 

face o lege, fie că face aplicaţiunea unsi alte legi, adică lucrează 

ca autoritate administrativă autorizând guvernul sau un stabili- 

ment public în anume cazuri definite de lege, să facă un anumit 

act juridice. 

De pildă, legea din 18 Aprilie 1909, autoriză comuna Bucu- 

reşti să constitue o societate comunală de tramway, nu ne inte- 

resăm în ce condițiuni. Potrivit acestei legi, statutele soc'etăţii 

au fost făcute de consiliul comunal și aprobate de consiliul de mi- 

niștrii şi pe baza lor s'a făcut subscripțiunea şi sa constituit so- 

cietatea. | | 

Prin jurnalul consiliului de miniştrii No. 905 din îi Lulie 

1911, sau anulat statutele societăţii de tramway, care functionă 

în mo4 regulat la acea epocă. 
Jurnalul consiliului de miniştrii era, ilegal, căci un act ad- 

  

11 Vezi asupra acestei chestiuni Jeze, op. cit. p. 88 şi “urm. Asupra 
neretrozclivităței legilor, vezi No. 39.
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„ ministrativ legal făcut, este raportabil atâta timp cât pe baza lui 
nu sa creiat o anume situaţiune juridică individuală. Autorita- 
tea administrativă poate, mai bine informată, să, revie şi să ia o 
altă hotărâre, atrăgând vechile dispoziţiuni, dar, ca şi legea, ac- 
tul administrativ nu poate să producă efecte în trecut, adică nu 
poate să, considere că, ceeace s'a făcut potrivit cu starea legală 
anterioară, este neregulat făcut şi că efectele juridice produse 
de acele acte, legale în acele momente, sunt acum socotite ca nule. 

Prin legea din 18 Dec. 1911, se modifică legea din 18 Aprilie 
1909. Or, legea din 1909 era un act administrativ sub formă de 
lege, prin care se autoriză comuna, să facă un anumit act juridic 
şi în acelaş timp se recunoștea personalitatea, juridică societăţei 
înfăptuită pentru a lua concesiunea tramway-ului. Din acest 
punct de vedere era o lege numai asupra acestui punct, 

Legea din 1911 căută să modifice o stare juridică 
individuală creiată, pe baza legei din 1909. Si legea din 1911 ca 
şi legea din 1900 sunt acte administrative, întru cât prima face 
aplicațiunea unui principiu pus în legea comunală şi anume că 
concesiunile urmează să fie aprobate de parlament, este adică o 
lege de tutelă, iar legea din 1911, care caută să modifice legea 
din 1909, este o lege de aceeaş natură. Or, actele administrative 
nu pot atinge drepturi câștigate. Constituţia Statelor-Unite 
are o dispoziţiune prin care opreşte în mod categoric orice modi- 
ficare a unei situaţiuni juridice generale, care ar aduce atingere 
la obligaţiuni contractuale t). 

Prin urmare legea din 1914, ca act administrativ, este ilegală 
pentru că aduce atingerea unui drept născut din contractul făcut, 
în mod legal, conform legii din 1909 ?), 

145. — Autorităţile administrative locale sau speciale: pot: 

1) Constitutia Statelor Unite, art. |, secția '0, $1: Nici un Stat nu 
va putea să facă o l2ge aducând aiingere unui drept născut din contract: 

2) |n acest sens Jâze în Revue du droit publie 1908, p. 259 și urm.; 
acelaş în Revue du droit publice 1910, n. 53 şi urm.; Larnaude, consultațiunea 
în afacerea Tramwayului București în Dreptul 1912. p. „care însă judecă 
legea ca neconastitutională; Jăze în Rovue du droit public 1912; Casaţia rom. 
] decizia din 1912, Dreptul 1912; Petre Missier în Dreptul 1912 ;-S. Rosenthal 
în Pandectele române. 1922. p, 

26
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face singure diverse acte, însă aceste acte sunt supuse controlului 

autorităților administrative superioare care pot să le modifice 

sau să; le refuze aprobarea şi prin urmare validarea lor. Acest 

control administrativ este necesar pentru a putea avea unitatea 

de vederi, necesare pentru administraţiunea, ţărei. - 

Am văzut că serviciile publice sunt de 2 categorii ; unele sunt 

învestite cu personalitatea; morală, iar altele nu au această cali- 

tate.. Controlul administrativ faţă de cele dintâi ia numele de 

tutelă administrativă, faţă de cele de al doilea, se numeşte control 

ierarhic. | 

Controlul ierarhic se exercită, asupra tuturor funcţionarilor, 

care fac parte din ierarhie. Prin ierarhie trebue să înțelegem or- 

dinea, subordinaţiunea, și legătura care există între diversele au- 

torităţi administrative de aceeaşi categorie. Ierarhia descinde dela, 

autoritatea, superioară până la autorităţile cele mai interioare 

prin o serie de grade. Fiecare ministru e șeful ierarhiei în de- 

partamentul său ministerial. Prin mijlocul ierarhiei, acţiunea 

plecând dela, centru se transmite printrun lanţ neîntrerupt de 

agenţi până la, cei mai inferiori. 
Ideia de subordinaţiune şi de comandament, care există în 

orice ierarhie, prsupune o putere disciplinară din partea, superio- 

rului asupra inferiorului, precum şi dreptul pentru superior în 
Își . . . A A. . a | a. 

G da instrucțiuni înferiorului, în a îi aproba acțiunea, în a îi 

modifica sau anula actele, substituind acțiunea sa acțiunei su- 

bordonatului |). 

1) Pradier-Fodsrs, Precis de droit adm. (ed. VII) p. 22; Haurioa, 
Precis de droit adm. (a 4-a ed.) p. 240. Acest principiuzeste adevărat numai 
pentru funcţionarii făcând parte din ierarhie. Une-ori legea stabileşte ca o 
anumită categorie de funcționari să fie controlată, când face anumite acte 
de altă categorie de funcționari. In cazul acesta fiincţionarii, care exercită nu- 
mai atribuțiuni de control, nu au căderea de a face actul. De pildă art. 199 
din legea vămilor stabileşte că constatarea în materie de contrabandă nefia- 
grantă se face numai de agenții vamali, prealabil autorizaţi de procuror, şi 
asistați de un agent de poliţie judiciară. Art. 201 legea vamală stabilește, în 
mod general, care sunt agenţii competenţi a instrumenta în materie de in- 
fracțiuni vamale flagrante şi enumără în primul rând pe agenţii vamali, ca 
având mai mare experiență, iar în materie de contrabandă neflagrantă, pe 
care, cu drept cuvânt, legiuitorul o consideră mai dificilă, e! da dreptul de a 
înstrumenta numai agenților vamali, iar procurorul sau judecătorul de ins- 
trucţie, prin autorizarea pe care o dau precum și prin asistenţa lor sau unui 
alt agent de poliţie judiciare, satisfac cerințele art. 13 din constituţie, a art.
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Controlul ierarhic se exercită asupra tuturor actelor admi- 

mistrative ale agenţilor făcând parte din ierarlie. 

146. — Tutela administrativă se exercită de anumite organe 

-determinate de lege asupra unor anumite acte limitativ specificate 

“în lege, făcute de serviciile publice dotate cu personalitatea, ju- 

ridică, cum de pildă : judeţul, comuna, camera, de comerţ, etc, 

Autoritatea superioară, care exercită tutela, examinează ac- 

tul ce a făcut un consiliu comunal, de pildă. Ea face această exa.- 

minare şi din punctul de vedere al interesului local şi din punc- 

“tul de vedere al interesului general. Dacă socotește că actul fă- 

“cut de consiliul comunal: este contrariu intereselor comunei sau 

“interesului genera], autoritatea tutelară va înapoia actul consi- 

Jiului comunal 'cu observaţiunea de a îl modifica ; autoritatea 

tutelară, însă nu are aceleaşi drepturi, pe care le are un superior 

ierarhic față, de subalternul său, adică ea nu poate să modifice 

“actul, ci numai să-l aprobe, sau să-l anuleze ; ea nu poate să 

-controleze orice act, ci numai pe acele determinate de lege, căci 
- legiuitorul a, înţeles să acorde serviciului public dotat cu perso- 

nalitate, stabilimentul public, o oare-care autonomie, adică i-a 
“dat dreptul de deciziune cu limitaţiunile prevăzute de lege, când 
deciziunea sa pentru a deveni lucrătoare are nevoie de o anu- 
mită aprobare. | 

Deosebirile, ce există între tutela. administrativă şi între con= 
“rolul ierarhic sunt : 

| d) Tutela administrativă se exercită numai față de stabili- 
-mentele publice, adică faţă de serviciile publice dotate cu perso- 
nalitate, pe câtă vreme controlul jerarhic se exercită față de au- 

35 şi urm, pr. pen, întru cât aceste texte cer ca perchiziţiunile domiciliare să 
nu se facă decât cu ştirea şi autorizarea parchetului şi în prezența unui agent 
de poliţie judiciară, De aceia nu putem admite principiul. pus în decizia 1972 
a curţei de casaţie secţia III (complectul ardelean) din 31 Octombrie 1924, 
care stabileşte ca întru cât procurorul are dreptul de a autoriza pe agenții 
vamali, să facă perchiziții, şi de a asista, el sau un alt agent de poliţie judi- 
ciară, la aceste perchizițiuni şi instrumentari, a fortiori, el are dreptul de a 
face constatarea faptelor şi de a încheia procesul verbal de contrabandă. După 
noi, concluziunea este lipsită de -orce temei: procurorul nu este superiorul ie- 

“rarhic al agentului vamal, care să îşi poată substitui acţiunea sa acțiunei sub 
-ordonatului; legea nu îi dă dreptul de a instrumenta, ci numai de a asista,
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torităţile administrative lipsite de personalitate şi în genere faţă. 

de toţi agenţii administrativi ; 

b) Superiorul ierarhic, când exercită controlul său, poate 

să aprobe, să anuleze sau să modifice aclele subalternilor; pe câtă. 

vreme, în exerciţiul tutelei administrative, autoritatea tutelară nu 

poate de cât să aprobe sau să anuleze actele stabilimentelor pu- 

blice supuse tutelei ; ea nu poale să modijice actele lor. 

Dacă autoritatea, tutelară, apreciază că trebue să se aducă. 

unele modificări actului, ea restitue actul stabilimentului public, 

arătând modificările ce ar trebui introduse (art. 270 al. 2 din 

legea pentru nuificarea, administrativă). Numai în cazul art. 240 

al. 2 din proiectul de lege. pentru unificare administrative se 
prevedea, că autoritatea de control poate: să înscrie în bugetul 

vinei comune sau unui judeţ, o cheltuială obligatorie, după ce în 
prealabil a restituit bugetul, trimis spre aprobare, cu observaţiu- 
ne, și autoritatea locală, nu s'a conformat. Aceasta e singurul 
caz în care autoritatea, tutelară are drept să modifice actul au- 
torităţii supuse tutelei. 

c) Controlul ierarhic este de drept comun, adică actele su-- 
bordonaţilor sunt supuse totdeauna controlului superiorilor ie-. 
rarhici ; pe câlă vreme tutela administrativă nu se presupune, 

trebue să fie un text de lege care să arate că, pentru anume ca- 
fegorii de acte făcute de un anume stabiliment, este necesară o: 

“autorizare din partea autorităței superioare anume determinată ; 
ea este deci excepţie, regula generală fiind capacitate. 

Cu cât legiuitorul voieşte să dea, o libertate de acţiune mai 
mare autorităţilor locale, voind astfel să desvolte. viaţa, locală, cu: 
atâta dreptul autorităţei tutelare este mai restrâns. 

Cu drept cuvânt, d. Leonte Moldoveanu, raportorul în Adu- 
narea deputaţilor a proiectului de lege pentru unificarea admini- 
strativă zice în raportul său (Aprilie 1925) : „Pentru ca descen- 
„tralizarea, să, fie însă efectivă, urmează, ca serviciile locale să: 
„lie scoase de sub tutela paralizantă a Statului şi deci de sub în-- 
„Iuenţa anonimă şi neresponsabilă a biurocrației:e.
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„Iniţiativa trebue să fie liberă, acţiunea, nestânjenită, iar de- 
"-ciziunea să îşi producă efectele fără întârziere”. 

După aceea, însă tot în raport se înşiră actele care, după 

proiect, suni supuse. controlului tutelar, şi arătate în art. 215, 

216, 217, 219, 220 Vedem acolo că până şi închirierea. unui imo- 
bil mai mare care de şi se face prin licitaţiune, totuși rezultatul 
acestor licitaţiuni din oraşele-muncipii sunt supuse aprobărei 
ministerului de interne. Or, cum cadrează această dispoziţiune cu 
declaraţiunea de principii arătată mai. sus.$ 

d) Când este vorba de control ierarhic, toate autorităţile di 
“ierarhie până la ministru au dreptul să examineze și să contro- 
leze actul. De pildă actul unui subprefect poate să fie controlat 
de prefect sau de ministru, pe câtă vreme când este vorba de tu- 
ielă administrativă, legea determină care anume autoritate tre/ 
Due șă exercite controlul. t „la 

e) Controlul ierarhie este exercitat de autorităţile admini- 
strative care fac parte din aceiaş ierarhie până la ministru, care 
e şeful ierarhiei din departamentul său ministerial + > pe câtă vre- 
me tutela administrativă este „exercitată de autosităţile anume 
determinate de lege (art. 215, 216, 217, 219, 220, 223, 270 din n 
legea pentru unificarea, administrativă), 

Mulţi autori critică denominaţiunea, de tutelă administrativă, | 
căci nu există nici o asemănare între această instituţiune şi tutela 
din dreptul civil. In adevăr, conform codului nostru civil, tutorele 
lucrează în numele şi în: locul minorului, pe câtă, vreme stabili- 
mentul public supus tutelai face toate actele prin organele sale 
lezale însă unele acte au nevoie pentru ca. să fie valabile de o 
-aprobare prealabilă din partea, autorităţilor superioare, anume 
desffinate prin lege. 

„Actul stabilimentului publice supus tutelei nu este complect 
până ce nu are aprobarea autorităţii tutelare; faţă de terții ac- 
tul împreună cu aprobarea formează un singur aci. Actul tutelar, 
„aprobarea este un act făcut de autoritatea, superioară în exerci- 
tarea dreptului de supraveghere, ca, atare el nu poate fi atacat 
de autoritatea supusă tutelei (art. 5 $ 3 lit. f No. 2, legea Curţii 
de casaţie), nu poate fi atacat nici de particularul care tratase 

        

Vu 

Petit
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cu comuna, în vederea unui contract, a cărui aprobare a refuzat-o 

ministerul. Actul tutelar al ministrului nu e atacabil. 
47447, — Actele făcute de stabilimentele publice în principiu: 

- LĂ sunt executorii prin ele înşi-le, numai în mod excepțional ele - 

sunt supuse tutelei, adică au nevoie pentru a deveni lucrătoare, 

pentru a fi executorii, de aprobarea, autorităţii tutelare. (Art. 

203 din legea pentru unificarea administrativă). 

Deciziunile consiliilor judeţene şi comunale sunt deci de 2 

categorii : 1) unele sunt executorii prin ele înşi-le, ele se numesc 

în Franţa, deliberațiuni reglementare, ele constituesc dreptul CO- 

mun ; 2) alte. deciziuni sunt supuse aprobărei tutelare. 

Deciziunile executorii sau reglementare sunt anulabile pentru 
cauze determinate de lege, sau nule de drept (axt, 205, 206 şi 207 

din legea pentru unificarea administrativă). 

- Nulitatea de drept şi anularea se pronunţă sau din oficiu, 

sau după, cererea părţilor interesate de către prefect, când pri- 

veşte încheierile consiliilor comunale, afără de municipii, și de . 
ministrul de interne când e vorba de judeţe şi municipii. - 

Autorităţile respective trebue să. se pronunţe în termen de o- 

lună de când i s'a adus la cunoştiinţă actul sau încheierea, sau de 

când au fost sezisate cu cererea de apel (art. 208 şi 374 din legea 

pentru unificare administrativă) ; legea însă, nu prevede o sanc- 

ţiune. pentru dazul când s'ar întârzia, cu soluţionarea. 

Am arătat întrun studiu publicat în Drephul, din 1923 în: 

care făceam critică proiectului depus de d. General Văitoianu care 

în articolele 70, 230, 321 şi 322 coprindeă aceleași dispoziţiuni 

ca, şi în textul, cum e astă-zi modificat. Şi arătam că legiuitorul 

ar trebui să ia, ca model articolul 35 din legea pentru organiza- 

rea, comunelor urbane din 31 Iulie 1894, care, după ce stabilește 

că ministerul trebue să se pronunţe în termen de 30 zile, adaugă 

că, după trecerea, acestui termen, încheierile consiliului comunal 

devin executorii. Or, legiuitorul din 1925 nu a pus, nu se ştie din 

ce împrejurări, această, dispoziţiune (căci art. 210 nu este expli- 

cit, el se referă mai mult la cazul prevăzut de art. 203, alin. 2; 

iar art. 374 nu prevede nici o sancţiune) şi, nepunând-o, a ză- 

dărnicit întreaga, viaţă comunală, căci potrivit art. 204 din lege,
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autorităţile comunale şi judeţene trebue să trimeată copie după 

deliberările consiliilor la ministerul de interne pentru judeţe şi. 

municipii şi la prefectură, pentru celelalte comune. Si ministrul: 

sau prefectul urmează să se pronunţe în termen de 30 zile dela 

comunicarea deliberaţiunei sau dela primirea cererei de anulare. 

Dar, dacă autoritatea învestită cu dreptul de anulare nu se: 

pronunţă în termen, ea poate să se pronunţe şi mai târziu şi au- 

toritatea, locală, trebue să aştepte soluţionarea, căci, până la. solu- 

ționare, executarea, deliberaţiunei e suspendată *). 

Dar ceeace constitue o atinger& mai gravă aşa zisei autono- 

mii comunale şi judeţene este dispoziţiunea din art. 206 privi- 
toare la nulitatea de drept, care stabilește că autoritatea de con- 

trol poale să anuleze ori când deliberările consiliilor comunale 

şi judeţene, dacă sunt nule de drept. Legiuitorul consideră mai 

grave cazurile de nulitate de drept, decât cazurile de anulabilitate. 

In primul caz legiuitorul consideră în culpă întregul consiliu, 

sau cel puţin majoritatea care a decis, în cazul de al doilea culpa 
privește pe un singur consilier comunal ; de aceea primele pot fi 
propuse sau opuse la orice epocă, pe câtă vreme anulahbilitatea 

se prescrie, dacă nu se face cerere într'un anumit termen. 

Legiuitorul din 1925, în loc să urmeze legea, din 31 Iulie, 
1894, pentru comanele urbane care declară, nule: de drept, ca și 
legea. franceză din 5 Aprilie 1884, deliberaţiunile asupra - obiec- 
telor streine de cadrele consiliului comunal, sau luate afară din 

adunarea, sa legală, precum şi deliberaţiunile contrarii legilor şi 
regulamentelor generale de administraţiune publică (art. 33), 

* legea, din 1925 adaogă între cazurile de nulitate de drept şi deli- 
beraţiunile consiliilor judeţene şi comunale, prin care sar fi apro- 
but direct sau indirect orice întreprinderi, fitnitură sau con- 
cesiune unuia din membrii consiliului, precum şi acelea care 
sunt contrarii ordinei şi siguranței Statului. , 

Prima, măsură, va aduce. o mare nesiguranţă. contractelor. si 
de aceia mulţi se. vor teme de a, face asemenea contracte, care e- 

1) Dreptul 1923, No. 30 din 14 Oct. 1923, p, 234. Asupra înterpretărei 
art. 63 şi 65 din legea din 5 April 1881 din Franţa, vezi Felix Moreau în 
Revue du droit public 1912, pag. 230 și urm. şi 649 şi urm.
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ventual ar putea, fi anulate pe motiv că, un consilier ar avea un 

interes indirect: în acea afacere. Această dispoziţiune cu atât mai 

mult nu trebuia pusă în lege cu cât în art. 205 lit. a; combinat 
cu art. 207, se prevedea că sunt anulabile deliberările chestiuriilor 

la camau participat consilieri, în care ei sau rudele lor, sau alia- 

ţii până la al 4-lea, grad inclusiv, au un interes direct sau per- 
sonal. | 

Şi atunci care este sensul acestui adaus ? 

Un consilier comunal poate să facă o transacţie cu comuna 

de o valoare importantă de 'zeci de milioane conform art. 217, 
căci dacă comuna are de pildă un buget de 300 milioane, o tran- 
sacţie pentru o valoare mai mică de 30 milioane nu e supusă tu- 
telei ; consilierul nu trebue să ia parte Ja şedinţa, consiliului și 
transacţia în asemenea condițiuni nu poate fi anulată de minister, 
pe câtă vreme dacă s'a dat pe bază de licitaţiune, o furnitură de 
100.000 lei unui om care are legături de afaceri cu un consilier 
comunal, contractul se poate anula ori când, chiar în timpul 
executărei şi executarea acestui contract poate fi suspendată mai 
înainte de a se pronunţa anularea (art. 210). 

Se poate oare pentru fapte de imoralitate mai mare, adică a- 
tunci consilierul a luat parte la şedinţă şi are un interes direct 
să se admită anulabilitatea incheie aci, iar când nu a luat parte 
și el nu are de cât un interes indir&ct să se declre nulitate de 
drept ? E o lipsă de seriozitate puţin obicinuită, 

Ultima dispoziţiune, aceea care declară nule de drept toate 
'dispoziţiunile contrarii ordinei şi siguranței Statului, e aşa de 
largă, aşa de vagă, în cât într'însa intră sau pot intra foarte : 
multe deliberări, ce nu plac politicianilor locali. 

Legea însă dă o garanţie, căci ministrul de interne trebue 
să ceară avizul consiliului administrativ superior care reorgani- 
zat ar putea deveni un organ foarte util, stabilind o atmosieră 
de imparţialitate, de obiectivitate, în acest control al activităţei 
autorităţilor locale ; însă şi acest organ nu poate să cunoască ade- 
vărata situaţiune, căci trebuie să ia, faptele așa cum sunt ară- 
tate de agenţii administrativi, care au făcut constatarea şi au 
raportat.
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O interesantă chestiune ar fi aceea de a se şti dacă şi actele 
supuse tutelei administrative, după ce au fost aprobate de autori- 
tatea tutelară, ar mai putea fi anulate prin căile procedurale în 
cazurile prevăzute de art. 205, 206, 207, 208 din lege. 

Textul legei nu face nici o îndoială, art. 205, 206, 207, 208 
au un caracter general, ele fac parte din capitolul II intitulat: 
validitatea deliberărilor consiliilor comunale şi județene. Aşa, în; 
cât deliberaţiunile consiliilor comunale şi judeţene sunt supuse 
toate unui control din partea autorităței superioare cu drept de 
anulare în cazurile prevăzule de art. 205, 206, 207, iar unele din 
aceste deliberaţiuni mai sunt supuse şi unei aulorizări prealabile, 
unei aprobări exprese din parlea aulorităței tutelare desemnată 
de lege. Ia 

Se poate întâmpla ca, autoritatea tutelară, care a dat apro- 
barea, şi a făcut ca actul să, devie perfect şi executoriu, să constate 
că sa înşelat, sau că circumstanţele s'au schimbat, sau că mă- 
sura e criticabilă. Şi, în acest caz, raportează deciziunea, de apro- 
bare. 

Câtă vreme pe baza actului, care sa anulat sau căruia i sa 
retras aprobarea tutelară, nu s'a creiat o situafiune juridică indi- 
viduală, măsura autorităţilor 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 vătămat, afară numai de interesele 
comunale sau judeţene care pot suferi de pe urma unor asemenea 
măsuri. . 

Din contră, dacă, în urma acordărei aprobărei actului ad- 
ministrativ, s'a creiat o situaţiune juridică individuală, retrage- 
rea aprobărei sau anularea actului ar aduce o atingere acestei si- 
tuațiuni juridice creiate în mod regulat, dacă ar produce efecte în 
trecut. | 

- Interesul-social cere ca relaţiunile, ce se stabilesc între oa- 
meni, sau între oameni şi stabilimentele publice, mai ales cele 
care au un caracter economic, să aibă stabilitate. Prescripţiu- 
nea, introdusă şi în dreptul român, corespunde tocmai acestei ne- 
cesități de stabilitate, de aceea jurisconsulţii romani o numeau 
patrona. generis humani, -
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In baza actului administrativ, aprobat în mod legal, tot 
ceeace s'a produs în mod regulat, trebue să fie socotit ca, regulat 
făcut. De pildă autoritatea comunală, autorizată, în regulă, a fă- 
cut o transacţiune prin căre stinge un proces, ce intentase contra 
unei persoane. Autoritatea tutelară nu mai poate să revie asupra 
autorizărei date, căci în urma aprobărei date, s'a, încheiat actul 
de transacţie care face să se nască, o situaţiune juridică nouă în 
profitul persoanei, care a făcut transacţia cu comuna ; este uu 
drepi câştigat pentru acesta, care îi ă dreptul de a cere menţi- 
nerea acestei situaţiuni juridice. In acele condițiuni, retragerea 
aprobărei este imposibilă din punctul de vedere juridic, întru 
cât s'a. creiat o situaţiune juridică nouă protejată de legi In sen- 
sul acesta găsim în Franţa deșiziunea consiliului de Stat din ? 
Martie 1877 în acord cu concluziunile comisarului guvernului 
David în afacerea, Institutului catolic din Lille. „Le principe de la 
„I6vocahilite des actes de tutelle administrative comme de ţous 
„les autres actes administratifs en gensral, zice David, pour exis- 
ter ab înitio, +78 pas illimit dans son applicalion. Il sarrâte 
„naturellement ă Pexecution mâme de ces actes devant les droits 
qui en sont sortis 1)”. In afacerea Abbs Blank, consiliul de Stat. 
printr”o deciziune din 16 Februarie 1912 spune: „Par Parrâte at- 
taqu6 (du 7 Mai 1909) le prefect a rapport& son precâdenţ ar- 
„r6t€ du 10 Avril 1907, portant approbation de la dsliberation du 
„conseil municipal et du bail intervenu en execution de cette de- 
„liberation şi mai departe * î7 ma Du, sans meconnaître des droits 
„Acquis, revenir, par um retrait pur et simple, sun une approba- 
tion regulidremeni întervenue ?). 

In consecință nu se poate în mod legal face retragerea au- 
torizărei. Un asemenea act, dacă sar face, este ilegal şi cel vă- 
tămat în dreptul său, printr'o asemenea retragere, poate să sa 
adreseze Curţei de casaţie s. 3-a conform art. 5 Ş 3, lit f. » 

Dacă, deci în această ipoteză nu se poate face retragerea 
aprobărei, se poate oare anula actul însuşi conform art. 205 

  

1) Conseil d'Etat, Recueil 1387. p. 221. 
2) Rec, 1912, p. 224. Vezi şi decizia din 24 Febr. 1912. (Pechj.
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combinat cu 207 sau 206, adică se poate oare proclama nulitatea 

deliberaţiunei ? | 

Superiorul ierarhic am văzut că are dreptul de a anula toate 

actele făcute de inferior, or de câte ori găseşte de cuviinţă, Când 

e vorba însă de stabilimente publice, acest drept există, însă, este 

limitaţ. Acest drept îl stabileşte şi îl limitează. art. 205, 206, 207 

„din legea pentru unificarea administraţiei, când este vorba de - 

județe şi de comune. - 

Or, jurisprudenţa “consiliului de Stat din Franţa, ca şi a 

Curţii noastre de easaţie, admite că dacă un act juridic, făcut de 

un agent administrativ subordonat puterei ierarhice, a, învestit 

pe un individ, în mod regulat şi definitiv, cu o situaţiune juri- 

dică, autoritatea superioară nu mai poate să raporteze sau să 

anuleze actul în virtutea dreptului de anulațiune ierarhică 4, 

Aşa, de pildă, un director de minister, în limitele putfilor con- 

ferite lui, angajează un grădinar pentru grădinile şi parcurile 

depinzând de acea. direcţiune, stabilind salariul şi durata, con- 

tractului. Ministrul nu mai poate să anuleze actul. 

___ Nulitatea, nu se poate pronunţa de cât numai pentru viitor 

şi întru cât nu atinge drepturi câştigate. 

Când e vorba de sabilimente publice. supuse tutelei admini- 

strative, 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 ca-, 
zurile prevăzute de lege, dar această anulare este o anulare ad- 

_ministrativă, care nu poate să, atingă drepturi câştigate. 

De pildă, comuna, Moreni (Prahova), face în 1921 o tran- 

sacţie cu un exploatator de petrol, care cumpărase un teren a- 

supră căruia, comuna forrula anumite pretenţiuni. Proiectul de 

transacţie este trimis spre aprobare la ministerul de interne, unde 

se fac toate formalităţile şi se publică în Monitor decretul regal ds 

1) Consiliul de Stat în decizia din 14 lunie 1912, afacerea -Wulliet 
(Recueil, 1912 p. 659) zice: la ministre ne pent sans meconnaitre des droits 
acquis, -revenir, par une annulation pure et simple sur une decision reguliăre- 
ment prise. Des lors le sieur W. est fonde. a soutenir que la decision attaquce 
est entachee d'exces de pouvoir. In acelaş sens, decizia diu 2 Martie 1877. 
Institut catholique de Lille (Recueil 1877, p. 221).
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aprobarea al transacţiei, care consistă în, faptul retragerei apelului 
de către comună în schimbul unor sume de bani, 

Primarul retrage apelul şi comuna încasează suma. 
In anul 1922, primarul este înlocuit, prefectul ca autoritate 

de control dă o hotărâre prin care anulează încheerea consiliului 
comunal prin care se autoriză, primarul să facă transacţia pe 
baza acestei decizii, ministerul de interne prezintă Regelui un de- 
cret de retraciare și Primăria, pe aceste baze cere redeschiderea 
dosarului şi continuarea, judecăţei. Nu sa putuţ însă ajunge să 
se: discute valabilitatea unei asemenea. operaţiuni, căci Curica a 
respins cererea comunei ca nesusținuţă, 

Noi credem că în speţă decizia de anulare nu putea produce 
nici un efecţ faţă de terţiul care a tratat şi încheiat cu. comuna, 
anularea produce efecte numai atâta, timp cât nu s'a făcut un 
act juridic, care a investiț în mod regulat o persoană cu anu- 
mite. drepturi ; căci, în acest caz, în fața deciziei autorităţei de 
vontrol avem dreptul câștigat al terțului, care nu poate fi anulat 
pe această cale, ci numai pe cale judecătorească. 

Căci, dacă ar fi să admitem interpretarea dată de minister . 
2n 1922, am ajunge la soluţiuni în adevăr inadmisibile;, care ar 
sdruncina, cu desăvârşire creditul comunelor. In adevăr să admi- 
tem că o comună dă o concesiune e tramway unei persoane în 
mod regulat, cu respectarea tuturor formelor legale şi concesionarul 
constitue o societate anonimă, care investeşte importante capita- 
luri. După 7—8 ani, căci nulitatea de drept se poate cere şi pro- 
nunţa or când, prefectul conform arţ. 203 anulează deliberaţiu- 
nea consiliului comunal care a autorizat pe primar să semneze 
contractul de concesiune pe motiv că unul din consilierii comunali 
din acea epocă ar fi avut interese în acea, concesiune, ca aprobân- 
du-se concesiunea, lui X, în mod indirect se aprobă acelui sau a- 
celor consilieri, cari devin acţionari împreună cu grupul lor pa- 
litie, 

Am arătat deja că chestiunea, s'a, pus astfel în 1911, câna 
consiliul de miniştrii a anulat statutele societăţii de tramway şi 
parlamentul a votat o nouă lege de autorizare și noi statute (vezi. 
No. 144). Instanţele judecătorești nu au judecat actul din acest
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punct de vedere ; ele au socotit legea-decret din 1911 ca o lege 
propriu zisă, şi au declarat-o neconstituţională *). 

In asemenea ipoteze, dacă, deciziunea de anulare ar vroi 
să se aplice concesionarului, acesta, poate să atace actul înaintea 
Curţii de casaţie, ca fiind un act abuziv; un act, care violează 
drepturi câştigate. In orice caz, particularul vătămat în drep- 
turile sale pentru asemenea, deciziune are drept de recurs, con- 
form art. 103 în fine, de şi legea nu o spune, ea e neconstituţio- 
nală din acest punct de vedere, căci nu admite dreptul de recurs 
în casare. - - 

Particularul are drept la daune (art. 207 aliniat final) în 
orice caz, | 

Noi credem că, pentru a salvgarda, drepturile private şi a 
respecta art. 107 alin. 2 constituție, anularea nu se poate cere 
de cât înaintea instanţelor judecătoreşti, pe cale contradictorie, 
dacă a existat fraudă. 

Noi nu putem copia pur şi simplu texte din dreptu! publio 
francez, care admite existența tribunalelor administrative, pe 
câtă vrme la noi ari admis sistemul englez, conteciosul ad- finistrativ fiind numai de competenţa tribunalelor judecătorești, 
In Franţa potrivit art. 66 din legea din 5 Apr. 1884 anularea, se 
pronuiţă de prefect în consiliul de prefectură, care e un tribu- nal administrativ şi există recurs la, consiliul de Stat, pe câtă 
vreme ]a noi hotărârile prefectului nu pot să atingă drepturi 
câștigate. o 

148. — Funcţionarii administraţivi am arătat că, fac 2 fe- 
luri de acte: acte de autoritate şi acte de gestiune. Aceste acte 

  

Missir Dreptul 1912 pag. 97, 490; pledoaria d-lui. S. Rosenthal în Dreptul 1912 şi în Pandectele române 1522, pag. Nu înțelegem cum s'a discutat dacă legea din 1911 era o lege anticonstituționată ; ea nu era o lege, ci o lege- „decret, adică un act de tutelă administrativă, care facea un tot cu actul co- mun i. Pe de oparte se anula actel pe baza căruia se constituise societatea, adică Statutele, de către autoritatea .de control, iar pe de altă parte se re- tractă de către autoritatea tutelară, parlamentul, aprobarea data, dându-se o altă aprobare, în alte condițiuni, Aaa 
+
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trebue să fie făcute legal, trebue să fie făcute cu respectarea nNOr- 

melor juridice. Dar se poate întâmpla ca agenţii admnistratiii, 

în activitatea, lor, să, comită, acte neregulate, eare nu respectă 

adică în totalițate cerinţele legei, une-ori violând legea pe o che: 

tiune de principii, alte-ori pe o chestie de formă. Aceste acte, a- 

bătute dela lege și făcute de administratori, pot une-ori să a- 

tingă numai interesele unora, în alte împrejurări ele pot să a- 

tingă drepturile câştigate ale altora, | 

Am arătat că, întrun Stat de legalitate, trebuie să existe 

domnia, legilor şi ca consecinţă actele făcute cu nerespectarea 

legilor, trebuesc înlăturate. Prin urmare sancţiunea nerespec- 

tării cerinţelor legei în înfăptuirea unui act juridic nu ar putea 

fi decât nulitatea actului. Dacă am aplica acest principiu, teoria 

nulităţilor ar fi foarte simplă... Astfel era dânsa în primele tim- 

puri ale dreptului roman, unde actul făcut cu nerespectarea le- 

gei nu avea valoare în ochii legei, nu producea nici un efect ju- 

ridic (Gaius III, 176, Dig. IV, 2, 21,4; Dig. 24, 1, 11, 9). 

Materia nulităţilor a început să se complice nai ales în se- 

colul II al erei creştine, graţie dreptului pretorian. Pretorul în 

judecăţile ce pronunţă ţinea seama, de echitate ; el ţineă seama 

de valoarea. intereselor în joc şi atunci căuta să înlățure rigidi- 

tatea, principiilor stabilite de dreptul civil. Un act juridic, făcut 
cu formalităţile cerute de codul civil, era un act valabil după 

dreptul civil şi pretorul nu putea să-l anuleze, cu toate că con- 

stata că o mare nedreptate se comite, că, printr'un asemenea, act, 

un minor este înşelat, dar pentru a remedia această, stare de lu- 

cruri, provocată de marea rigiditate a, formelor juridice, preto- 

rul a acordat minorului lezat, printr”un act juridic valabil, o 

în întegrum restitutio ; în alte împrejurări 'a acordat exceplio 

doli mali. Şi de atunci a, existat în dreptul roman pe lângă nu- 

litatea civilă, care opera, de plin drept, în mod automatic, şi o 

nulitate care trebuia cerută în justiţie şi care se acorăa de ju- 

decător. -
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Acest dualism al nulităţilor s'a, conservat în dreptul fran- 

cez şi a trecut şi în legislaţiunea napoleoniană, *). 

Legea, pentru unificarea. administrativă ea şi celelalte legi 

recunosc : 1) acte inexistente, care nu au nevoie de nici o consta- 

tare ; 2) uctele stule de drept, care nu au aparenţa, legală, dar au un 

viţiu originar aşa de profund, în cât nulitatea lor poate să fie pro- 

nunţată, ori când se descoperă existenţa acestui viţiu, acest viţiu 

nepuțând fi acoperit prin trecerea timpului ; 3) acte anulabile, 

care coprind anume viţii de fond sau de formă, pe care legiuito- 

rul nu le consideră. aşa de esenţiale, care pot fi invocate numai 

de persoanele cari au interes, într'un anunit timp, înaintea au- 

torităţii, de care poate să le anuleze şi din oficiu, însă înăuntru 

termenului (art. 207 legea, pentru unificarea administrativă). 

Când tratăm importanta, chestiune a actelor juridice, trebue 

deci să examinăm condiţiunile de fond şi de formă pe care legiui- 

torul le stabileşte, să cercetăm ce influenţă poate să aibă neres- 

pectarea, unei condițiuni asupra validității actului, cine poate să 

invoace viţiul, lipsa, cerințelor legei, dacă, neregularitatea comisă 

trebue să fie invocată într'un anumit timp, căci altmintrelea se 

acoperă. | | , 
Când examinăm actele juridice din acest punct de vedere 

şi voim să întocmim o teorie a nulităţilor în dreptul administra- 

tiv, trebue să, socotim că avem faţă în faţă, în această: materie, 

mai multe categorii de interese. Avem mai întâi înteresele gene- 

vale, adică interesele colectivităţii, reprezentate prin Stat, înte- 

-resele regionale, locale 'sau speciale reprezentate prin judeţ, co- 

mună sau stabilimentele publicejinteresul individual, adică inte- 

resul particularilor, al administraţilor. 

Legea, trebuie să ţină seamă de aceste interese şi să le con- 

<ilieze. Uneori ea declară inexistenţa. actului, alte ori numai nuli- 

tatea actului, alteori numai anulabilitatea, faţă de anumite per- 

1) Japiot, Des nullites en malitres acte juridiques (964 pagini), 
Paris, 1909; Alcindor Essai d'une teorie des nullites en droit administratif, 
Paris 1912; N. Dascovici Revocabilitatea și nulitatea actelor judiciare, ad- 
ministralive și politice Buc. 1919 (144 pag.).
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soane, alte ori toată, sancţiunea nu e de cât o pedeapsă pentru 
funcţionarul care a făcut actul, căci legiuitorul are în vedere 
importanţa interesului social sau individual cari se găsesc în 
prezenţă. De ordinar legiuitorul fixează singur sancţiunea ce în- 
țelege să dea nerespectărei regulei puse de dânsul. In materia 
de drept public, consideraţiuni de ordin politie, economic, social 
“poate să, facă pe 1/ziuitor să admită o sancţiune mai energică 
sau mai puţin energică, să admită un termen mai lung pentru 
recurs, să dea judecătorului drepturi mai mari sau mai mici. Con- 
sideraţiuni de asemenea natură au făcut pe legiuitorul din 1912, 
în dorinţa, de a înlătura arbitrariul din administraţie, să dea 
înaltei Curţi drepturile cele mai întinse şi să admită că recursul 
se poate face oricând (art. 39). Chiar când legiuitorul nu a 
stabilit nici o sancţiune, totuşi nerespectarea, formelor şi a con= 
dițiunilor stabilite de lege, atrage nulitatea actului ; căci aceste 
forme, aceste condițiuni, sunț garanţiile particularilor contra a- 
buzurilor posibile ale administrațiunei. Şi, în această privinţă, 
credem că e necesar să arătăm concluziunila comisarului guver- 
nului, Romieu, înaintea consiliului de Stat francez în afacerea 
Quatrebarbes (Receuil 1892 p. 564), admise de consiliu şi cons- 
îințite printr'o jurisprudenţă constantă : „En effet, toute per- 
sonne qui a qualit& pour former un recours pour excs de pou- 
voir est fond, par la mâme, ă, relever devant le conseil d'Etat tou- 
tes violations des formes, mâme edictâes dans un interât gânsral. 

Serviciile publice sunt destinate să satisfacă interesele gen&- 
rale, agenţii publici, care sunt organele de concepțiune sau de 
execuţiune al acestor servicii, în activitatea lor, urmăresc reali- 
zarea acestor interese, satisfacerea nevoilor da interes general, 
dar fiecare în limita atribuțiunilor dațe de lege, întrebuințând 
numai mijloacele puse de lege la dispoziţia lor, întrebuinţând for- 
mele prescrise de lege. Rospectând toate aceste norme, ei nu a. 
ting drepturile consfinţite de lege în favoarea particularilor ; 
când însă, prin nerespectarea condiţiunilor, se aduce o atingere 

,
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unui drept particular şi administraţia şi particularul pot să aibă 
interes să, se reintre în legalitate 1), | 

Când voim deci să examinăm un act administrativ dacă este 
făcut regulat sau neregulat, trebuie să examinăm mai întâi dacă 
îuncţionarul, care l'a făcut, era sau nu competinte, apoi dacă în 
facerea, actului a întrebuințat formele cerute de lege şi apoi dacă 
a întrebuințat numai mijloacele puse de lege la dispoziţie. De. 
pildă, un primar face un contract de furnitură de piatră nece-. 
sară pentru pavaj cu proprietarul unei cariere, Primarul este 
funcţionar competent, însă pentru a se face cotract, legea cere 
mai întâi licitaţiune publică, al cărui rezultat se aprobă de consi- 
liul comunal ; primarul este însă ţinut să facă contract, dacă 
nu are fonduri prevăzute în buget, căci conform legei compatabi- 
lităţei nici o cheltuială nu se va, putea angaja de cât în margi- 
nile creditelor prevăzute prin buget (Art. 41 şi 202 legea compt. 
publice). r 

Respectarea, regulelo de competenţă, de formă, de mijloace 
este cerută și de interesul publie şi de interesul particularului. 
In adevăr, Statul are interes ca să nu se facă contuziune de atri- 
buţiuni, ca adică un funcţionar, care trebuie să aibă anumite 
atribuţiuni, să nu facă, acte, care, în mod legal, trebue să fie în- 
deplinite de alt funcţionar. | 

De pildă, un. administrator financiar, uu perceptor fiscal 
sunt funcţionari însărcinaţi cu încasarea dărilor datorite Sta- 
tului, prin urmare dacă un cetăţean plăteşte o dare către admi- 
nistratorul financiar sau către perceptor, după natura afacerei 
şi obţine o chitanţă regulată pentru plata impozitului, el este le- 
gal achitat, chiar dacă acel funcţionar nu face vărsământul Su- 
melor încasate, ci şi le apropiează. Statul va da în judecată, şi 
va urmări pentru delapidare de bani publici pe acel funcţionar, 
dar plata făcută este opozabilă Statului. 

  

1) Ast-fel o autoritate comunală care refuză să dea autorizare de în- grădire sau de construcțiune unui proprietar, sub motiv ca imobilul e supus alinierei, comite un act abuziv; ea trebue sau să expropieze, sau să dea au- torizare Cas. III decizia 1239 din 2 Noembrie 1923 (comuna Pioeşti); 1324 din 14 Noembrie 1923 (comuna Bucureşti) ; 1325 din 14 Noembrie 1923 (co- muna Craiova). | 

27
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Dar, dacă un particular face plata impozitelor datorate 

Statului către prefectul judeţului, sau către comisar, nimeni nu 

ar sta, la îndoială să răspundă că plata, nu are nici o valoare 

faţă, de Stat şi că particularul care a făcut plata şi are o chi- 

“tanţă liberată de prefect, sau comisar, în formă administrativă, 

poate să ceară numai restituirea sumei plătite dela acel care de- 

ținea, funcțiunea de prefect sau comisar, în momentul când a 

prinuit plata. 

Uneori particularul are “interesul să se prevaleze de lipsa de 

competenţă a agentului, care a instrumentat. 

In general, se poate zice că un funcţionar nu are altă com- 

petenţă, decât aceia pe care i-o dă legea. Legiuitorul fixează fie- 

-cărui agent o anumită sferă de activitate,; fiecare agent are deci 

atribuţiunile precizate şi determinate de lege. - | 

Această sferă de activitate constitue competenţa agentului, 

adică prin competenţă înţelegem. căderea unei autorităţi de a 

cunoaşte o anumită materie. Competența aceasta. privitoare la 

materii se numeşte competenţa ratione materiae, dar competenţa, 

poate să, fie şi teritorială, adică să se exercite asupra unai cir- 

cumscripţiuni teritoriale, competenţa ratione loci. 

Regulele, condițiunile puse de lege, privitoare la exercitarea 

competenţei agenților publici, sunt de ordine publică ; ele sunt 

dictate de interesul general. Actul administrativ, făcut de un îunc- 

fionar incompetent sau care nu e învestit în mod legal cu func- 

țiunea, publică, în general se poate zice că nu are nici o valoare 

juridică, că actul trebue socotit ca inexistent din punctul de ve- 

dere al interesului general. Cu toate acestea interesul terţilor 

cere uneori câ asemenea acte să fie validate după cum vom ve- 

dea când vom vorbi despre administratori de fapt. In principiu, 

însă un act administrativ este inexistent, când nu întruneşte ele- 

mentele de fapt pe care le presupune natura sau obiectul actu- 

lui şi fără de care nu se poate concepe un asemenea act. Actul 

nul, din contră, întrunește aceste elemente necesare, dar este 

lovit de îneficacitate, căci violează o dispoziţiune legală. 

Astfel este inexistent: un act semnat numai de Rece, fără a
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fi contrasemnat de ministrul respectiv (art. 87 Constituţie) : este 
inexistentă o decizie ministerială, prin care se face o numire de 
funcţionar pentru care legea, cere un decret regal ; este inexis- 
tent un proces verbal pentru constatarea unei contrabande ne- 
flagrante, dresat de 2 agenţi de poliţie judiciară, când legea, cere 
ca el să fie făcut de 2 agenţi vamali în asistenţa unui agenț de 

poliţie judiciară (art. 199 legea, vămilor din 6 Aprilie 1916). Fă- 

sut în asemenea, condițiuni, actul nu poate să producă nici un 

efect juridic, particularul vătămat printr'un asemenea act poate 

să se prevaleze de această, inexistenţă !a orice epocă căci această 

neregularitate nu se prescrie nici nu se ratifică *) ; el poate să o 
imvoace sau pe cale de acţiune sau pe cale de excepţie. Instanţele 

judecătoreşti în Franţa, admit că executarea unor asemenea acte 

constitue simple mijloace de fapt, care angajează. responsabili- 

1atea, agentului ?). | 

In. asemenea, condițiuni, aceste acte neputând produce efecte 

juridice, nu, este necesar ca, o autoritate publică să proclame ine- 

xistenţa, 

Astfel, consiliul de Stat din Franţa a declarat neadmisibil 

«un recurs format în contra unei deciziuni de refuz de pensiune, 

dată de un şef de cabinet al unui ministru, întru cât această de- 
ciziune nu constitue un act administrativ, întru cât funcţiona 
xul nu avea, nici'o calitate-pentru a lua astfel de deciziuni (Con- 
siliul de Stat, deciziunea din 21 Februarie 1890 în afacerea Mi- 
mieux, Rec. 1890, p. 201); alte ori însă a admis recursul pro- 
clamând nulitatea actului administrativ (Râcueil 1903 p. 9). La 

1) Ast-fel consiliul de -Stat din Franţa prin decizia din 13 Mai 1881 
“(Brissy,—Recueil 1881, p. 493) hotăreşte că decizia Presidentului. Republicii, 
necontrasemnată de ministru prin care refuză să reintegreze un individ în ca- 
drele Legiunei de onoare, este inexistentă, că de şi ministrul. posterior comu- 
nicărei ce sa făcut celui interesat, a declarat ca accepta responsabilitatea 
-deciziunei presidenţiale, această deciaraţiune nu poate să aibă nici o valoare 
întru cât a intervenit după ce actul căpătase un caracter definitiv prin comu- 
nicare şi întru cât această deciziune avea un viţiu radical, nici o ratificare 
ulterioară nu poate să înlature această nulitate originală, - 

2) Tribunalul de conflicte, decizia Pimen din 22 Aprilie 1910 (Rec. 
1910 p. 324); Casaţia îv. II 3 Dec. 1902, în gazette des Ttibunaux, 3 Dec. 
1902; nota prot, Chevegriu în Sirey, 1904 3,57; Jăze, Responsatilite per- 
:sonnele des forictionnaires. |
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noi, une-ori legea declară unele acte, făcute în anumite condiţi- 
uni, ca, fiind radical nule, sau nule de drept (art. 206 din legea 
pentru unif. adm.), însă nulitatea, se pronunţă, de autorităţile de 
control, prefect sau ministru de interne. Nulitatea, de drept se 
pronunţă îndată ce existenţa cauzei de nulitate este cunoscută, 
ea. se pronunţă ori-când, adică nu se acoperă prin prescripţie sau 
ratificare. După cum foarte bine zice Alcindor, administratorii 
nu pot face de cât ceeace legea le permite, conducându-se în ac- 
tivitatea lor după, lege!) 

La, noi, înalta Curte de casaţie, în secţiuni unite, prin deci- 
ziunea 20, din 15 Mai 1924; stabilește adevăratele principii în a- 
ceastă materie : „Considerând că, în drept, dispoziţiunile pre- 
scrise de o lege de ordine publică şi privitoare la competența a- 
genjilor împuterniciți de a înstrumenta şi la formele indispensa- 
bile pentru existența actului constatator al înfracțiunei, consti 
tuesc forme substanţiale sau esențiale, a. căror lipsă sau omisiune 
cu ocaziunea dresării unui asemenea act, atrage nulitatea ac- 
tului, chiar dacă legea nu ar pronunța formal o asemenea nu» 
litale 2). 

Inalta Curte face deci deosebire între condițiunile substan- 

țiale sau esenţiale şi condițiuni care nu sunt substanțiale. Faptul 
că într'un act nu se găsesc condiţiunile esenţiale sau substanţiale 
face ca actul să nu fie un act juridic, un act administrativ, ci 
un simplu fapt. 

Or, o condițiune substanţială este ca actul să fie făcut de a- 
gentul administrativ pe care legiuitorul l-a însărcinat cu face- 
rea acestor categorii de acte, adică cu alte cuvinte de agentul 
competinte. - 

Un funcţionar de fapt, a cărui numire este neregulată poate 

să facă acte valabile ? De pildă un primar se găseşte într'un caz 

de nedemnitate ; a fost de pildă condamnat la o pedeapsă infa- 

mantă, sau este neeligibil, căci nu este cetățean român. Numirea, 

acestui primar a fost neregulat făcută. In mod legal, el nu a 

3) Alcindor, Essai d'une theorie des nullites en droit administratij. 
2) Pandecte române, 1924, 1 p. 284 şi urm,
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putut £i primar, el este numai un funcţionar de fapt, dar nu de 
drepi, , | 

Decizia, dată conf. art. 78 din leg. pentru unificarea adini- 
nistrativă, prin care s'ar anula numirea acestui primar, declară, 
nulă şi alegerea sa în consiliu comunal ; ea este o constatare că 
numirea nu a putut avea, loe şi sar părea că, conform prin- 
cipiului quod nullum est ab initio nullos producit effectus, toata 
actele juridice făcute de acest primar sunt nule. 

Am arătat însă că, legiuitorul, când urmează să stabilească, 
principiile sancţionatoare ale condiţiunilor de el puse pentru 
înfăptuirea, actelor publice, ca, şi judecătorul care examinează o: 
asemenea problemă, trebue să puie în cumpănă, de o parte, in- 
teresul general care cere nulitatea, tuturor actelor făcute de 
acest primar şi, de altă parte, interesul privat care cero.ca aceste 

„acte să fi validate. De pildă, acest primar a, celebrat căsătorii ; 
cum s'ar putea, ele declara nule, fără a se produce o adevărată 
perturbare socială în localitate ? In ipoteza că soţul a murit, aşa 
că nu sar mai putea valida aceste acte, sar produce adetărate 
nenorociri pentru unele familii. Iată, de ce se admite de juris- 
prudenţa franceză că actele făcute de funcţionarul de fapt, întru- 
cât interesează drepturi private, demne de interes, sunt valabile, 
dacă investirea acestui funcţionar a, fost plausibilă, adică publicul 
credea, că funcţionarul era regulat numit, dacă el funcționa, în lo- 
calul public, în mod public, dacă, celelalte autorităţi îl considerau 
ca fiind funcţionar regulat, dacă terţiul nu ştia, că se găseşte în 
imposibilitate legală de a ocupa funcțiunea, adică era de bună- 
credinţă. | 

Iată consideraţiuni care diferenţiază, un funcţionar de fapt 
de un usurpator 1). | 

Legea, stabileşte, când e vorba, de judeţe şi de comune, or- 

1) Când învestitura nu era plausibilă, avem aface cu un usurpator, ale 
“cărui acte nu au absolut nici o valoare. Intr'o comună rurală fiul primarului 
celebrează o căsătorie; această căsătorie e radical nulă, căci în acest caz 
nu se mai găseşte nici una din consideraţiunile care ar fi putut face pe-un 
om raţional să crează ca acela care oficiază este primar. | 

, Vezi în această privință G. Jeze, Principes peneraux de droit adm, 
p. 450 şi urm.; Lâon Ledoux, Essai d'une thâorie sur la fonction de fait 
în Revue gentrale d'administration, 1910 II, pag. 397 şi urm. III p. 22 şi urm.
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gane de deliberaţiune şi deciziune : consilii judeţene şi consilii co- 

munale şi organe de execuţiune, prefecţii şi primarii (art. 10, 11, 

12 din: legea pentru unificarea administrativă). Primarul nu 

poate să încheie un contract, de pilcă, o vânzare, de cât fiind au-- 

torizat 'de consiliu şi această hotărâre a consiliului fiind apro-— 

bată de autoritatea tutelară. Cu aite cuvinte manifestarea de- 

voință o dă consiliul (art. 215. legea unif.. adm.), iar primarul, 

încheind actul, execută, voința, consiliului. 

Potrivit cu legea, el nu poate să exprime voinţa. acestei per-— 

soane juridice care e comuna, şi prin urmare contractul făcut în 

asemenea condițiuni nu coprinde manifestarea de voinţă a co- 

munei. Primarul nu a, putut să lucreze, în acest caz, de cât ca 

un negotiorum gestor 1). 

Legea stabileşte pentru facerea unui act administrativ anu-. 

mite formalităţi pe care le crede necesare pentru. interesul gene- 

val sau pentru apărarea intereselor particulare. Respectarea a-- 

cestor forme este garanţia particularului contra abuzurilor posi-- 

bile din partea funcţionarilor. Condiţiunile esențiale cerute pen- 

zu existența ori cărui act administrativ sunt: 1) forma scrisă. 

care este cerută pentru existența actului, ad solemnitate, iar: 

nu ad probatinem ; 2) ca actul să fie datat şi semnal, căci numai 

astfel se poate determina, dacă agentul care a făcut actul era 

competent în momentul confecţionărei actului. In afară de aceste 

condițiuni absolut necesare, legea cere unele acte şi alte forma- 

lităţi sau condițiuni pentru facerea unui act valabil. De pildă; 

legea impune anume condițiuni ministrului pentru a putea des- 

titui un funcţionar, de pildă un raport motivat, făcut de un su- 

perior ierarhic, o deciziune a unei instanţe disciplinare, ete. Or. 

nerespectarea acestor condițiuni impuse de lege, atrage nulitatea 

"actului de destituire. In sensul acesta, se pronunță cas. III *) 

Administraţiunea poate lua o hotărîre ilegală de înlocuiri, însă 

1) Vezi pag. 314 şi urm. 
2) Cas. [II decizia 891 din 25 Sept. 1923; cas, 1 (compl. ardel.) de-— 

cizia '733 din 19 Iunie; Cas. III, decizia 736 din i Mai 1922; Cas. III, decizia. 
865 din 24 Mai 1922; '866 din 24 Mai 1922; 

Vezi admirabilul studiu al prof. G. Jăze asupra chestiunei. în Principes. 
gentraux de droit administratif p. 50 şi urm.; Alcindor, Essai d'une theorie 

des nullites en droit administratif.
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posterior procedează conform legei şi. dă o nouă, decizie conformă, 

cu legea. Negreşit, că destituirea, se consideră făcută, prin ultima, 

deciziune, prima, fiind fără valoare *). 

“Une ori legea cere ca autoritatea de deciziune să ia avizul 

unei comisiuni consultative. Acest aviz nu leagă însă autoritatea 

administrativă ; cu toate acestea; faptul de a nu fi luat avizul, 
constitue o violare a, formelor cerute de lege, ceeace atrage nu- 

litatea, actului. Legiuitorul se preocupă de interesul general, el 

consideră. că părerea comisiunei, compusă din oameni compe- 

tenţi, va fi de natură să arate administratorului adevărata, solu- 

ţiune şi legală şi conformă, cu interesele generale, în orice caz îl 

va, ajuta în găsirea unei soluţiuni mulţumitoare. 

Alteori legea impune părerea, comisiunei în sensul că deci- 

ziunea administratorului trebue să fie conformă cu. “avizul. Aşa, 

glăsueşte art. 373 din legea pentru unificarea administrativă. 

" Toate vânzările, arendările, închirierile, furniturile, se fac prin 

licitațiune publică, conform legei comptabilităţei, în condiţiunile 

arătata prin art. 215 şi 221 din legea pentru unificarea admini- 

strativă. Presupunem că un primar ar închiria un local apar- 

ținând primăriei prin bună învoială., violând astfel legea. Actul 

e ilegal şi toţi acei care au dreptul de a lua parte la licitaţie și 

care au interes, pot cere dela instanţele judecătoreşti anularea ac- 

tului ca, fiind făcut în violarea legei. Legiuitorul când a, stabilit 
această dispoziţiune a avut în vedere interesul general, a vroit 

să înlăture fraudele din partea agenţilor publici, să salvgardeze 

averea. publică ?). 

Când este vorba de nulitate, ea nu are loc de plin drept: 
căci actul nul întruneşte condiţiunile necesare existenţei săle. 

dar legea, este ineticace, căci violează o dispoziţie a, legei, de aceea 

chiar când legea declară că actul este nul de drept, este nevoie 

ca, o autoritate publică. să constate această; nulitate (art. 206 leg. 

pentru unificarea adm.). Nulitatea se poate pronunţa uneori şi 

de o autoritate administrativă, însă competența, generală şi neli- 

1) Cas. III, decizia 825 din 16 Mai 1922. 
2) G. Jeze, principes, p, 65—66.
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mitată o au instanţele judecătoreşti, atunci când prin asemenea 
acte se. ating drepturi private. 

Foarte adesea, ori se poate întâmpla. ca, pe baza unui act ne- 
regulat făcut, să se întemeieze un act regulat. Dacă judecata a- 
nulează. primul act, urmează, oare că trebuia, să anuleze şi. pe cel 
de al doilea ? De pildă, un funcţionar a fost destituit în mod ne- 
regulat, în locul lui a fost numit, în mod regulat, un alt func-- 
ționar. Oare anulându-se actul administrativ de destituire se a- 
nulează şi actul de numire? NE 

Inalta, Curte de-casaţie 2), chiar sub imperiul legei din 1905, 
nu a admis această soluţiune; ea a socotit că administraţiunea 
din moment ce destituise pe un funcţionar era obligată ca. să com- 
plecteze, în condiţiunile legei, personalul, aşa în cât serviciul pu- 
blic să nu sufere ; pe de altă parte funcţionarul nou numit este 
regulat numit, el nu are nici o vină în actul neregulat făcut de 
administraţie, actul neregulat de revocare nu constitue un ele- 
ment esenţial în actul de numire“) ; cerințele sociale reclamă, o 
cât mai mare stabilitate, o cât mai mică, perturbare. | 
Când însă există o legătură strânsă între cele 2 acte, anularea, 

„unuia, atrage după dânsa şi anularea celuilalt. Aşa se întâmplă 
în caz de permutare a unui funcționar inamovihil. Dacă se anu- 
lează, decretul de permutare, aceasta însemnează că permutarea, 
nu. se putea opera, locul nu fusese vacant. Tot asemenea, un in- 
divid, aflându-se întrun caz de nedemnitate san ineligibilitate, 
este ales consilier comunal şi apoi primar. Anulându-se alege- 
rea, de consilier, se anulează implicit şi alegerea, de primar. 

Potrivit legei comptabilităței publice, administratorii : sunt 
opriţi de a face contracte sau angajamente, dacă nu au fonduri 
prevăzute în buget şi nu pot angaja administraţiunea decât în 
marginea creditelor prevăzute prin buget. Cu toate acestea doc- 
irina și jurisprudenţa franceză sunt de acord ca contractul făcut 
de un ministru, în asemenea condițiuni (adică fără să aibă fon 

a 

  

2) Casaţie II. 
3) Bequet et Laterriăre, Repertoire de droit adm. cuv., comptabilite de fait, VII, p. 162; Michoud, De la gestion d'affaires appliquee aux services Publics în Revue gentrale d'Administration 1894, il p. 12; Hauriou, Droit 

administratij.
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duri în buget), cu un terţiu de bună credinţă, este valabil, nu- 
maj ministrul este răspunzător. 

149. — Potrivit legei Curţei de casaţie, din 17 Febr. 1912 
(art. 5 Ş III lit. £), secţiunea a, III-a a acestei înalte Curți judecă . 
recursurile acelora cari sar pretinde vătămaţi în drepturile lor 
printr'un act admnistrativ de autoritate, făcut cu călcarea legei 
precum și recursurile în contra refuzului autorităţilor adminis- 
trative de a rezolva o cerere relativă la un asemenea, drept. Ace- 
jeaşi principii găsim formulate şi în art. 107 constituţie, cu sin- 
gura, deosebire că textul constituţional dă tribunalelor ordinare 
dreptul de a cunoaşte aceste afaceri, 

Potrivit legislaţiunei noastre actul administrativ de auțori- 
late făcut cu violarea, legei nu are valoare, e declarat ineficace 
de legiuitor şi administraţiunea este invitată în șistemul Jegei din 
17 Febr. 1912, să reintre în legalitate, să, refacă actul în con- 
formitate cu legea iar, după sistemul constituţional, tribunalele 
anulează, ca în sistemul legei din 1905, chiar actul administra- 
tiv abătut dela lege. (Conform art. 135 din Constituţie, până la 
promulgarea legei speciale bazate pe principiul din prezenta Con- 
stituţiune, legile relative l4 organizarea şi judecarea Contencio- 
sului Administrativ, “rămân în vigoare). Ă | 

| Și înlăturarea sau anularea actului administrativ de auto- 
ritate se poate cere fie că prin facerea actului a violat numai 
o lege privitoare la formă, fie că s'a violat o lege privitoare la 
fond. 

| 
Legea din 17 Februarie 1912, prin art. 39, reglementează 

dreptul particularului de a face recurs ; el voieşte prin executa- 
rea acestui recurs să se înlăture arbitrariul administrativ, să se 
asigure domnia legalităţei. De aceea legea, stabileşte că dreptul 
particularului, de a face recurs în contra, actelor administrative . 
de autoritate, nu este limitat din punctul de vedere al termenului; 
legea zice: „se va' putea oricând face recurs în casaţie”. Legea, 
însă, stabileşte o excepţiune în ipoteza, că dreptul particularului 
vine în concurs cu interesul general. In cazul acesta, se stabileşte 
o limită dreptului recunoscut particularului. Aşa de pildă art, 
39 stabileşte că funcţionarul inamovibil înlocuit, mutat sau pus 

,
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la, retragere printrun act administrativ, are drept să facă recurs 

în termen de 30 zile dela apariţiunea actului în „Monitorul Ofi- 

cial““. Interesul general cere ca funcțiunea să nu rămâie prea 

mult timp vacantă, ca serveiul public să funcţioneze regulat, căci 

de cele mai multe ori autoritatea administrativă nu complectează 

locul până nu se pronunţă Casaţia şi apoi chiar dacă adminis- 

traţiunea ar numi în locul vacant, nu este în interesul adminis- 

traţiunei ca, pentru aceleaşi funcţuni să se găsească, două rânduri 

de funcţionari, din care unii.primesc leafă pentru tot timpul cât 

nu au funcţionat, Am arătat (pag. şi urm.), consideraţiunile care 

au făcut pe legiuitor să admită un termen şi pentru recursurile 

ce ar face un particular care se plânge că'a adresat o cerere ad- 

ministraţiunei şi aceasta nu i-a, soluţionat-o. ” 

Presupunem că un funcţionar destituiţ sau mutat în mod , 

ilegal nu ar face recurs în termen. Ar putea 6] să se adreseze 

tribunalelor ordinare pentru a cere daune ? Cu alte cuvinte se a- 

„plică principiul guae temporalia ad agendum perpetua ad excipi- 

endun ? 

Noi eredem că pe cale de excepţie se poate invoca ilegalitatea 

actului oricând, căci, în dreptul administrativ, normele, condițiu- 

nile, formalităţile stabilite de legiuitor, sunt de ordine publică, 

ele sunt edictate în înteres general şi nu se poate concepe ca ce 

astfel de ilegalitate să se acopere prin faptul că un particular nu 

a făcut recurs în termen.-Un act administrativ făcut de prefectul 

de Prahova, în contra lui H. în ealitate de hangiu, locuind într 

comună limitrofă, care depinde da sud. Buzău şi pe care pro- 

fectul de Prahova din ereare a considerat-o că face parte dir 

Prahova, este un act fără nici o valoare juridică, căci împării- 

rea, ţărei în judeţe este o lege de ordine publică, făcută pentru 

interesul general şi competenta funcţionarilor este de asemenea 

mărginită, la . limitele teritoriale, iarăşi într'un interes general. 

pazticularul nu poate să susţie că voiește ca comuna să fie admi- 

nistrată, de prefectul de Prahova, când ea a fost stabilită să facă 

parte din judeţul Buzău. 

Prfectul de Prahova, voind să facă un act juridic, nu a fă- 
cut decât un simplu fapt, care nu poate să aibă consecinţe juri-
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dice. Un proces verbal de contravenţie vamală isbit de nulitate şi 

care a. rămas definitiv, de pildă prin neapelare,; poate îi discutat 

pe calea, contestaţiunei la urmărire. 

Particularul va putea deci oricând, cu ocaziunsa unei exe- 

cutări, să arate că actul administrativ nu are nici o valoare şi că 

prin urmare trebue înlăturat. 

Art. 385 al. 9. Cod. penal, arată că particularul dat în jude- 

cată pentru contravenţie la un regulament, poate oricând să ex- 

cipe ilegalitatea regulamentului. | 
Art. 35 alin. final din legea Curţei de casaţie, ne spune 

că tribunalele ordinare pot judeca, legalitatea actelor administra- 

tive de autoritate pe cale de excepțiune. 
150. — În toate ţările civilizate, particularul găseşte un sis- 

tem mai bine sau mai rău organizat, care să-i apere drepturile 

sale contra, încălcărilor posibile din partea administraţiunei. 

__ Aceste sisteme pot fi reduse la 3 mari tipuri. Unele ajung la res- 

- tabilirea stărei legale, prin înlăturarea actului ilegal ; altele ad- 

mit că cel vătămat are drept numai la despăgubiri pentru pre- 

judiţiul cauzat prin actul ilegal. In unele ţări avem tribunale ad- 

'ministrative. Considerate ca făcând parte din administraţie, căci 

ele au pe lângă competenţa, de judecată şi atribuţiuni cu caracter 

pur administrativ (vezi leg. Const. de Stat, art. 44, 45 46). Aceste 

"tribunale administrative au singure competența să, judece şi să 

anuleze actele administrative ilegale. Acest sistem îl găsim în 

Franţa, Italia, Germania, Austria. Un asemenea sistem a, existat 

şi la noi, el a fostă licat prin legea de la î1 Febr. 1864, când sa, 

înființat consiliul de Stat având atribuţiuni de'a judeca în ma- 

terii administrative. Acest înalt tribunal administrativ a dăinuit 

însă până la 9 Iulie 1866 când acest tribunal a fost desfiinţat. 

Acest- sistem e criticat din punctul de vedere al principiilor), 

cari dă puterei executive atribuţiuni cari ar trebui. să aparţină 

numai puterei judecătoreşti. Cea mai mare parte din doctrină 

recunoaşte însă avantagiă enorme pe care le prezintă un tribu- 

nal format din cunoscători ai dreptului public, cum e consiliul de 

1) R. Jacquelin-Les principes dominants du contentieux administra- 
tif, Paris, 1899, p. 32.
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Stat din Franţa. Un alt sistem, pe care îl găsim în Belgia nu 

admite existenţa, tribunalelor administrative; particularul vătă- 

mat printr'un act administrativ de autoritate ilegal, poate să se . 

adreseze tribunalelor judecătoreşti numai pentru a cere daune, 

dar actul administrativ ilegal continuă să, subsiste şi să producă 

efecte. Acest sistem a existat la noi în urma, desființării consiliu- 

lui de Stat, adică, dela 9 Iulie 1866 (legea pentru împărţirea a- 

tribuţiunilor destiințatului consiliu de Stat), până la 1 Iulie 1905 

(legea Curţei de casaţie) şi apoi din 1910 (legea Curţii de casaţie) 

până la 17 Februarie 1912. 

| Acest sistem e criticat pentru că nu dă particularilor posi- 
bilitatea, de a se putea apăra contra. abuzurilor administrative. De 

pildă un funcţionar inamovibil este îndepărtat din funcţiune 

în chip abuziv; el nu are drept în sistemul belgian de cât să ceară 

daune-interese. Tribunalul apreciind, îi va putea.-acorda ca des- 

păgubire leafa pe câteva luni sau pe câţiva ani, dar el este un 

om bogat, pentru dânsul reparaţiunea materială nu are absolut 

nici o importanţă, el are mare dragoste pentru cariera, ce îmbră- 

țişează, distingându-se ca om de mare valoare. 

"Jurisprudenţa, noastră, admisese însă că poate <ă constrânsă 

administrațiunea. să procedeze în mod legal condamnând-o la, 

daune cominatorii. Aşa. de pildă pentru a da. autorizaţiune de 

veparaţiune, de deschidere de stradă, de construcţiune, instan- 

țele. de fond au condamnat ca să plătească daune cominatorii, 

câte atât pentru fiecare zi de întârziere, - 
Sistemul anglo-american este opusul sistemului francez. 

Pe când în Franţa administraţiunea, este independentă de justi- 

“ție, în Anglia şi America, puterea judiciară domină. In Anglia, 

Cdbtea supremă, în urma. cererei unui particular, poate să adre- 

seze funcţionarului un ordin de a satisface cererea unui parti- 

eular printr'un writ of mandamus, sau să: puie în întârziere pe 

luncţionar de a :anula un act printr'un rit of certiorari, sau 
să ordone de a nu mai continua actul, zrit of prohibition. Autori- 
tatea administrativă, poate prezenta un memoriu explicativ. Dacă 

Curtea nu admite explicațiunea sau dacă administraţiunea nu 

execută ordinul, Curtea dă o deciziune numită mwrit of perem- 

ptory mândamus, la care toţi trebue să se supue. fiind socotiți,
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în caz de nesupunere, culpabili de rebeliune, de dispreț al legilor 
şi pasibili de pedepse penale. Având asemenea drepturi, Curtea 
poate, în mod urgent, să soluţioneze procesele administrative, 

In Statele-Unite puterea judecătorească are de asemenea, un 
drept de control asupra actelor administrative D, 

j La noi, legea din 17 Februarie 1912, admite sistemul englez 
în sensul că instanţele judecătorești au dreptul de a controla, ac- 
tele puterei executive, au dreptul de a da ordine administratorilor 
de a se conforma, stărei legale sub amenințare de a plăti o anu- 
mită sumă în caz de nesupunere. 

Pe de altă parte, potrivit interpretărei înaltei Curți, consti- 
tuțiunea ar admite tribunale administrative, cum de pildă toate 
comisiunile şi autorităţile existente pe “la toate ministerele, cu 
această caracteristică, că pentru a înlătura proibiţiunea consti- 
tuţională din art. 107, aceste instanţe sunt considerate ca instanţe 
judecătoreşti. Astfel sunt considerate ca instanţe judecătoreşti : 
agenţii vamali (art. 90 leg. vămilor),  direcţiunea vămilor (art. 
210 leg. vămilor), comitetul agrar, ete. ete. 

151. — Dacă examinăm activitatea, funcţionarilor publici, 
constatăm că cea mai mare parte nu fac acte juridice, adică ma- 
nifestări de voinţă în scop de a produce efecte juridice, Un co- 
pist, o dactilografă, un îactor poştal nu fac acte juridice. Chiar 
si un ofiţer, care face instrucţia, tr upei, nu face acte juridice, cum 
nu face nici profesorul când explică, sau când face o experienţă. 
Tot fapt face şi funcţionarul, care, din eroare, voind să facă un 
act juridic, a depăşit competența sa, actul nu are valoare ca act 
juridic e un fapt. De pildă prefectul de Prahova face un act pen- 
tru care era competent prefectul de Buzău. Unii din aceşti func- 
ționari lucrează fiziceşte (un măturător de stradă), alţii lucrează 
intelectualiceşte, dar şi unii şi alţii nu fac manifestări de voinţă 
în scop de a produce efecte juridice, ei au o activitate mai mult 
sau mai puţin materială. | 

Fapte şi activităţi materiale, iată ceeace produce cea mai 
mare parte din funcţionari. In săvârşirea acestor fapte de servi- 
ciu, funcţionarul poate comite erori sau neglijenţe, care, dacă 

  

1) R. Jacquelin, of. cit, p. 37 şi-urm.; Lamberţ.
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nu depăşesc limita unui funcţionar mediocru, nu schimbă carac- 

terizarea faptului, care rămân considerat tot fapt de serviciu. 

Pe câtă, vreme când faptul sa săvârşit, şi personalitatea agentului 

se relevează prin greşeli de drept comun, prin dol, prin fraudă, 

prin violenţă, avem un fapt personal al funcţionarului. Cu alte 

uuvinte, în faptul de serviciu avem o activitate impersonală, care 

ne: relevează un administrator mai mult sau mai puţin supus 

erorilor,. în faptul personal există o circumstanţă, separabilă, de 

actul administrativ şi care e personală funcţionarului. 

In cazul dintâi o greşeală comisă de funcţionar cade în sar- 

cina serviciului, în cazul de al doilea-:în sarcina funcţionarului. 

De pildă, un consiliu judeţean, într'un proces verbal tratează 

“pe un fost prefect drept excroc; actul acesta constitue un fapt 

1 

de care răspunde numai funcţionarul care l-a făcut, personal. 

„Pe câtă vreme atunci când un administrator prin refuzul său de 

a-mi soluţiona, o cerere bazată pe un drept; îmi cauzează un pre- 

judiciu, face un act de se»viciu de care este răspunzător. atât 

funcţionarul, cât şi Statul, careeun vinovat, conform teoriei cla- 

gice că are un astfel de prepus (culpa în eligendo şi culpa în vi- 

gilando). Statul obligă pe particulari să se supună ordinelor 

date de funcţionari, este deci just ca, să-i garanteze contra dau- 

nelor cauzate prin faptul că sau supus. Interesul social cere ca 

Statul să aibă funcţionari capabili şi conştiincioşi, care să pro- 

cedeze legal. In orice caz el are riscul activităţii sale, ca orice 

patron. Pe de alia responsabilitatea, funcţionarului este nece- 

sară, ea are un efect preventiv. Dacă funcţionarul ştie că lu- 

crează pe propria sa răspundere, când face un act abuziv, el va 

fi. foarte circumspect. Trebue deci să stabilim responsabilitatea, 

principală a funcţionarului şi numai subsidiară a Statului, 

(Legea Curţii de casaţie, art. 63 aliniat. 8; constituţie, art, 107). 

Constatăm. deci că cele mai multe fapte materiale nu produc 
efecte juridice. In fiecare zi mii de copiști lucrează, mii de învă- 

ţători, profesori, predau cursuri şi nu produc nici un efect ju- 

vidic. Am arătat însă că sunt fapte materiale comise de funcţio- 

mari, fie ca fapte de serviciu, fie ca fapte personale, care cauzâni 

un prejudiciu patrimoniului altuia, acest prejudiciu trebuie re-
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parat fie de patrimoniul administrativ, fie de patrimoniul agen- 

tului care a comis faptul prejudiciabil. 

Această, teorie a fost admirabil demonstrată, de Thering. El 

zice : când un fap dăunător se întâmplă avem în faţă 2 persoane, 

una, victimă care nu putea împiedeca dauna, cealaltă, provoca- 

torul daunei putea să o înlăture nefăcând nimic. Victima nu 

avea, nici un beneficiu din această activitate, agentul daunei din 

contră, urma, să câştige poate să aibă un profit, un avantaj de 

orice fel sau chiar numai un agrement de pe urma acestei ac- 

tivităţi. Iată de ce e just că agentul daunei să aibă riscul acţiu- 
nei, activităţei sale. Thering înlătură, deci ideia de culpă. Această 

teorie este astăzi admisă de mai toţi jurisconsuiţii moderni, ea 

a trecut şi în jurisprudenţă şi în legislaţiune ). 

152. — Omul are o activitate continuă căutând să satis- 
facă, diferite scopuri ce-şi propune, voieşte să, se hrănească, voie- 
şte să aibă un adăpost în contra intemperiilor, voieşte să aibă 
o haină care.să-l ajute a suporta, mai bine şi căldura şi rigorile 

climatului. Dar omul trăegte. în societate. In fiecare moment o- 
mul își dă seama de dephidenţa sa faţă, de ceilalţi oameni. Toată 
activitatea sa depinde de activitatea, altora, adică între oa- 
meni există o dependenţă, o legătură, Această dependenţă con: 
stitue un raport social. Dependenţa mutuală a. oamenilor are 
diverse cauze. Astfel, tru a-şi satisface nevoile sexuale, băr- 
batul şi femeia se însăţăs dr Femeia are nevoie de protecţiune, mai 
ales în perioada de gestaţiune, copiii au nevoie de îngrijire cât 
timp sunt mici. Iată raporturi, adică, dependenţa unuia faţă de 
altul. Aceste dependențe constituesc fapte, realitate. Dacă aceste 

„fapte sunt îmbrăcate în forma juridică, adică sunt sancţionate 
de legiuitor, avem pe lângă baza, reală și o bază juridică şi a- 
tunci raportul ia numele de raport juridic. Raporturile de orice 
-fel ce există între oameni pot fi reduse la 3 mari grupuri : 

Î. raporturi derivând din n6cesitatea fisiologică a repro- 
ducţiunii ; 

2. raporturi de ordin economic, derivând din necesitatea 
fiziologică a nutriţiunei : proprietatea, obligaţiunile ; 

  

28 1) Capitant, Cours €lementaire de droit civil, ediţia LII, vol. 1 (1921) 
p. 368. -
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3. raporturi de ordin moral. 

Aceste interese, pe care fiecare om le are de a se hrăni, de 

a avea un adăpost, de a avea o familie,suntinfluenţate de alte 

interese individuale şi mai ales sunt subordonate condiţiunilor 

vieţi sociale. Legiuitorul în numele societăţii vine şi stabileşte 
anumite norme şi arată cum ne putem realiza cutare sau cutare 

interes. Cu alte cuvinte omul nu este lăsat singur apreciator şi al 

valoarei interesului ce voieşte a realiza şi al mijloacelor pe care 

trebue să le întrebuinţeze pentru a-l realiza pentru ca să nu tur- 

_bure viaţa socială. 

Şi această intervenţiune a legiuitorului este necesară pen- 

tru ca în societate interesele diverselor persoane pot să vie în 

„conflict. Astfel cineva. voiește să ia un lucru, însă acest fapt a- 
tinge interesele altei persoane. Interesele ambelor persoane pot 

să fie identice. Legiuitorul trebue să intervie şi să stabilească; 

care din aceste interese trebue să se realizeze şi cate nu, sau cum 

se pot realiza în: mod concomitent. Cu alte cuvinte legiuitorul 

examinează, apreciază interesele şi. recunoaşte pe unele din ele, 
pe care le crede necesare pentru desvoltarea, individului şi pen- 
tru consolidarea, vieţei sociale. Astfel el recunoaşte diversele con- 
tracte, etc. 

Un interes recunoscut de legiuitor constitue un drept. Ie 
giuitorul recunoaşte individului posibilitatea de a putea realiza 

anume interese. Aşa în cât se poate defini dreptul ca, o posibili- 

„tate, o facultate recunoscută de lege. 

Interesul nerecunoscut de legiuitor nu se poate realiza cu 
ajutorul organelor. și agenţilor Statului, pe câtă vreme un drept, 

adică un interes recunoscut trebue să se realizeze, dacă subiectul 

dreptului voieşte, iar dacă alţii se opun violează dreptul sau îi 

împiedică realizarea, organele Statului intervin şi fac ca acest 

drept să. fie respectat! »). | 
"În dreptul administraţiv, atunci când e vorba de raportu- 

rile dintre administraţiune şi aaminisizați, în să stabilim 

principiul că or de câte ori interesul gaăeza vuie în conflict ca 

1) Vezi raportul comitetului delegaţitor camerei la legea Curţei de ca- 
saţie din 1905. precum și expunerea de motive a legei din 1912. Aceiaș ex- 
plicațiune am dat şi în ediția 1] din 1906. -
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interesul genera], interesul general trebue să predomine. Dar, 

nici odată, în timpuri normale, interesul general nu trebue să 

sugrume, să; violeze drepturile indivizilor, adică, interesele indi- 

viduale recunoscute de legiuitor, căci el, când a examinat și a 

recunoscut un interes, transformâdu-l în drept, a luat în con- 

sideraţiune şi. interesul individual şi interesul social. Familia e 

făcută şi în interesul individului, dar și în interesul Statului. Fa- 

milia face prima. educaţiune a individului, îi modifică calităţile 

sale naturale şi i le transformă, în calităţi sociale. Individul ast- 
fel transformat, este încă modificat de mediul social, dar şi dân- 

sul contribue la transformarea societăţii. Avem deci o serie 
noîntreruptă de transformări, de reacţiuni dela individ la, so- 
cietate, şi dela societate la individ pe care se bazează desvoltarea. 
civilizaţiunei şi care își găsesc în familie punctul de plecare. 

Uneori interesul general cere ca dreptul particularului să fie 
violat, legiuitorul în cazul acesta admite o justă. îndemnizare, îi 
recunoaşte dreptul, dar, penţru că trebue să i-l sacrifice, i-l 
transformă în bani. | 

De pildă interesul general cere ca pe locul lui X să se facă 
un fort, sau să se deschidă o stradă, sau să se facă o altă lu- 
crare de utilitate publică, conform art. 17 al. 3 și 4 din consti- 
tuţiune *). Legiuitorul constituanţ nu admite ca această depo- 
sedare să, se facă de cât cu o dreaptă şi prealabilă indemnizare. 

Administraţiunea, prin actele ce face, poate să atingă. inte- 
vese, dar nu poate să calce drepturi, de cât numai când e auto- 
rizată de lege şi cu condiţiunile stabilite de lege. 

Am arătat (pag. 256, No. 83), că drepturile individului se 
împart în drepturi politice şi civile, că drepturile civile se îm- 
part în drepturi publice, drepturi de familie şi drepturi patri- 
moniale. 

1) Art. 17, al. 3 şi 4 din constituțiunea dela 1923 diferă de art. 19 din 
constituțiunea dela 1866, care reducea cazurile de utilitate publică, când se 
puteau face expropieri, numai la lucrări pentru apărarea țărei, lucrări de sa- 
lubritate şi căi de comiunicațiune. Noua constituție a admis un principiu mult 
mai just şi anume ca aceste cazuri de utilitate să fie determinate de legiui- 
torul ordinar. Interesele sociale se schimbă şi nu se poate lega generaţiunile 
viitoare întro materie ca aceasta în care concepţiunile de morală, de justiție 
socială pot să varieze dela o generaţiune la alta, 

»8
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Adminislraţiunea: trebue. să respecte ioale aceste drepturi 
ŞI, ducă jace um act prin care le valămă, actul e ilegal, căci vio- 
lează legea care consfințeşte acele drepturi (art. : legea, Curţii 
de casaţie, art. 107 Constatuţiune). 

In. practică, deosebirea aceasta între simple interese şi drep- 
turi este foarte delicată. Câteva exemple ne va, preciza această 
deosebire. Po 

Aşa de.pildă, un iegulament de poliţie, prin câre se interzice 
proprietarilor de cafenele sau de cârciumi să ţină deschise pră- 
văliile peste miezul nopţii, atinge interesele acestor comercianţi, 
dar nu le vatămă nici un drept. o 

Un chiriaş al cărui contract a expirat, nu mai poate să lo- 
cuiască în casă fără învoirea proprietarului, căci acesta poate să 
se adreseze tribunalului şi să, ceară expulzarea chiriaşului. 

Chiriaşul poate să aibă un interes de a, locui În casă, dar nu 
are un drept. Proprietarul, din contră, are dreptul să se folo- 
sească de regimul legal înființat de legiuitor pentru-a expulza 
din imobilul său pe chiriaş. , 

Legiuitorul poate însă să vie și să declare că, din cauza unor 
anumite împrejurări economice şi politice, prelungește durata 
contractului, în anumite condițiuni, pe un anumit termen şi nu 
mai permite ca, proprietarul să întrebuinţeze mijloacele de execu- 
tare înainte de expirarea termenului, dacă condițiunile puse de 
iege sunt respectate de chiriaș. In acest caz iată cum un interes 
a tost transformat în drept. De unde până aci chiriaşul nu'pu- 
tea găsi nrotecţiunea autorităților pentru 'respectarea interesu- 
lui său, el va avea această, protecțiune pentru că legiuitorul a 
recunoscut interesul, -i-a dat valoare de drept (legile din 1920. 
1922, 1923,.1924). 

Aceleaşi situaţiuni găsim şi când e vorba de un mora- 
torium. general, acordat de legiuitor. Legiuitorul în acest caz nu 
modifică termenul stipulat în contract, dar stabileşte că credi- 
torul: nu va putea, întrebuința mijloacele de executare mai îna- 
înte de expirarea termenului stabilit de lege. Debitorul. de unde 
avea interes ca să nu nlătească la termen. își vele interesul 
transformat în drept. 

4 .
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Când, ministerul de instrucţiune, publică o catedră univer- 

sitavă “vacantă, oricine, care se găsoşte în cundiţiunile legei, are 

drepiul să se înscrie printre candidaţi şi nimeni nu-i poate 

„contesta acest drepi, et-are un drept eventual la catedra vacantă 

adică dreptul de a îi numit în cazul când comisia de examinare 

îl va considera că este cel-mai-calificat, dacă senatul universitate 

sa aproba, lucrările comisiunei :şi ministrul va.face numirea 1); 

Dacă ministrul face. o numire ilegală, candidatul, care nu 

a fost numit, poate cere anularea decretului regal. de numire . 

ca fiind ilegal, întru cât s'au violat condiţiunile stabilite de lege 

după care tuia să se procedeze pentru a se face numirea, le- 

gală. Aceste condițiuni sunt puse şi în interesul general ca re- 

crutarea, să se facă cât mai bună, dar şi în interesul candidaţilor: 

Legea drumurilor recunoaşte '“administraţiunei “dreptul de a 

modifica sau suprima (declasare),. drumurile publice ori de câte 
ori interesul general cere aceasta. Când se suprimă un drum. pu- 
blic, este evident că proprietarul mărginaş suferă un prejudiciu. 
„Are el însă vre-un drept faţă de administraţiune, în cazul când. 

aceasta suprimă un drum ? 

Unii autori şi jurisprudenţa franceză consideră că acest 
drept există numai -atunci când prin faptul administraţiunei 
proprietarul este privat de drepturile care erau conforme cu 
destinaţiunea de interes general, la :care domeniul public era con- 
sacrat. Așa de pildă, se desființează cu desăvârşire o stradă. aşa 
în cât proprietarii de pe acea stradă nu mai au drept de tre- 
cere, credem că cererea de daune pe care ar face-o proprietarii 
ar fi legitimată, căci trebue să recunoaştem proprietarilor vecini 
un drept sui generis asupra străzii de a. avea. ferestre, eșire' şi 
scurgere, şi aceasta având iszorul în situațiunea locurilor. în- 
run fel.de guasi-contrart .). 

1) Cas. III, decizia 416 bis din 24 Noembrie 1920 Pandectele române 
1921 pag. 26, cu o adnotaţie-de d. prof. Em. Antonescu 

2) In acest sens se pronunță Cas. civilă franceză la: iunie 1872, Dal- loz 72, 1, 233; 30 Iulie 1873, Dalloz 1873, 1, 133; Reg. 12 Noembrie 1889 D, 
90, 5, 95, — Vezi adnot. în Dalloz Code des lois politigues et adiministra- 
tives, Il cuvânt Voirie No. 5152 — 5191. Vezi asupra acestei chestiuni Mont- 
sarraţ, Droits des riverains- des voies publiques, în Revue genârale WAd- 
ministration 1911, t. Il şi Ul.
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Alţi autori consideră că proprietarul mărginaş nu are iti 
un drept asupra drumului public şi prin urmare nici o indem- 
nizate nu îi este datorită din cauza suprimărei drumului ; căci, 
zic partizanii acestui sistem, administraţiunea cân€ a făcut stra- 
da nu şi-a luat nici o obligațiune faţă de paxticulari de a nu o 
desființa mai târziu, declasând-o conform art. 10 din legea dru- 
murilor din 11 Februarie 1911, administraţiunea, uz de drep- 
tul său şi qui suo jure utitur neminem, laedit ; ea face un act ad- 
ministrativ de autoritate în limitele drepturiloa: sale stabilite 
prin lege şi deci particularul nu este îndreptăţit să ceară, despă- 
gubiri. În sensul acesta se pronunţă profesorul H. Berthâlemy *). 

După noi soluţiunea preconizată de profesorul Berthslemy, 
este cu desăvârşire nedreaptă, când. ne arată că, de şi terenul stră- 
zei în urma declasărei a putut să fie vândut şi că noul proprie- 
tar poate în mod legal să conteste proprietarilor mărginaşi 
dreptul de vedere, de lumină, de eşire, de, scurgere pe motivul 
foarte simplu că domeniul public neputând fi alienat, nimeni 
nu a putut avea vre-un drept asupra lui; că cu toate aceste 
pagube suferite aceştia nu au drep! lu nici o despăpubire. 

'Chiar în dreptul roman adagiul Neninem laedit gui suo jure 
utili nu are o aplicaţiune absolută, astfel Ulpian în Digeste, 
cartea, 39, titlul 2, leg. 26, ne spune că dacă un proprietar, săpând 
adânc un puț, face să se dărâme zidul vecinului, este dator să-l 

„despăgubească. Intrun alt loc Ulpian (Dig. 39, 3, 1 $ 12) ne 
spune că dacă un proprietar a lucrat cimo vicini nocendi şi 
a cauzat un prejudiciu vecinilor, e dator reparaţiune. 

Iată deci, că chiar Romanii admiteau limitări în exercitarea 
dreptului, un exerciţiu abuziv putând angaja răspunderea a- 
celuia care uzează de dreptul său. 

Dacă, am considera că, adagiul qui suo jure utilur neminem 
loedii ar avea, o aplicaţiune absolută, am restrânge cazurile de 
responsabilitate numai la actele expres prohibite de lege, ceeace 
ar însemna, că această responsabilitate devine inutilă, căci atunci 
când legea opreşte un act, ea stabileşte și sancţiune pentru caz 

  

1) Traite elementaire de droit adminisiratif, ediţia 10, Paris, 1923 p 477. i
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de violare a prohibiţiunei 1). Această, regulă nu însemnează, de 
cât că acela care exercită dreptul său cu prudenţă şi cu aten- 
țiune nu este responsabil. Intreaga teorie a abuzului de drept 
este întemeiată, pe aceste consideraţiuni 3). 

Or, în speţă comuna construind stradă, pavând-o. canali- 
zând-o, luminând-o, a îndemnat publicul să construiască. Cei 
cari au construit, au luat în consideraţiune acest îndemn al co- 
munei de a construi ; au construit tocmai în condiţiunile arătate 
de comună, crezând că vor avea necontenit dreptul de lumină, 
de vedere, de ieşire prin stradă, căci numai astfel se pot folosi de 
proprietăţile lor. Dacă comuna schimbă traseul şi declasează 
stradă, aceasta, însemnează că, autorităţile comunale cred că co- 
lectivitatea va avea un avantaj de pe urma schimbărei traseului. 
La, acest avautaj, care poate fi real, corespunde o daună sigură 
pentru proprietarii mărginaşi ai stradei declarate. Este deci just 
că întreaga colectivitate care profită de pe urma, stabilirei noului 
traseu să aibă şi riscul acţiunei sale şi să suporte consecinţele 
ei dăunătoare, comuna abuzează de dreptul său când suprimă 
cu desăvârşire strada. Să presupunem însă că administraţiunea 
micșorează sau închide o stradă, transformând-o în fundătură. 
Proprietarii mărginaşi putea-vor cere despăgubiri ? 

După noi, din momentul: ce strada rămâne suficient de largă 
aşa în cât proprietarii mărginaşi pot să aibă vedere, lumină, ie- 
şire şi scurgere, ei nu se pot plânge că sunt împiedecaţi în exer- 
cițiul dreptului lor de proprietate. Autoritatea comunală nu s'a 
angajat ca să nu modifice starea, de lucruri existentă şi este su- 
ficient că ei se pot folosi de proprietăţile lor. 

Să presupunem că pe strada transformată. în fundătură, 
proprietarul unei cafenele sau unei băcănii îşi vede clientela di- 
minuată, ei suferă o pagubă însemnată, dar nu poate cere nici 
o despăgubire ?). | | 

Domeniul public fiind inalienabil, nu poate fi supus nici 

  

1) Colin et Capitant, Cours €lem. de droit civil [I (a 3-a ediţie) p. 383. 2) Saleîlles, De Pabus du droit în Buletin de la societe d'etudes le- gislatives, 1905; Ripert în Revue critique de legislation, 1906. 
3) C. Ap. Bucureşti II Dreptul 1/58; C. Buc. 1 Curier. Jud. 30/92 ; trib. Putna Dreptul 37/92 : Apel Buc. Dreptul 30/88,
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unu: drept de servitute. Orice folosinţă, pe care-o are un proprie- 

xar şi care nu e conformă cu destinaţiunea, de interes general, la 

care domeniul public. este consacrat, nu constitue de cât.o sim- 

plă. toleranţă, pe care administraţiunea poate să o retragă fără, 

Să, fie obligată; să, dea, vre-o despăgubire proprietarului. De pildă 

proprietarul are o scară. care că în stradă, o 'bancă, un balcon. 

Administraţiunea poate să-i retragă concesiunea, să nu-i mai 

tolereze de a avea astfel de lucruri, care ru intră în destinaţiunea 

drumului public, fără ca proprietarul. să aibă vre-un drept de 

despăgubire *). 

Tată. deci. cum, interese pot fi atinse fără, ca administraţiunea 

“să aibă vre-o răspundere. 

- 1) Cas. rom. 1.322/91 în Buletin 1891 p. 927; Trib. Dorohoi Dreptul 25/91 

,



  

CAPITOLUL VI. 

SECȚIUNEA IL 

ACȚIUNEA PUTEREI EXECUTIVE IN TIMPURI 
DE CRIZĂ. 

153. Imprejurări de fapt, care pot creia starea de criză, — 154. Organele po- 
litice ale Statuiui chemate să vegheze la salvgardarea intereselor ge-' 
nerale au datoria să înlăture pericolul care a creiat starea de criză. 
Rolul puterei executive. Actele de guvernământ privitoare la siguranța 
ordinei publice şi alte cerințe de ordine superioară. — 155. Actul de 
guvernământ nu este supus nici unui control jurisdicțional. Motivele 
pentru care nu poate să fie controlat. — 156. Particularul vătămat 
printr'un act de guvernământ, nu poate cere daune. — 157. Actul de 
guvernământ privitor la siguranţa şi ordinea publică și alte cerinţe de 
ordine superioară poate îi o măsură ilegală; e o măsură de legitimă 
apărare a Statului. Teoria necesității se justifică prin dreptul de con- 
servare al Statului. — 158. Caracterele acestui act de guvernământ. — 
159. Actele d executare trebue să fie făcute în limitele actului de gu- 
vernământ, ele pot fi atacate cu recurs dacă depăşesc aceste limite. — 
160. Fapte comise în executarea unui act de guvernământ. Fapte de 
război. — 161. Critica definițiunei date de legiuitorul din 17 Febr. 1912. 
Definiţiunea ce propunem pentru actele de guvernământ din această categorie. Oportunitatea măsurei trebue să fie examinată de organele 
politice. Actul de guvernământ e o măsură provizorie, — 162. Carac- 
terul actului de guvernământ după constituțiunea din 29 Martie 1923, 
Posibilitatea de a obține daune pentru prejudiciul cauzat printr'un act 
de guvernământ ilegal, dar numai după ce pericolul a fost înlăturat.— 
163. Examinarea actului de guvernământ de către Parlament. Conse- 
cințele ratificărei sau ale neratificărei,. — 164, Organele care pot tace acte de guvernământ. — 165. Doctrina şi jurisprudenţa faţă de actele - de guvernământ. — 166, Legislaţiunea de criză. - 167. Jurisprudenţa 
română față de actul de guvernământ înaintea legei din 17 Febr. 1912. — 168. Jurisprudeața română faţă de actul de guvernământ sub imperiul le- 
gei din 1912, — 169. Decrete legi. — 170. Deciziunea Curţei de casaţie s. k. din 15 Februarie 1919. Critica acestei deciziuni. Decretele legi sunt 
condiționate de actul de guvernământ, care creiază în mod provizoriu un nou regim juridic. — 171. Decretul lege în legislaţiune comparată.— Decretul-iege şi constituţiunea din 1923.
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153. — Am vorbit până acum de actele de guvernământ, 
care se întâlnesc în viaţa normală a. unui Stat, adică când ordi- 
nea şi liniştea domnesc în niterior şi când, în exterior, Statul în- 
treţine bune raporturi cu celelalte State. 

Se poate însă întâmpla că această stare de lucruri să se tur- 
buze, că relaţiunile dintre 2 State să devie iritante, că pretenţiuni 
reciproce să, aducă o stare de nemulţumire în ambele ţări în cât 
să se ajungă la declararea de răsboi. 

De asemenea se poate întâmpla să existe o stare de lucruri 
nemulțumitoare, faptul că mai multe persoane caută să exploa - 
teze, exagerând nemulţumirile, poate să facă ca la un moment 
populaţiunea, dintr'o regiune să nu mai vroiască să recunoască 
ordinea, stabilită, să nu mai recuncască organizarea de Stat. 

Dar, împrejurări naturale pot contribui de asemenea. să tur- 
bure liniştea organismului social. De pildă, o secetă mare poate 
distruge recoltele, amenințând cu foamete. “Şi foametea, este cel 
mai rău sfetnic: mari turburări, revoluţiuni, au. fost provocate 
din cauza foametei. Se pot. întâmpla, deasemenea. puternice cu- 
tremure de pământ, care să devasteze o întreagă. regiune, inun- 
daţiuni puternice, care să amenințe sau să distrugă sate şi oraşe, 
incedii şi urazane, adică deslănţuiri, ruperi de ectiilibru ale for- 
țelor naturei, de asemenea boli molipsitoare foarte grave pot a- 
meninţa colectivitatea, etc. 

154. — Organizarea de Stat are 2 organe politice menite să 
vegheze Ja salvgardarea intereselor generale ; să asigure exis- 
tenţa şi integritatea, Statului, să apere colectivitatea de tot ceeace! 
at împiedeca-o în desvoltarea, ei. 

Dintre aceste organe unul are o activitate intermitentă şi a- 
nume parlamentul, celălâlt are o activitate continuă, de tot mo- 
mentul, puterea. executivă, guvernul. | 

In caz de pericol, când ambele puteri funcţionează, este evi- 
dent că trebue să se stabilească o colaborare între aceste 2 pu- 
teri pentru găsirea, mijloacelor de combatere a acestui pericol. 

Am arătat că puterea executivă, are atribuţiuni determinate 
prin constituţie şi ea nu are ălte atribuţiuni (art. 91 constituţie).
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Puterea, legislativă nu are atribuţiuni limitate. Constituţiunea. 

determină atribuţiunile puterei executive şi ale puterei judecă- 

toreşti, iar puterea, legislativă are plenitudinea drepturilor, care 

nu sunt conferite celorlalte puteri, ea poate, în limitele consti- 

tuţiunei, să ia toate măsurile ce crede de cuviinţă pentru intere- 

sul colectivităţii. 

In consecinţă, puterea, legislativă pentru înlăturarea peri- 

colului va lua, măsurile necesare printro lege, iar guvernul, prin 

acte administrative, va. executa legea. 

'Am spus însă că parlamentul este, după constituţie, un or- 

gan cu activitate intermitentă. Să presupunem că pericolul a- 

pare într'o perioadă. de intermitenţă, provocată, fie prin faptul 

închiderei sesiunei, fie prin faptul dizolvărei lui, presupunem că 

pericolul este de aşa natură, în cât orice întârziere ar putea, fi 

fatală. 

În asemenea condițiuni, este necesar ca cealaltă putere po- 

litică a Statului, puterea executivă, care are la îndemână toată 

puterea Statului, fiind depozitara, forţei publice, să ia măsurile 

cerute de împrejurări pentru a apăra interesele Statului. 

155. — Actul, pe care guvernul îl face, în asemenea împre- 

jurări, este un act de guvernământ. Printr'un asemenea act, gu- 

vernul poate să depăşească puterile lui constituţionale, cu toate 

acestea, actul nu poate fi declarat ilegal şi ca consecinţă. nu poate 

da loc la despăgubiri în profitul celor păgubiţi print”un aseme- 

acea, act şi aceasta pentru motivul că măsura, a fost luată într'un 

interes general, pentru apărarea Statului, pentru apărarea co- 

lectivităţei şi, în asemenea, condițiuni, interesul general trebue 

să domine interesele și drepturile particularilor : salus reipubli- 

cae supreina lez, colectivitatea are interesul şi dreptul să se men- 

ție, chiar cu sacrificarea unora din: membrii săi. 

Să presupunem că un Stat strein ne declară răsboi şi intră 

în ţară, întrun timp când parlamentul nu funcţionează. Dacă 

guvernul ar aştepta convocarea parlamentului, ar face o crimă 

contra. ţărei, căci prin întârziere, se poate împiedica apărarea 

ţărei ; guvernul e dator ca imediat să declare starea de răsboi şi,
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procedând astfel; el face un aci de legitimă apărare pentru Slat), 
Şi cu toate acestea, contorm constituţiunei, puterea, legislativă. are 
singură, căderea de a, declara, răsboi întru cât acest act nu.e a- 

- vătat ca fiind dat în căderea. puterei executive şi art. 91 ne spune 
că puterea. executivă nu are alte drepturi de câţ, acele care-i sunt 
date prin constituție. 

E 
In împrejurări asemănătoare presupunem că isbucnește o 

| mişcare, o răsvrătire, într'o regiune 'a ţărei; guvernul nu trebue 
să aştepte convocarea, parlamentului, ci, de urgenţă, să procla- 
me starea de asediu, căci, dacă, guvernul, respectuos faţă de 
drepturile parlamentului, conferite prin art. 128 din constituţie, 
ar convoca, parlamentul şi ar aștepta, întrunirea, lui, mișcarea, 
care la început ar fi fost uşor de potolit, sar întinde foarte mult, ordinea publică ar fi poate compromisă, ar fi nevoie poate de o represiune sângeroasă. 

“Este deci o datorie din partea guvernului de a proceda, cu energie, de a declara starea de asediu, de a restabili ordinea: 2), 

  

1) Această teorie că actul de guvernământ este un act de legitimă a- părare pentru Stat, am susţinut-o înaintea Senatului cu ocaziunea discuţiunei legei Curţii de casaţie în Ianuarie 1912. . - Felix Moreau în Traite de droit administratif p. 136 şi 1103 are a- ceiaş părere. 
. 2) Starea de asediu este de 2 feluri: 1) Starea de asediu efectivă sau militară, adică situațiunea unei cetăți în timp de răsboi, când este înves- 

suspenda constituţia. 
Cu toate acestea și în 1907 și în 1916 s'au votat legi prin care se au- toriza puterea executivă să declare starea de asediu în coprinsul legei din 10 - Dec. 1864. . 
Declararea stărei de asediu ara de efect înlocuirea regimului de stat Civil, care € regimul normal, printr'un altul în care autoritățile militare sunt învestite: 1) cu atribuţiunile de poliție necesare pentru menținerea ordinei şi siguranței ; 2) cu atribuţiuni de a judeca în materie represivă unele crime şi
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delicte în contra siguranței Statului, în contra constituţiunei, în contra ordinei 

publice, orcare ar fi calitatea autorilor principali şi ai complicilor ; 3). regimul 

stărei de asediu poate să aducă atingere drepturilor şi libertăţilor publice. 

Aşa de pildă se opresc întrunirile şi ziiirele, adică se aduc atingeri la drep- 

turi stabilite prin constituţie: dreptul de întrunire şi libertatea presei, supri- 

mându-se cu desăvârşire aceste drepturi sau se introduce un sistem preventiv, 

și proibitiv, în sensul că exerciţiul acestor drepturi este supus unor autoriza- 

țiuni preabile, în locul regimului represiv, admis de constituţie. 

Regimul stărei de asediu potrivit art. 128 din constituție trebue să fie 

declarat și organizat printro lege. Cu alte cuvinte, regimul acesta e legal, nu 

este arbitrar. Toate actele făcute în executarea acestei măsuri sunt-supuse 

controlului justiţiei. In Franţa consiliul de Stat a stabilit că recursul pentru 

exces de putere este admisibil şi Pacte incrimine excede. reellement ia lettre 

des pouvoirs conferes ă Pautorite militaire par lart 9. Şi această jurisprudență 

se întemeiază şi pe consideraţiunea că starea de asediu fiind un regim ex- 

cepțional, trebue să aplicăm o interpretare strictă şi să nu admitem autori- 

tăților militare alte atribuţiuni decât acele recunoscute de lege. 

Cu,toate că s'a votat o nouă constituțiune şi sa pus în aplicare dela 

29 Martie 1923; cu toate că această constituțiune coprinde în art. 137 alin. 

3, dispoziţiunea formală că: Din ziua promulgărei constituțiunei sunt însă 

desființate acele dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente, contrarii celor în- 

scrise în prezenta constituţie. Or, art. 128 din constituţie declară că constitu- 

țiunea nu poate fi suspendată nici în total, nici în parte şi că, în caz de pe- 

ricol de Stat, se poate prin lege institui starea de asediu generală sau parțială. 

Din citirea acestor texte rezultă clar: 1) că toate legile şi decretele 

legi privitoare la starea de asediu anterioare constituţiunei au fost abrogate; 

2) că pentru a se declara starea de asediu, după 25 Martie 1923, trebue o 

lege cere să o institue. In asemenea condițiuni, cum se poate explica ordo- 

nanța No. 3, dată de comandamentul corpului II armată în 23 Iulie 1924, prin 

care se înființează starea de asediu, creind cu dela sine putere alte noi delicte ? 

Inalta curte de casaţie s, II prin deciziunea 3135 din 5 Dec. 1924, ju- 

decând recursul făcut de mai multe persoane condamnate de tribunalele mi- 

litare pentru că au comis infracțiunea prevăzută și pedepsită de acea, ordo- 

nanţă, stabileşte : a) că legea din 14 August 1916, în coprinderea următoare: 

In actualele împrejurări excepționale și până la restabilirea păcei euro- 

pene, starea de asediu va putea fi declarată prin decret regal în coprinsul 

legei din 10 Dec. 1864, — dă delegaţiune puterei executivei de a exercita 

acest atribut al puterei legislative şi aceasta din cauza împrejurărilor ex- 

cepționale ; 
b) că guvernul a proclamat starea de asediu prin decretul 2798 din 14 

August 1916; 
- c) că această stare de asediu a continuat până la începutul anului 1920, 

când a fost desființată, restabilindu-se starea legală: | 

d) că în ce priveşte raza cetăţei București, starea de asediu a fost 

reînfiinţată prin decretul regal 4209 din 21 Oct. 1920. 
Legiuitorul din 1916 a dat delegațiune puterei executive să declare 

starea de asediu din cauza răsboiului european, în care intrasem şi noi; însă 

cum acest drept i-l recunoştea în mod provizoriu şi numai din cauza împre- 

jurărilor grave, excepționale, legiuitorul a adăogat că imediat ce se va termina 

răsboiul european și se va restabili pacea europeană, această delegaţiune a- 

cordată încetează. | 

Or, puterea executivă însă-şi prin decretul 2939 din 15 Iulie 1920 (Mon. 

Of. 16 lulie 1920) ridică starea de asediu, recunoscând prin aceasta că îm- 

prejurările grave trecuseră, că pacea europeană s'a restabilit. 

e) Prin decretul din 21 Oct. 1920 (Mon. Of. 159 din 21 Oct. 1920) se 

nfiinţează starea de: asediu în raza cetăței Bucureşti. Evident că un asemenea
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act relativ la siguranța internă a Statului este un act de guvernământ, care prin natura sa este provizoriu, căci nu se poate concepe, într'un Staţ organizat, ca guvernul să poată or când va vroi să suspende constituția şi această suspendare să fie definitivă. Puterea legiuitoare are şi dreptul, are şi datoria să examineze în prima sesiune, dacă împrejurări grave, excepţio- nale, au motivat o asemenea măsură şi să aprobe sau să condamne dispozi- țiunea luată, 

legislativă i-a dat 0 delegaţiune specială, pe baza ei s'a făcut un act, s'a 

ilegală şi ea nu a tost ratificată de parlament. In urma acestor constatări de fapt, Inalta curte stabileşte mai multe principii, în următoarele considerante : 
Considerând că în ce privește legea din 14 August 1916, că o lege nu poate fi abrogată decât tot de autoritatea care o face; că abrogarea poate fi expresă sau tacită; că este tacită când legea nouă coprinde dispozițiuni absolut incompatibile cu legea anterioară; că însă o abrogare tacită a legei nu poate rezulta din împrejurarea că motivele ei sau ordinea de lucruri în vederea căreia a fost edictată au încetat de a mai exista ; Considerând că este cert că legea făcută pentru un timp determinat încetează de drept ia expirarea termenului fixat cu preciziune- printro dispo- ziţiune a ei; 
Considerând că legea care proclamă starea de asediu nu constitue o lege ordinară, ci prezintă caracterul unei legi politice, căci nu numai că inter- vine când stațul este ameninţat de grave pericole şi când ordinea şi siguranța publică nu pot fi menținute prin alte mijloace, dar prin faptul că atribuţiunile 

ca limită restabilirea păcei europene ; 
Considerând că această limită nu se raportă la evenimente de ordin intern, ci la evenimente de ordin internaţional şi politic, căci legea nu a avut in vedere pentru sfârşitul stărei de asediu încheierea păcei de către statul român cu celelalte state beligerante duşmane: ci restabilirea păcei europene, cea-ce are cu totul un alt caracter şi însemnare : Că în asemenea condițiuni aparţine puterei care are dreptul de a face legea să examineze dacă restabilirea păcei europene poate fi privită ca în- făptuită deja, cu toate că tratatul dela Paris din 28 Oct. 1%20, relativ la re- cunoaşterea alipirei Basarabiei nu a fost încă ratificat de statele semnatare, că până în prezent Rusia sovietelor nu a incheiat tratate de pace decât cu Polonia, Țările Baltice şi Finlanda, că între guvernul român şi Rusia nu există raporturi diplomatice şi, în caz afirmativ, să declare printr'o lege că terme- nul pentru existența stărei de asediu a expirat -şi în consecinţă că legea din 14 August 1916 a încetat de a mai fi în vigoare. Considerând că noua constituţiune -din 1923, punând principiul că de-



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 445 

Aceste acte ale guvernului nu pot fi atacate pe nici o cale 
jurisdicţională. Declaraţiunea de răsboi este un act cu caracter 
internaţional, intervenit în wapovturile dintre două sau mai 
multe state prin care se stabilește că raporturile normale dintra 
aceste state încetează, și o nouă stare de lucruri, starea de răsboi, 
în care forţa armelor va decide, începe. Este evident că, în ase- 
menea condițiuni, particularii nu pot să ceară dela Curtea de 

clararea stărei de asediu se face numai prin lege, n'a înțeles să desființeze 
starea de asediu declarată prin decretele anterioare promulgărei sale, de 
oarece acele decrete au fost date tot pe temeiul unei legi, aceia din 14 Aug. 
1916, care ea a proclamat starea de asediu. 

Principiile stabilite de înalta curte se pot rezuma astfel: q) o lege prin 
care se dă delegaţiune puterei executive ca în anumite împrejurări, găsite 
foarte grave de Parlament, să poată proclama starea de asediu, nu poate să 
fie abrogată decât printr'o lege. Cu alte cuvinte înalta curte nu admite că 
legea, prin care se deciară în anumite împrejurări starea de asediu, este o 
lege provizorie, care nu poate să producă efecte decât atâta timp cât împre- 
jurările extraordinare, care i-au dat naştere, dăinuesc. 

b) Că o lege, deşi cu caracter provizoriu, deşi violând constituţia, pe 
care o suspendă, contrar dispoziţiilor ei formale (art. 128 din constituţia din 
1923) poate să aibă o durată indefinită, depinzând nu de împrejurări interne, 
care o poate legitima, dar de împrejurări internaţionale, cum de pildă faptul 
că în Europa ar exista o stare de răsboi între 2 state cât de îndepărtate, 
ceeace nu există, faptul că între noi și Rusia nu ar exista încă relaţiuni di- 
plomatice, faptul că tratatul privitor la alipirea Basarabiei la România nu a 
fost ratificat de statele semnatare. Asemenea acte constituiesc împrejurări 
excepţionale aşa de grave, în cât legitimează suspendarea constituțiunei, de 
şi situaţiunea internă a îndreptățit guvernul să decreteze pe ziua de | Apri- 
lie 1921 trecerea armatei pe picior de pace. 

c) Legiuitorul constituant din 1866 a socotit că nu se poate acorda pu- 
terei executive, arest drept excesiv de a declara starea de asediu şi de aceea 
prin art. 93, când enumără atribuţiunile Regelui ca şet al puterei executive, 
nu indică şi pe acesta, iar prin art. 95 stabilind că Regele nu are alte drep- 
turi decât pe acele care-i sunt recunoscute prin constituţie, însentnează că nu 
are acest drept. Puterea legiuitoare, care are toate atribuţiunile, cari uu sunt 
recunoscute celorlalte 2 puteri, îi revine deci acest drept, pe care ea Pa exer- 
citat şi în 1907 şi în 1916. Or, prin legea din 18 Maitie 1907, puterea legiu- 
itoare, examinând împrejurările, a dat o lege prin care se spune: In împre- 
jurările grave prin care trecem, până la restabilirea ordinei și liniștei, 
starea de asediu va putea fi declarată prin decret regal în coprinsul le- 
gei din 10 Decembrie 1864. Or, nimeni nu a pretins că acest drept acordat 
puterei executive ar fi continuat să subsiste şi că în 1916 nu mai era nevoe 
de o nouă lege întru cât acea din 1907 nu fusese abrogată. 

Dar constituțiunea din 1923 declară prin art. 128 că constituţia nu poate 
fi suspendată şi că în caz de nare pericol se poate, numai prin lege, de- 
clară starea de asediu ; iar art. 137 ultim alin. declară că toate legile, decre- 
tele, regulaimentele şi orce acte contrarii celor înscrise în constituție, sunt 
desființate din ziua promulgărei Constituţiunei, 

Or, nu încape nici o îndoială că decretul din 21 Oct. 1920 este ilegal și contrariu constituțiunei din 1923, prin urmare desfiinţat.
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casaţie ca să declare ilegal actul guvernului. Curtea de casaţie, 

care este competentă, potrivit art. 5 $ III lit. f. din legea acestei 

înalte Curte, ca să examineze legalitatea, unui act administrativ 

de autoritate, nu poate veni să declare ilegală măsura guvernului, 

micșorând astfel prestigiul Statului, tocmai când are nevoe de 

concursul tuturor pentru ca țara să poată, ieşi învingătoare. De 

multe ori guvernul ia iniţiațiva, acestei declarări, atunci când 

constată, că, opiniunea publică este pentru intrarea în acţiune şi 

face aceasta pentru a, evita discuţiunile, ce ar puiea avea loe în 

parlament, şi care ar. putea îi dăunătoare intereselor militare. 

“Aşa, sa, procedat, la noi, cu ocaziunea intrărei noastre în răs- 

boi, în 1916. i Se | 

Declararea de răsboi are o serie de consecinţe : guvernul or- 

donă mobilizarea armatei, ordonă  rechiziţiuni, concentrarea 

trupelor, facerea, de lucrări de apărare. Măsurile de aplicare ale 

acestor acte pot produce daune. Legea Curţei de casaţie din 17 

Februarie 1912, consideră aceste acte drept acte preparatorii ale 

răsboiului, care pot prin aplicarea lor legitimă o acţiune în 

daune;. căci. legea consideră ca acte de guvernământ chiar 

fapte de răsboi, însă numai când daunele au fost provocate 

dintro forță majoră, sau din necesităţile imediate ale luptei. 

Expunerea de motive arată destul de clar aceste principii, asu- 

pra, cărora vom. reveni. Particularul însă nu poate împiedeca 

aceste măsuri, pe care autoritatea militară le socotește necesare 

pentru apărarea ţărei şi nici nu poate cere dela Curtea. de ca- 

saţie declararea lor ca ilegale, ela fiind consecinţele Ipsiea ale 

declarărei stărei de răsboi. 

Viaţa unui grup public, a unui Stat, nu urmează întot- 

deauna. un mers regulat, accidente pot să se întâmple, pericole 

pot să apară şi guvernul, care deţine forța publică, este dator 

să apere colectivitatea prin orice mijloace, fie ele chiar extrale- 

gale, fără, să aibă teama că vre-o jurisdicţiune i-ar putea cen- 

sura, activitatea, căci, de şi legislatorul caută să puie la înde- 

mâna, puterei executive mijloacele necesare pentru a pune ca- 

păt crizelor, prin care trece un Stat, însă el nu poate şti nici 

intensitatea, nici felul crizei şi prin urmare nici mijloacele de'
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care este nevoie pentru a se înlătura criza, care poate să ame- 
ninţe existenţa, însă-şi a Statului *). | 

De aceea, legiuitorul nostru constituant nici în 1866, nici în 
1923 nu a precizat acest drept al puterei executive de a inter- 
veni şi a lua măsuri necesare în caz de pericol. El a considerat 
acest drept ca isvorând din însăși necesitatea, în care se gă- 
seşte Statul. Constituantul din 1923 a găsit de cuviință numai, 
să reamintească, că aceste acte de guvernământ nu sunt supusa 
nici unui control jurisdicţional. 

Guvernul trebue să aibă posibilitatea, de a lua toate măsu- 
rile, ce crede de cuviință, pentru a întătura şi combate flagelu- 
rile, care ar putea ameninţa, țara, ca, de pildă epidemii, epizotii, 
inundaţii, „cutremure de pământ, erupțiuni vulcanice şi diverse 
alte cataclisme ; el trebue să ia măsurile dictate de împrejurări 
pentru a circumscrie, pentru a, limita dezastrul, pentru a salva, 
comunitatea, sacrificând în executarea acestor măsuri unele in- 
terese, unele drepturi chiar, ale unor particulari. Aceştia nu 
au însă dreptul de a se plânge şi de a cere declararea acestor 
măsuri ca, ilegale, sau de a care repararea prejudiciului făcut 
prin actul ilegal. Măsura a fost luată în interesul colectivităţii, 
era urgenţă ca asemenea măsură să fia luată şi interesele şi 
drepturile particulare pot fi sacrificate faţă de interesul sup:'am 
al conservărei Statului. , 

Intr'un caz de mate seceţă. când popuilatiunea, este amenin- 
fată de foamete. actul guvernului. prin car» opreşte exnortul 
grânelar şi a tuturor produselor alimentare, prin care interzice 
întrebuintarea cerealelor în iodustrii. rin care ordonă chiar 
descărcarea vapoarelo:» încărcate cu cereale în porturile noa- 
stre?), constitue un =cţ de guvernământ, Ă 

  

1) Vezi expunerea de motive a legei din 17 Febr. 1912, pentru orga- nizarea Curţei de casaţie precum şi discursul ce am pronunțat în Senat cu ocaziunea discuţiunei gererale. - a 
2) Proprietarul griinctur, care au fost debarcate, va avea dreptul a le vinde în ţară, iar dacă au fost rechiziționate, el va fi plătit, căci nimeni nu se poate îmbogăți în paguba altuia. a Dacă însă, printrun act de guvernământ, s'a hotărit să se ia lucruți dela particulari pentru a se distruge (în caz de boale contagioase), nu se datoreşte despăgubire. 

   

;
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In toate aceste acte, ce am enumărat, guvernul are îi Ăe- , 

dere interesul general şi, dacă uneori, calcă legalitatea, ăceasta 

o face din cauza, necesităței şi a urgenţei pentru a, asigura ordi- * 

nea. şi siguranţa şi a înlătura. ruina colectivităței. 

În toate aceste cazuri, nu este posibil ca instanţele juglecă- 

tovești să aducă vre-o ştirbire autorităţei guvernului, deelărân- 

du-i actele ilegale. ” 

De aceia legea Curţei de casaţie din 17 Februarie 1912, 

prin articolul 5 $ III lit. £. No. 1, doțlară că: înaltă Curte nu e 

competentă de a examina legalitatea acestor acte de guvernă- 

mânt. Acelaş principiu e proclamat şi de conâtituţia din 29 Mar- 

tie, 1993, prin art. 107 ult. alin. pp 

Instanţa judecătorească, neputând. dabint, legajitatea. ac- 

tului de guvernământ, nu poate examina nici consecintele lui pă- « 
„
5
 

gubitoare, căci, dacă administraţiunea, printr'un act ilegali stini : 

cauzează un prejudiciu, am dreptul, potrivit art. 998, e. civ. şi 

urm. să cer dela administraţiune reparaţiunea ' prejudiciului 

cauzat, dar pentru aceasta tmebue să dovedesc : 1) prejudiciul 

suferit ; 2) imputabilitatea, adică, actul e a] administraţiunei ; 3) 

că administraţiunea, făcând actul, a violat dispozițiunile legi; 

că adică măsura luată este ilegală. 

156. — Or, când e vorba de un act de guvernământ, instanţa 

judecătorească, fiind oprită de a examina legalitatea actului, nu 

pcate acorda, daune, căci, pentru a. acorda daune, ar trebui mai 

întâi să stabilească că actul e ilegali, deoarece, dacă actul ar fi 

legal, nu poate produce daune: qati, suo jure utilur neminem 

laedit. 
| 

In unele cazuri, Statul găseşte de cuviinţă să repare înt:”0 

oare-care măsură, prejudiciul suferit de particulari dar, luând 

o asemenea măsură, el nu consideră că particularul are un drept 

la despăgubire ; aceste reparaţiuni se acordă ca o măsură de 

umanitate, de echitate, de cele mai multe ori, această reparaţiune 

e condiţionată tot de interesul general. De pildă, legea asupra 

poliţiei sanitare veterinare: vorbind despre prejudiciul suferi: 

de proprietarii de vite, cărora administraţia, le-a ucis vitele, a-
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tinse sau bănuite numai a fi atinse de boale contagioase, arată 

că acei proprietari, care s'au conformat prescripţiunilor luate de 

administraţie, vor obţine despăgubiri, care se acordă, însă ca o 

măsura de echitate şi pe cale administrativă, 

In urma răsboiului mondial, s'au produs pagube foarte 

mafi, şi cum potrivit tratatelor din Versailles, St. Germain en 

Laye, Trianon şi Neuilly sur» Seine, aceste pagube urmau să fie 

suportata de învinşi, sa făcut la noi un decret-lege No. 

3795 din 23 Decembrie 1918, în care se stabilesc normele 

după care cei păgubiţi vor urma să facă declaraţiunile şi cum 

so vor face constatările acestor pagube. Acest decret a fost com- 

plectat prin decretul 1656 din 30 Aprilie 1919. — Cum însă pa- 

gubele stabilite astfel au fost extraordinar de mari și cum în- 

vinşii nu au putut să plătească sutele de miliarde franci aur, cât 

Sar fi cuvenit pentru aceste despăgubiri, cum pe de altă parte 

cota, de despăgubiri, ce s'a acordat României în conferința dela 

Spa, era foarte mică, Statul s'a văzut nevoit să plătească din fon- 

duri propri! celor dăunați cel puţin o cotă. Această cotă sa fixat 

avându-se în vedere şi interesul Statului. De pildă : s'a dat mai 

mult la fabricant, s'a dat mai mult pentru instrumente de pro- 

ducţie şi nu s'a dat nimic pentru locuinţe voluptuare, etc. 

Am zis că aceste acte, une-ori, sunt făcute conform cu le- 

gea, adică legea recunoaşte puterei “executive posibilitatea de a 

lua, în împrejurări dificile anumite măsuri, a căror gradare e lă- 

sată la aprecierea guvernului, cu obligaţiune de a supune aceste 

dispoziţiuni ratificărei parlamentului. Aşa,. avem art. 4 din le- 

gea, generală a vămilor, care stabileşte că guvernul are dreptul 

să aplice suprataxe sau chiar să oprească importul mărfurilor 

provenind dintr'o ţară, care aplică asemenea măsuri mărfurilor 

româneşti. 

Tot legea vamală prin art. 12 stabileşte că guvernul poate, 

prin decrete “regale, să oprească exportul grânelor şi altor pro- 

duse trebuincioase pentru hrana, oamenilor şi animalelor. 

In ambele cazuri, dispoziţiunile sunt provizorii şi trebuese 

supuse ratificării Parlamentului, în cea mai apropiată întru- 

nire a sa. 

to
 
>
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157. — Alte ori însă legea, nu a prevăzut un asemenea, drept 
pentru. puterea, execuiivă. Aşa de pildă, constituţia prin art. 128 
stabileşte că declararea, stărei de asediu generală sau parţială 
se face prin lege. Prin urmare un act de guvern, care declară 
starea de asediu, violează art. 128 constituţie. De asemenea, mă- 
sura, prin care guvernul opreşte întrebuinţarea, cerealelor în, fa- 
bricarea, alcoolului, guvernul o va lua în afară din lege. 

Când necesitatea, cere, guvernul poate lua, deci măsuri extra- 
legale. In dreptul privat, un act ilegal nu poate să producă e- 
fecte juridice, pe câtă; vreme, în dreptul public, găsim nume- 
roase acte ilegale, care produc efecte juridice. De pildă guver- 
nul declară starea de asediu, fără. lege : şi prin aceasta creiază 

_0 situaţiune juridică nouă: oamenii sunţ arestaţi, judecaţi şi 
condamnaţi de. tribunalele militare pentru infracțiuni, care nu 
erau pedepsite după legea comună. Guvernul print”un decret 
lege modifică, o lege sau Chiar o dispoziţie constituţională, cum 
de pildă prin decretul-lege 223 din 30 Decembrie 1918, s'a mo- 
dificât art. 7 şi 8 din constituţie şi actul ilegal şi-a produs e- fecte juridice. 

| 
Nu numai atât, actul de şi ar trebui socotit ea inexistent, 

întrucât este făcut de o autoritate incompetentă, din punctul de “vedere al atribuţiunilor funcţionale, poate să fie ratificat şi prin ratificare devine lege. | 
Această teorie a ilegalităței derivă din dreptul Statului de 

a se conserva, Guvernul are datoria, de a face tot posibilul pen- 
tru conservarea Statului şi, în caz de necesitate, după cum un 
individ, care pentru a-şi apăra, viaţa, omoară pe acel care îl a- 
tacă şi este scuzat conform art. 58 c. pen., tot asemenea, şi gu- vernul este scuzat de ilegalitatea - comisă, fiind socotită ca o le- 
gitimă apărare a Statului, ME 

Briand, prim ministru francez, în şedinţa Camerei dela 29 
Oct. 1910, cu ocaziunea, grevei lucrătorilor căilor ferate spu- 

„nea : Si pour defendre Pexistence de la nation, le gouvernement 
n'avait pas trouvă dans la. loi de quoi rester maitre de ses fron- 
tidres, s'il n'avit pu disposer ă cet effet de ses chemins: de fer,
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c'est ă-dire dun instrument essentiel de d6fense nationale, eh! 

bien, aurait-il du recourir ă Pillegalile, îl y serait alle. 

Ceva mai mult, individul de şi are dreptul de a se conserva, 

dar are şi dreptul de a se suprima. Acei care deţin puterea, a 

“căror voinţă e socotită ca voința Statului, au dreptul şi obli- 

țiunea de a comite chiar ilegalităţi pentru a evita pericolul, pen- 

tru a salva, Statul. In caz de pericol, în răsboi, de pildă, drep- 

turile cele mai sacre ale omului, cum este dreptul de conserva- 

țiune, sunt sacrificate interesului general ; așa soldatul, care ar 
refuza să execute un ordin de atac cu baionzta, sub motiv că u- 
zează. de dreptul său de a-şi conserva viaţa, va îi condamnat la 
moarte. Cu alte cuvinte, exercitarea unui drept al particularului 
faţă de interesul general devine o crimă. Tot asemenea acela, 
care ar ascunde alimente, sau alte obiecte, de care are nevoie 
armata, de şi uzează, de dreptul său de proprietar, va fi pedep- 
sit pentrucă urmăreşte interesul personal, când colectivitatea este 
în pericol. | _ 

Această, teorie a, ilegalităței, sau a, necesităţei este formulată, 
în mod lapidar, în adagiul salus reipublicae suprema lex esto. 

Aceasta, e concepţia legiuitorului din 1912. 

Legiuitorul din 1912 a admis ca o excepţiune acest act de 
guvernământ, ca o măsură extremă, la care guvernul poate să 
recurgă, când nu i Sa pus la îndemână arme cu care să lupte 
în contra pericolelor, ce ameninţă Statul. In sensul acesta s'au 
urmat discuţiunile în Senat cu ocaziunea, votărei legei din 
17 Februarie 1912. | | 

Iată cum se exprimă 6xpunerea, de motive a legei : „Viaţa 
„unui grup politic, a unui Stat nu urmează totdeauna un mers 

„regulat, accidente pot să se întâmple. pericole pot să; apară, şi 

„este „necesar să se poată face faţă pericolelor care ameninţă 

„ordinea socială. 

„Puterea, executivă, care dispune de forţa publică, are da- 

„toria şi dreptul să apere societatea şi, dacă are nevoie pentru 

„aceasta de a se îndepărta dela aplicaţiimea regiilelor ordinare, 

„care cărmuiesc raporburile dintre particulari şi puterea exe- 

„„cutivă, trebue ca „acesta să 0 poală făce fără frica de înter-
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»Vențiunea unei jurisdicțiuni oarecare, care ar putea să 6 îm- 
"„piedice în îndeplinirea operei sale. | 

„Legiuitorul nu poate în totdeauna. să, prevadă de ce va 
„avea, nevo.e puterea, executivă pentru a pune capăt crizelor, 
„prin care poate trece un Stat. De aceia este încă, nevoie să re- 
„cunoaștem puterei executive dreptul de a face unele acte, care 
„să nu fie supuse nici unui control jurisdicţional, ci numai Par- 
„lamentului şi opiniei publice”; 

„Dacă acestea, nu ar fi definite, dacă sfera lor nu ar fi li- 
„mitată, negreşit că ele ar constitui un mare pericol pentru li-— 
„bertăţile cetăţeneşti. De acoea prima grije a, oricărui legislator 
„conştient este de a stabili o delimitare a acestor acte printr”o: 
definiţiune”. 

„0 asemenea, definiţiune nu poate avea toată preciziunea „ştiinţifică pentru că limita între interesul absolut al Statului, 
„care legitimează existenţa, actelor de guvernământ şi între in- „teresul particularilor cu care el se cioenește este, prin firea ei, „neprec:să şi schimbătoare. De acsea, în nici o legislațiune nu se „găseşte o definiţiune a actelor de guvernământ”. 

„In proiectul nostru definim actele de guvernământ : măsu- „rile luate pentru ocrotirea unui interes general şi privitoare la, „ordinea publică, -la, siguranţa Statului internă, sau externă sau „la alte cerinţe de ordine superioară”, Ă 
„Din această definiţiune rezultă că - 
»Î. Actele de guvernământ sunt făcute în vederea unui in- „teres general ; 2) că aceste acte fiind privitoara la ordinea pu- „blică, şi siguranţa. Statului şi alte cerinţe de ordine superioară, | „ele au prin natura lor un caracter esențialmente politic. Ceiace „Însemnează că, pentru a vedea dacă, un act este sau nu de gu- "„vernămnât trebuie să ne uităm la natura lui, iar nu la. scopul „în care a, fost făcut, sau la, împrejurările în care sa produș”.. | Legiuitorul din 1912, în definiţia, ce dă actelor de guvernă- mânt, ca, şi explicaţiunile ce ne înfăţişează în expunerea de mo- tive, caută să coprindă şi actele diplomatice, care au anumite caractere şi actele de siguranţă ale statului, care au unele ca. ractere comune cu cele dintâi, dar au şi diferențieri, căci unele



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 453 

intervin în viaţa normală a Statului şi sunt opera a 2 voințe su- 
verane, pe câtă vreme celelalte sunt acte care intervin în caz de 
pericol şi intervin în raporturile dintre Stat şi supuşii lui. La 
aceste din-urmă acte se referă autorul expunerei de motive când 
ne spune: Viaţa unui grup politic nu urmează totdeauna un 
mers regulat, accidente pot. să se întâmple, pericole pot să a- 
pară și mai depatre : Legiuitorul nu poate prevede totdeauna, de 
ce va avea, nevoie puterea, executivă pentru a pune capăt crizelor, 
prin care poate trece un Stat, 

158. — Dacă examinăim, din aceste puncte de vedere, actul 
de guvernământ, făcut pentru asigurarea ordinei publice, a si- 
guranței Statului, a conservărei Statului, a, apărărei coleetivi- 
tăţei de diverse pericole şi flagele, vedem că el este o măsură, 
luată, de guvern, şi având următoarele caractere 

1. Că actul este format pentru salvgardarea Statului, men- 
ţinerea ordinei publice şi apărarea colectivităței de diverse peri- 
cole, ce ar ameninţa-o, cu alte cuvinte că este făcut în vederea, 
unui interes general ; * | 

2. Că actul trebue să aibă prin natura lui un caracter e- 
senţialmente politic. Declaravea, stărei de asediu este un act care, 
prin natura sa, are un caracter politic, căci ea, institueşte un nou 
regim juridic, ea, stabileşte alte raporturi între guvernanţi şi gu- 
vernaţi, ea, este un act, care presupune o turburare internă şi 
ea constitue remediul, prin care se poate înlătura această su- 
ferinţă a organismului social, | 

3. Că asemenea. acte nu pot interveni de cât atunci când e- 
aistă un pericol, care turbură viaţa normală a unu: Stat şi care 
pun guvernul în necesitatea, de a întrebuința mijloace eroice pen- 
tru a salvgarda interesele generale, ale Statului ; că din cauza 
acestei necesităţi guvernul, prin actul său, poate să atingă. în- 
teresele şi dreptur.le particularilor, violând legea, sau cum zice 
expunerea de moţive, îndepărtându-se dela -aplicațiunea -regule- 
lor ordinare, care cârmuesc raporturile dintre particulari şi pu- 

„derea executivă ; că aceste acte fiind socotite ca măsuri. de legi-
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timă apărare a Statului, au baza lor juridică în însă-şi această 
necesitate de a se salva Statul”) ; | 

4. Că aceste acte fiind măsuri de apărare, de legitimă apă- 
rare a Statului, provocate de o stare de fapt, care turbură în mod 
grav viaţa normală a Statului, se cuvine ca măsura de apărare 
să fie proporţionată, potrivită, să fie corespunzătoare stărei de 

lucruri periculoase pentru Stat. 

Căci, după cum un individ, când este atacat trebue să ia. 
măsuri potrivite, proporţionate cu mijloacele atacatorului, tot a- 
sememnea, -şi guvernul trebue să ia măsuri potrivite cu pericolul 
de care se teme. De pildă, dacă. un individ, atacat de un om beat, 

care îl loveşte cu pumnul sau cu palma sau numai îl înjură, . 

scoate revolverul. şi: îl împuşcă, dacă, un adult atacat de un mic 
copil, înarmat cu un lemn sau o piatră, omoară copilul, nimeni 
nu va admite scuză pentru cel ce sa apărat, din contră, toată. 
lumea va zice că apărarea a întrebuințat mijloacele dsproporțio- 
nate. Tot asemenea, guvernul nu ar putea, să declare starea de 
asediu pentru faptul că un grup de indivizi beţi ar fi făcut scan- 

„dal noaptea pe stradă, spărgând geamuri şi turburând liniştea. : 
măsura ar fi disproporţionată. | 

5. Pericolul trebue să fie iminent, să, fie de aşa natură în 
cât măsurile ce trebuesc luate să nu sufere nici o întârziere de 
aplicare, să fie cu alte cuvinte urgenţă absolută în luarea hotă.- 
rârei de a face actul şi în aplicarea, lui. _ 

De pildă parlamentul fiind în vacanţă şi o răscoală isbucne- 
şte într'o regiune a ţărei, guvernul trebus de urgență să. declare 
starea de asediu fără a mai aştepta întrunirea parlamentului, 
care să, facă, legea conform cerinţelor art. 128 din constituţie. 

6. Aceste acte de guvernământ fiind acte provocate de un 
pericolul grav şi a căror existenţă este legitimată de acest pericol, 
sunt acte provizorii, care durează până ce pericolul dispare. A- 
cest principiu îl găsim formulat şi în art. 12 din legea vămilor. 

Actul de guvernământ, fiind” un act politic, de o mare gra- 

  

1) Vezi în această privință pe lângă expunerea de motive și discursul, 
ce am pronunțat. în Senat cu ocaziunea discuțiunei legei Desbai. senat. 1912... 
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vitate, căci presupune existenţa unui pericol, care turbură, 
viaţa. politică a Statului, trebue ca să fie adus la cunoştinţa par- 
lanentului, în sesiunea imediat următoare. 

Dacă o întreagă, sesiune ar trece, fără ca guvernul să, ceară 
adunărei politice, care e parlamentul, aprobarea măsurei luate, 
fără, ca parlamentul să fi discutat, în vr-un chip oarecare, asu- 
pra, pericolului, care ar fi legitimat măsura guvernului, nu în- 
semnează că măsura provizorie, luată, de. guvern, nu mai are 
rost, că, necesitatea care o provocase, a încetat şi că, trebue să re- 
intrăm în legolitate ? Noi credem că răspunsul nu poate fi decât 
„afirmativ şi că. deci tribunalele trebue să examineze legalitatea 
acestor acte. 

7. Aceste acte de guvernământ nu sunt supuse nici unui con: 

bol jurisdicţional (art. 5 Ş III lit. f. No. 1, leg. Curţii de casaţie), 
ci numai controlului politic al parlamentului și al opiniei pu- 
blice. (Parlamentul poate să dea în judecată guvernul sau pe 
miniştrii vinovaţi de facerea actului ilegal, conform legei+ res- 
ponsabilităţei ministeriale din 2 Mai 1379). Bine înţeles însă, că 
aceste acte au acest caracter, numai când întrunesc condiţiunile 
necesare pentru a fi un act de guvernământ şi cât timp starea, de 
lucrări, care a legitimat crearea lor, dăinueşte. 

Imediat însă ce starea normală, de lucruri se restabilește, ac- 
tul de guvernământ îşi pierde această calitate şi devine supus 
controlului jurisdicțional în ceeace priveşte legalitatea. Si acea 
sta, mai ales, în urma punerei în vigoare a constituţiunei din 
1923, care stabilind prin art. 103, că înalta Curte de casaţie, 
vecţiuni unite, poate judeca constituţionalitatea unei legi, îmm- 
plicit recunoaşte că actul de guvernământ ratificat sau aprobat 
de parlament, care, în acest caz, devine o lege, poate fi şi dânsul 
censurat din acest puncl de vedere. 

Şi dacă, într'o întreagă sesiune, nu sa, găsit cu cale să se 
discute cât de puţin asupră unui act de guvernământ, dacă par- 
lamentul nu a dat, aprobare actului, este oare vre-un motiv ca 
actul să aibă o mai mare consideraţiune ? Este oare admisihil să 
să, spuie că, prin faptul discutărei şi aprobărei de către parla- 
ment, actul şi-a pierdut din calitatea sa, că de indo înainte nu
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era, susceptibil de nici un control jurisdicţional, devine suscep- 
tibil după ce a căpătat aprobarea ? După noi, dacă actul a fost 
aprobat, sa, acoperit. nulitatea de ordin constituţional, derivând 
din faptul că puterea, executivă a impietat asupra atribuţiunilor 
puterei legislative. Toaţe celelalte violări ale constituţiunei pot fi 
invocate contra actului ratificat. 

8. Actul de guvernământ are un caracter de generalitate, el 
formulează, ca şi legea, principii, care urmează să fie executate, 
aplicate. 

Citind textele legei din 1912, care ne vorbeşte despre actele 
de guvernământ, găsim şi acte de aplicaţiune individuală, dar 
acestea au iost introduse sau dintr'o eroare de metodă enumă- 
rându-se ca acte de guvernământ, actele” de interpretare şi de 

_ executare ale convenţiunilor diplomatice -alături de actele, prin 
care se iau măsuri pentru salvarea comunităţii, formând o sin- 
gură categorie de acte, ca şi cum ar avea aceleaşi caractere şi 
apoi adăogând la urmă expulzarea şi extrădarea streinilor, a- 
daos, introdus în proiect, după cererea, răposatului Ion Lahovari, 
pe atunci ministru de externe, cu toată opunerea, ce am făcut, 
în câlitate de redactor al proiectului, căci extrădarea streinilor 
era, deja coprinsă în formula: tratatele şi convențiunile diplo- 
malice, de oarece extrădarea, se face sau pe baza, unei convenţi- 
uni"), sau, în cazul când o asemenea, convenţiune nu ar exista, 
pe baza unui acord special. In nici un caz, ea nu are un carac- 
ter politie, ci mai mult judecătoresc, având drept scop a, face ea 
rigorile legei penale să le aplice unui delicvent da drept comun. 
In ceeace priveşte expulzarea, ea poate uneori să aibă un carac- 
ter politic, când e.vorba de expulzarea unor refugiaţi streini, 
care ar unelti contra guvernului patriei lor, cu cara noi sun- 
tem în bune relaţiuni, dar poate să aibă şi un caracter poliție- 
nesc, când guvernul expulzează nişte vagabonzi. In orics caz, 
legea, din 7 Aprilie 1881 asupra, streinilor conferea guvernului 
puteri discreţionare de a expulza un strein, căci streinul nu are 
drept de a sta în țară, el e tolerat atâta timp cât nu e vătămător. 

  

1) Vezi Condurachi, Studiu asupra extrădarei, Sofia 1915.
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Aşa încât din acest punct de vedere, actul intră mai bine în cate- 

goria actelor discreţionare. | 

Tot act discreţionar ar fi şi adela prin care guvernul a- 

cordă sau refuză drept de azil unui suveran strein, detronat în 

urma unei revoluţiuni. 

Toate aceste acte, ce am enumerat şi anume actele privitoare 
la, interpretarea şi executarea convențiunilor diplomtice la ex- 

trădare, la expulzare, intră în categoria actelor, de guvernă- 
inânt, care se fac în timp normal. Ele nu sunt dictate de nici o 
necesitatea, nu eşte nici un pericol iminent care să determine ac- 
țiunea Statului ; actele privitoare la interpretarea convenţiuni- 
lor diplomatice au caracteristica, că, fiind vorba de interpretarea 
unei convenţiuni între 2 state suverane, nu se poate da o inter- 
retare de instanţele judecătoreşti ale unei singure ţări, inter- 
pretarea nu se poate face de cât de comun acord de organele di- 
plomatice, iar expulzarea este un act discereţionar. 

Faţă în faţă cu aceste acte sunt măsurile, pe care Statul le 
ia în caz de pericol pentru salvgardarea Statului. Ati este ne- 
voie de a limita dreptul guvernului, căci el prin aceste acle poate 
să atingă drepturile cetățenilor şi aceştia na au, după lege, drep- 
tul de a ataca actul de guvernământ. 

Când e vorba, de interpretarea convenţiunilor diplomatice, 
guvernul discută în numele Statului cu un Stat strain şi se a- 
junge la interpretarea care convine ambelor State; cânâ însă e 
vorba, de actele pentru apărarea, Statului, cel atins în drepturile 
sale nu are posibilitatea să, discute validitatea actului, ci trebue 
să se supuie. 

Aceste acte, presupunând un pericol grav, care ameninţă 
Statul, prin natura lor, nu pot fi măsuri individuale, căci, în 
contra, individului, puterea. executivă, este suficient de înarmată. 
Ele sunt deci măsuri cu caracter general. 

Iată, cum se exprimă în această privință Laferriăre : 
„Nous ne pensons pas que la -thorie des actes de Qoitverne- 

„ment puisse s'appliquer ă des mesures individuelles, qui sel- 
„raient reconnues contraires, aux lois. En effet, il est dans la



458 "PAUL NEGULESCU 

„Mission du legislateur de prevoir Pabus que Pon peut faire des 
„facultes legales, de dire dans quels cas cet abus degânăre en de.-- 
„lict ou dâsorare, et de donner aux autorites administratives ou 
„judiciaires les moyens de le prevenir ou dele râprimer. C'est ce 
„due legislateur a fait — ou du moins est presume avoit. fait — 
„en. matidre de presse, de r6union, association, dWaţtroupe- 
„ments, et. Si ce devoir de vigilence n'a pas 6t6 completement 
„rempli, le bon ordre peut certainement en soufrir, comme il peut 
„souiirir de toute erreur et de toute imprâvision de la loi ; mais 
„il n'en resulte pas que les autoritâs publigques puissent s'investir 
„alles-mâmes de pouvoirs que le legislateur a omis de leur ac- 
„corde 1). ” . 

Cu toate acestea am arătat că Sar putea, în mod cu totul 
excepţional, socoti drept act de guvernământ, o măsură, indivi- 
duală luată, în vederea necesităţilor diplomatice şi aceasta, din 
cauza că, cum ne spune Laferritre ; „quand il s'agit des rela- 
„tions exterieurs de VEtat, le” domaine de Pimprâvue y est le 
„plus grand, le peril plus soudain, la, liberte d'action plus neces- 
saire )>, 

159.— Legiuitorul adinite acest credit guvernului şi îi dă posi- 
bilitatea de a lua toate măsurile, fie chiar extralegale pentru a a- 
sigura ordinea, şi siguranța Statului, amenințate în mod. serios.. 
Aceste acte de guvernământ stabilesc anume norme, anume 
principii, care urmează să fie executate. Actele de executare 
trebuesc să, fie făcute în limitele actului de guvernământ ; dacă 
ele depăşesc aceste limite, particularul lezat poate să le atace 
cu recurs. De pildă, actul de guvernământ instituind starea, de 
asediu stabilește şi competenţa tribunalelor militare pentru a ju- 
deca anumite infracţiuni, actele comanda mentelor militare, date 
în aplicaţiunea actului de guvernământ-şi prin care s'ar lărgi 
competenţa acestor tribunale, pot fi criticate din acest punct de : 
vedere înaintea înaltei Curți. Expunerea, de motive a legei ne spu- 
ae clar acest principiu: „Când însă aceste acte nu sunt aplicate 
PNI 

1) E. Laferricre, Traife de la juridiction administrative a II-a ed, Paris vol. H, p. 44. 
2) dem p. 45.
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„cum trebue, dacă ilegalităţi se comit cu ocaziunea executărei, 

„dacă agenţii depăşesc normele stabilite prin actul de guvernă - 

„mânt, aceste ilegalităţi pot fi atacate cu recurs“ — şi mai de- 

parte : „Particularii nu vor putea ataca nici actele de executăre 

„ale actului: de guvernământ, de cât dacă depăşesc limitele ace- 

lui act”. _ 

160. — De asemenea şi faptele, comise în executarea. unui 

act de guvernământ, pot fi socotite ca ilegale, dacă agenții puterei 

executive depăşesc limitele stabilite de actul de guvernământ şi 

prin urmare, dacă; actul nu mai poate fi anulat, căci este daja. 

consumat; faptul însă poate fi judecat ca ilegal și Statui condam- 

nat să repare prejudiciul cauzat. Legea, citează: exemple de acte 

de guvernământ, dar ne vorbeşte și de o categorie de fapte, fap- 

tele de răsboi, care sunt consecințe ale unui act de guvernământ, 

declararea de răsboi ; (aceste fapte au creiat stări de fapt: ruini, 

devastări de culturi, păduri tăiate, etc). Legiuitorul a socotit a- 

ceste fapte însă între actele de guvernământ, voind să le limiteze, 

căci el consideră ca fapte de răshoi, nesucceptibile de a fi censu- 

vate de instanţele judecătoreşti, numai acelea care rezultă din- 

tr'o forţă majoră sau din necesităţile imediate ale luptei. Prin 

urmare faptele, care nu ar intra, într'una din aceste categorii, 

ar putea, fi examinate de instanțele judecătorești, care pot atribui 

daune proprietarilor reclamanţi, dăunaţi, prin asemenea acte.! 
Prin forța majoră, expunerea de motive ne arată, ca şi doctrina 

şi jurisprudenţa franceză, că înţelege faptul inamicului, precum 

şi pustiirile făcute cu ocaziunea unei lupte, precum şi toate lu- 

crările făcute pe câmpul de luptă (tranşee, dărâmări de imobile, 
tăieri de păduri, etc.). Nu se socotesc ca fapte de răsboi opera- 
țiunile preparatorii ca : aprovizionarea, “mobilizarea, concentra - 
rea, trupelor, rechiziţionarea, facerea, de lucrări de apărare în- 
tr'o regiune, unde nu au avut loc lupte, etc. 

161. — Legiuitovul din 1912, voind să, determine actele de 

guvernământ, ne dă o definiţie), care trebue să recunoaştem, 

1) Art. 5, $ UI, lit. £, No. 1: Actele de guvernământ adică măsurile. 
luate pentru ocrotirea unui “interes general privitor la ordinea publică, la si- 
guranţa statului internă sau externă sau Ia alte cerințe de ordine superioare
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nu are un caracter de preciziune ştiinţifică, ea-nu ne dă o ade- 
vărată, caracterizare a actelor de guvernământ. 

Vina, trebuie căutată în faptul că s'a format o singură ca- 
tegorie din 2 feluri 'de acte deosebite prin natura lor. Le- 
giuitorul a ţinut seama numai de consideraţiunea că şi unele şi 
altele, aceste acte nu sunt supuse controlului jurisdicțional. Ac- 
tele relative la, interpretarea şi executarea tratatelor diplomatice 
nu au aceiaşi natură ca actele privitoare la ordinea publică, la 
siguranţa Statului internă, sau externă, cum ar fi declararea 
stărei de asediu, a stărei de răsboi, ete. Şi unele și altele, aceste 
acte au, prin natura, lor, caracter politic, dar actele diplomaţice 
nu presupune nici un pericol grav pentru Stat; pentru ca ele să se 
înfăptuiască, ele au drept scop menţinerea bunelor raporturi cu 
Statele streine, pe câtă vreme actele privitoare la siguranţa Sta- 
tului presupun timpuri anormale, presupun un pericol care a- 
meninţă, colectivitatea şi actul este făcut ca s*0 apere. Şi unele 
și altele, aceste 2 categorii de acte, sunt făcute în vederea unui 
înteres general, dar unele au un mers regulat şi sunt definitive, 
celelalte sunt urgente şi au un caracter de provizorat. 

Legiuitorul din 1912 a, fost călăuzit, în opara, sa, de lucra- 
rea marelui jurisconsult E. Laferridre, despre care Jeze ne spune 
în prefața lucrării sale asupra principiilor generale de drept 
„administrativ : „Enfin Laferrieră vint, et le premier en France, 
»essaya d'apporter de Pordre et de la methode, d'expligner les 
„solutions de la pratique, de degager les principes genraux du 
droit administratif“, 

Or, Laferricre, examinând actele de guvernământ, cerce- 
tează, mai mulţ soluţiunile consiliului de Stat, al cărui vicepre- 
şedinte era ; el nu face o analiză ştiinţifică, acestor acte pentru 
a “degaja „principiile generale cum procedează în alte materii, 
mulţumindu-se să facă o enumerare. - 

Dacă deci facem distincţiunile, ce am arătat, dacă lăsăm la 

  

Cum ar fi: declararea stărci de asediu, faptele de răsboi, care rezultă dintro forţă majoră sau din necesităţile imediate ale luptei, executarea și şi inter- pretarea tratatelor și convenţiunilor diplomatice cu statele străine. măsurile împotriva epidemiilor, epizootiilor, inundaţiunilor, foametei, turburărilor interne extrădarea streinilor, expulzarea lor și altele,
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o parte actele de guvernământ, care se înfăptuiese într'o stare 
de lucruri normale, dacă lăsăm la o parte faptele de răsboi, 
care sunt consecinţe ale stărei de răsboi, precum şi expulzarea 
care e act discreţionar, după cum am arătat mai ss Şi ne preo- 
cupăm numai de actele de guvernământ, care presupun o stare 
anormală, un pericol imediat, credem că pentru acoastă catego- 
rie de acte de guvernământ următoarea definiţiune ar avea un 
caracter de preciziune destul de mare: 4cle de gitvernământ 
sunt măsurile impersonale, temporare, uneori extralegale, luate, 
în caz de pericol, de puterea executivă pentru a salvgarda exis- 
tența sau integritatea Statului, ordinea publică sau pentru a a- 
pără populațiunea de un flagel şi în contra acestor acte nu e- 
zistă nici o cale de recurs jurisdicțional. | 

Când cu ocaziunea, desbaterilor, care au loc asupra plânge- 
rei unui particular, care cere dela înalta Curte să constate că 
un act administrativ este ilegal şi deci să invite autoritatea, ad- 
ministrativă să-l raporteze, sau cere. dela un tribunal daune, 
provocate din executarea, unui act administrativ ilegal, iar autori- 
tatea, citată în instanţă, ridică, excepţiunea, că actul atacat este 
un act de guvernământ, care scapă de orice control jurisdieţio- 
«al, judecata, pentru a stabili dacă actul axe în adevăr acest ca- 
racter, va, examina : - 

Î. dacă actul pretins de guvernământ este prin 
natura <a politic, adică tinde la salvgardarea existenţei 
sau integrităţii Statului, sau Ja apărarea populaţiunei de un fla- 
gel. Prin uimare va considera. ca acte, având acoastă calitate ; 
declararea stărei de asediu, declararea. stărei de răsboi, interzi- 
cerea fabricilor de alcool de a întrebuința porumb sau alte ce- 
reale, interzicerea. exportului, etc., însă va refuza acest caracter 
unei măsuri a guvernului, prin care înființează -o cameră de 
comerţ, într'un oraş din țară, căci măsura, are un caracter eco- 
nomic ; va, refuza de asemenea caracterul de act de guvernământ 
măsurei luate de prefectul poliţiei de a opri o reprezentaţie tea- 
trală, sub motiv de imoralitate. O asemenea, măsură constitue 
«a act cu caracter polițienesc. Instanţa judecătorească va, exa- 
mina în fapt, dacă, în adevăr, spectacolul are acest caracter de
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imoralitate. Prin urmare dacă actul are prin natura, sa un ca- 

zacter economic sau de fiscalitate, sau polițienesc, iar nu un ca- 

„racter politic, va, refuza să considere măsura luată drept un act 

de guvernământ ; 

„2. dacă a existat şi există un pericol, care a făcut necesar 

un asemenea aci. 

În speţele ps care le-am examinat, care ar fi pericolul care 

a determinat pe guvern să creieze o cameră de comerţ la Ba- 

cău.? De sigur .că nu a, fost vorba de pericol, ci numai de o mai 

bună reprezentare. a, intereselor economice ale regiunei, era, vor- 

ba de un act de organizâre a serviciilor publice, de un act admi- 

nistrativ tăcut, în conformitate. cu legea. De asemenea care e pe 

ricolul pentru Stat dacă. se joacă o piesă imorală, ? S'ar putea 

răspunde că prin asemenea, reprezentaţiuni se demoralizează po- 

pulaţiunea. Răspunsul nostru este că aceasta, este afacerea pu- 

„terei legiuitoare. Ea trebue să stabilească normele, să instituiască 

comisiunile de oameni competenţi, care să supravegheze specta- 

colele, să, stabilească, sancţiunile. Cum foarte bine zice Lafer- 

zisre : „II est dans la mission du legislateur de prâvoir Pabus 

„que !Pon peut faire des facultes legales, de dire dans quels cas 

„cet abus degenere en delit ou en desordre ei.de donner aux 

„autoritâs administrative ou judiciaires les moyens de le pre- 

„Venir,.. Si ce devoir de vigilence n'a pas 6t6 completement rem- 

»pli, le bon ordre peut certainement en :souffrir, comme il peut 

„soufrir de toute erreur et de toute imprâvision de la, loi; mais 

„il n'en resulte pas que les autorites publiques puissent sinves- 

„tir elles-m6mes de pouvoirs que le legislateur a omis de leur 

accorder“, 
lată înțelepte cuvinte. pronunţate de cel.-mai-mare jude- 

cător în materie administrativă, pe care l-a avut Franţa, cu- 

-vinte inspirate de un puternic sentiment de dreptate şi de liber. 

tate. NE e 

Prin urmare autoritatea publică va, trebui. să arate peri- 

colul care a necesitat actul de guvernământ. Acest pericol tre- 

bue să fie nişte fapte, care, dacă ş'ar îi realizat, ar fi consti- 
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tuit o sdruncinare a ordinei stabilite, o mare mortabilitate, o 
" ruină, economică ; etc. Şi măsura a fost luată pentru a preîn- 

tâmpina, pricolul. Mărimea pericolului însă, şi oportunitatea mă- 

surei nu pot fi examinate de cât de parlament. 

„De pildă guvernul, declară întrun oraş starea de asediu, 

dacă au fost turburări în acel oraş şi turburări de oarecare im- 
portanță, căci faptul că 10 — 20 scandalagii au turburat ordi- 
nea nu poate îndrepiăţi o asemenea măsură. Parlamentul însă 
va examina, dacă mișcarea populaţiunei nu era provocată, chiar 
de vexaţiunile administraţiunei, că: nu a fost de cât o măsură, de 
protestave, care se putea, linişti retrăgându-se măsurile vexato- 
rii, că instituirea stărei de asediu. sa făcut mai mult în scop 
politic de partid, căci sau luat măsuri riguroase contra adver- 
sarilor politici, etc. Cu alte cuvinte, parlamentul va examina la- 
tura, politică a ehestiunei ; 

3) dacă starea normală sa restabilit, “căci în acest 
caz, actul de -guvernământ nu mai trebue să-și  pro- 
ducă efecte, el fiind un act cu caracter provizoriu, menit ca 
să salveardeze interesele amenințate ale Statului şi pe care gu- 
vernul îl face, pentru că puterea legislativă nu se ailă în func- 
țiune. Când însă se deschide sesiunea Parlamentului Şi prin me- 
saj nu se face nici o menţiune de pericolul, prin care a trecut 
Statul şi de măsurile luate pentru a îndepărta acest pericol, când 
în tot timpul sesiunei nu se face nici o vorbire de acest act, evi- 
dent că aceasta însemnează, că, sau nu a existat de cât un peri- 
col imaginar, sau, de şi perioclul a, fost real, însă el a trecut; 

4) dacă actul are un caracter de generalitate, etc. 
162. — Acesta, este spiritul de care a, fost dominat legiuito- 

ral din 1912 când a statuat asupra actelor de guvernământ ; el 
a voit să stăvilească, arbitrariul puterei executive, căutând să dea, 
o precizare cât mai mare acestei noţiuni. Legiuitorul constitu- 
ant din 1923 caută să apere drepturile particularilor chiar con- 
tra puterei legislative (art. 103 constituţie), dându-le acestora 
posibilitate de a cere înlăturarea legei neconstituţionale. 

In: asemenea, condițiuni, logica; juridică ar admite că nu 
mai trebue să existe acte de guvernământ, că adică puterea exe- |
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cutivă trebue să, procedeze legal și, dacă face acte ilegale, să re- 

pare prejudiţiile cauzate. 

Aceste principii există în toate ţările, unde puterea judecă- 

torească, are căderea, de a judeca, constituţionalitatea legilor, cum 

de pildă în Statele-Unite ale Americei de Nord. Şi, trebue să so. 
cotim că, în Statele-Unite, executivul nu depinda de legislativ. 

căci acolo preşedintele este desemnat de corpul electoral printro 

alegere cu. 2 grade, iar guvernul este numit de preşedinte, fără 

amestec al puterei legiuitoare. Şi cu toate acestea puterea exe-- 

cutivă în activitatea, sa, este supusă constituţiunei şi legilor. 

In ţările europene însă, puterea legislativă e proeminenţă, 
în sensul că, gaernul e parlamentar, adică e expresiunea majo- 
rităţii parlamentare, iar parlamentul poate să, răstoarne guver- 

nul, dându-i vot de blam; el fixează normele de conducere și 
pentru puterea executivă şi pentru cea judecătorească; el le 
pune la dispoziţie mijloacele financiare, prin votarea bugetului. 

In asemenea, condițiuni, cum s'ar putea concepe ca toate 
actele puterei legislative să fie censurate de justiţie în ceeace pri- 
vește constituţionalitatea, iar actele de guvernământ şi decre- 
tele legi ale puterei executive să scape de orice control ? Consti.- 
tuţia din 1923 admite această anomalie, căci ea. declară prin 
art. 107 că puterea judecătorească nu axe căderea de a, judeca 
actele de guvernământ precum şi acele de comandament cu ca- 
racter militar, după ce prin art. 103 admisese controlul jurisdic.- 
țional al legilor pentru neconstituţionalitate, ceiace ar însemna 
că puterea executivă devine legislator de prim rang, care poate 
modifica constituţia şi legile, pe câtă vreme puterea, legislativă 
rămâne ca, o putere secundară, care trebue să se conformeze. con-- 
stituţiunii. Puterea executivă ar putea suprima sau modifica ar- 
ticole din constituţie, cum sa făcut prin decretul-lege No. 223 
din 30 Decembrie, 1918, care a modificat art. 7și 8 din consti- 
tuţie. Dacă am interpreta aceste texte în mod izolat, am ajunge 
la acest rezultat absurd, însă adevărata interpretare trebue să 
rezulte din examinarea tuturor textelor, din armonizarea lor. 

'din interpretarea unuia printr'altul și, procedând astfel, vom
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vedea că legiuitorul constituant departe de a fi voit să introneze 
ilegalitatea şi atotputernicia puterei execulive, a vroit, din con- 
tră, să asigure triumful legalităţei. 

In adevăr, art. 107 trebue interpretat în mod armonie cu 
art. 99, cu art. 103, cu art. 88, alin. 9, cu art. 91, cu art. 198, 
alin. 1 din constituţie. 

Articolul 107 ne spune că puterea judecătorească nu are 
cădere de a judeca actele de guvernământ, dar art. 99 ne spune 
că partoa, vătămată printrun decret sau dispoziţiune semnată 
sau contrasemnată, de un ministru şi prin care se violează un 
text al constituţiunei sau al unei legi poate cere Statului, în con: 
formitate cu dreptul comun, despăgubiri băneşti pentru preju- 
diciul cauzat—Art. 128 stabileşte că constituţiunea nu poate fi sus- 
pendată nici în total nici în parte, art. 88 ne arată că Regele, ca, 
Şef al puterei executive, face regulamentele necesare pentru e 
xecutarea legilor, fără să poată vreodată modifica sau suspenda 
legile, art. 91 ne spune că Regele pu are alte puteri de cât acelea 
care-i sunt date prin constituţiune, art. 92, că guvernul exercită 
puterea, executivă în numele Regelui, iar art. 103 că activitatea 
puterei legislative poate fi censurată de puterea judecătorească, 

în cecace priveşte constituţionalitatea. 

De aici rezultă că actul de guvernământ, care este un act 
prov.zoriu, producând efecte, atâta timp cât există pericol, şi 
înlăturând, în acest timp, controlul juridicţional, imediat ce pe- 
ricolul a trecut, va, putea fi examinat din punctul de vedere al 
legalităţii şi se vor putea acorda daune pentru prejudiciul cau- 
zat, căci proibiţiunea expresă din art. 88 şi anume că puterea 
executivă nu poate moiifica şi suspenda legile, ca, şi aceea, din 
art. 128, că ea nu poate suspenda constituţia, trebue înţelese în 
sensul că în timp normal astfel de măsuri sunt inadmisibile, că 
dacă legiuitorul admite o supendare, în caz de pericol grav, a- 
ceastă suspendare este cu titlul cu totul provizoriu şi cu dreptul 
p?ntru. cel lezat de a obţine despăgubiri. Art. 99 este introdus de 
legiuitorul constituant din 1923 şi acast principiu este de sigur 
admis tocmai pentru a pune în acord art. 107 cu 103, căci dacă 

20



456 - PAUL NEGULESCU 

admitem că, înt”un. moment de pericol, parlamentul se află în 

funcţiune şi el legiferează, iar guvernul execută numai măsu- 

vile luate de puterea legiuitoaie, particularul lezat în dreptu- 

vile lui va putea, cere daune şi dacă i se opune âctul puterei le- 

gislative, el va putea cere înlăturarea lui pe motiv de inconsti- 

tuţionalitate şi va putea obţine repararea prejudiciului suferit. 

Or, art. 99 a voit să stabilească că şi daunele cauzate prin ac- 

tele puterei executive trebuesc să fie reparate, căci ar fi într'a- 

-devăr o soluţiune fenomenală, ca un particular să poată obţine 

daune prin faptul că i sa făcut o regulată aplicaţiune a legei, pe 

câtă vreme să nu aibă nici un drept de despăgubire fată de un 

act al puterei executive. Legiuitorul din-1912 a crezut ca să dea, 

în mod excepţional, unor acte ale guvernului puterea de lege; 

el nu şi-ar fi închipuit însă că viețima unei legi neconstituţionale 

poate obţine înlăturarea legei şi daune, pe câtă vreme victima 

unui act, de guvernământ să nu aibă acest drept ! 

Pe de altă parte actul de guvernământ trebue supus parla- 

mentului spre ratificare în prima sesiune, care urmează după 

confecţionarea actului. 

163. — De oarece actul fiind politic, constituind o măsură 

gravă, care sdiuncină starea de legalitate, este neapărat necesar 

ca el să fie examinat de parlament, organul politic în prima, se- 

siune, care urmează confecţionarea, actului, căci trebue să pre- 

supunem că, parlamentul este gelos ca starea de legalitate să 

: domnească în ţară. | 

, Presupunem deci, în prim rând, că parlamentul examinează, 

actul. Trei soluţiuni sunt posibile: 1) Parlamentul, examinând 

actul guvernului, îl aprobă şi îl ratifică. Prin efectul ratificării, 

actul ste considerat ca fiind opera puterei legislative şi atunci 

el poate fi censurat pentru neconstituţionalitate, conform art. 

„103. Actul din provizoriu cum era, ca operă a puterei executive, 

devine definitiv ca, legile. Prin urmare cel vătămat printr'un a- 

semenea, -act, va putea, cere daune şi dacă autoritatea chemată 

în instanţă va invoca, pentru a, se opune la cererea reclamantu- 

iui textul actului ratificat, adică a legei, reclamantul va putea 

învoca, excepţiunea de neconstituţionalitate, în cazul când prin.
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4xr'însul sar viola o dispoziţiune constituţională ; 2) Parlamentul 

examinând actul, refuză ratificarea. In acest caz, toate actele 

făcute în executarea măsurei guvernului, sunt nule, conform 

principiului quod nulum est ab initio nullos producit effectus. 

Prin urmare dacă guvernul a proclamat starea. de asediu 

şi parlamentul condamnă, măsura, luată de guvern, toate con: 

damnaţiunile făcute de curţile marţiale, sunt anulate şi infrac- 

torii de drept comun urmează să fie urmăriţi de instanţele jude- 

cătoreşti, conform dreptului comun ; 3) Parlamentul, exami- 

nând actul, îl aprobă, dar constată că printwinsul sau violat 

principii constituţionale şi prin votul, pe care îl dă, declară, sus- 

pendate acele principii constituţionale până la modificarea con- 

stituţiunei. | 

In asemenea, condițiuni, particularul, vătămat printe”un a- 

semenca act de guvernământ, va putca invoca neconstituţiona.. 

ltatea unei asemenea măsuri, oprite în mod formal de art. 128 

din constituţia dela 29 Martie 1923 şi va putea cere daune conf. 

art. 99 constituţie: 4) Guvernul nu supune parlamentului ac: 

tul de guvernământ în tot timpul sesiunei, care urmează facerei 

actului, şi nici o discuţiune nu urmează asupra lui. Aceasta în- 

semnează că pericolul, care necesitase actul, a fost imaginar, sau 

că, dacă a existat în realitate, nu mai există. 

Particularul, vătămat printr'un asemenea act, va putea cere 

înlăturarea actului ilegal, conform art. 88 şi 128 din constitu- 

ție, care declară că Regele ca şef al puterei executive nu are 

dreptul de a modițica sau suspenda legile şi constituţia, a art. 

$ III,, lit. £, din legea Curţii de casaţie, precum şi a art. 99 

constituţie, care declară că partea vătămată de un decrei sau o 

dispoziţie, semnată sau contrasemnată de un ministru, prin care 

se violează un text -expres al constituţiunei sau al unei legi, 

poate cere Statului, în conformitate cu dreptul comun despă.- 

gubiri pentru prejudiciul cauzat, ceeace ne spune şi art. 33 pe- 

nultim aliniat din legea Curţii de casaţie. 

In rezumat actul de guvernământ, considerat ca o măsură 

de apărare a Statului în contra unor pericole, care-i amenința 

existenţa, integritatea, teritoriului sau buna stare a populaţiunei,
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va fi examinată de puterea judecătorească, dacă, întruneşte sau nu caracterele unui act de guvernământ, dar ea nu-l va exa-- ma, din punctul de vedere al legalităţei, atâta timp cât peri. colul, care a necesitat facerea actului, subsistă. — că imediat ce pericolul nu mai prezintă gravitate, particularul poate să «eară examinarea, legalităţii actului şi înlăturarea lui, dacă o ilegal, precum şi repararea, prejudiciului suferit. Bine înţeles vă daune nu sunt datorate în cazul când actul a fost luat în [i- mitcle puteriior acordate execut.yei sau prin constituţie sau prin legi, sau când, prin ratificarea făcută de parlament, actul, de- venind legal, nu poate să fie criticat din punctul de vedere al constituţionalităţei, sau când pagubele au fost provocate prin- ir'o forţă majoră :. distingerile provocate de inamic întrun răs- boi, distrugerile făcute de armata naţională cu ocazia unei lupte, fie întrun răsboi, fie întro revoluţie. 
Aucoc pretinde că, în actul de guvernământ, ceeace se 0opre-= şte este numai recursul în anulaţiune, dar că victima poate ob- fino repararea prejudiţiului"). La, noi textul art. 107 ar justifica accastă teorie, căci, după ce vorbeşte de actele administrative de autoritate, ne arată că tribunalele judecă. legalitatea, acestor acte, 

putând să le anuleze, ele însă nu au dreptul de a. judeca, actele de guvernământ. 

165. — Organele care pot face acte de guvernământ. După cum am văzut aceste acte sunt opore ale puterei executive. Prin 
urmare guvernul, care exercită puterea, executivă (art. 92 con- stituţie, face în primul rând acte de guvernământ. Aceste acte pot să aibă forma sau de jurnale ale consiliului de miniştri sau de docrete regale sau de dociziuni ministeriale, 

In Franţa, unii autori au susţinut că criteriul cal mai bun pentru a distinge actul de guvernământ de actul administrativ de autoritate, ar fi forma exterioară. Astfel s'a susținut în 1875 cu ocaziunea, recursului pentru exces de putere, făcut de princi- pele Jârâmo Napoleon contra deciziunei ministrului de răsbui, 
care îl ştorsesa din lista generalilor de divizie. Ministrul susţi= 

  

| 1) Aucoc, conclusions su decizia . coacf'iului de Sat din 9 Mai 1867 în Sir. 67, 2, 124, ” ” | -
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nea că, deciziunea atacată, fiind luată în consiliul de miniștri şi 
motivată pe consideraţiuni politice, ar constitui un acţ de gu- 
vernământ. Consiliul de Stat însă a respins acest mod de a 
vedea. 

Unii autori ca, Batbie, consideră, că măsura, luată de guvern 
şi aprobată, de parlament devine un act de guvernământ. 

Chestiunea formei joacă un rol, când este vorba ds actele 
de guvernământ, prin care puterea executivă, îşi exercită atribu- 
fiunile sale faţă de puterea leg:slativă. De pildă, puterea exe- 
cutivă convoacă, dizolvă, proroacă, parlamentul, depune pro- 
icctele, promulgă. legile prin decrete regale, deschide sesiunile 
printr'un mesaj, ete. De asemnea actele privitoare la interpre- 
tarea şi executarea, tratatelor şi convenţiunilor diplomatice sunt 
acte emanate dela ministerul de externe. 

Amnistia, şi graţierea. nu se pot acorda de cât prin decrete 
_ regale. 

Cât priveşte însă la actele de guvernământ menite să apere 
existenţa şi integritatea, Statului, ordinea, publică, de un pericol 
sau să diminueze intensitatea un flagel care ameninţă, popula 
țiunea sau bunurile oamenilor, ele nu au nici o formă precisă. 
A admite pentru dânsele o anumită, formă ar însemna pe de o 
parte a împiedeca pe reprezentanţii puterei publice oricare ar 
fi ei să ia imediat măsurile dictate de fimprejurări şi pa de altă 
parte, dacă sar stabili că actul este sau nu de guvernământ, 
după forma ce o are, sar da posibilitatea, puterei executive să 
facă acte pe care să le sustragă, dela, controlul justiţiei îmbră- 
cându-le într'o anumită formă, 

Prin urmare fiind vorba de acte de legitimă apărare a in- 
tereselor publice, ele pot fi făcute şi de un. primar, de un pre- 
fect sau de un comandant militar, care văzând pericolul Şi Vro- 
ind să-l înlăture, nu se mai interesează de starea de legalitate 
şi prin măsurile, ce ia, de şi violează legea, dar ajunge să înlă- 

„ture pericolul. De pildă, într'o regiune, isbucneşte un incendiu 
într'o pădure din apropierea imediată a unei comune. Primarul 
rechiziţionează lumea cu forţa şi caută să combată, focul, între 
altele tăind şi transportând copacii din imediata apropiere a co-
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munei ; un general constatând o mişcare anarhică şi revoluţio— 

nară, în regiunea unde are comandamentul şi ne mai având co-— 

municaţiune cu guvernul, ordonă starea de asediu din proprie 

imiţiativă şi ia măsurile necesare pentru liniștea spiritelor. Iată 

acte de guvernământ făcute de organe administrative şi militare. 

Aceste organe însă depind de guvern, care poate să aprobe- 

sau să dezaprobe actul făcut. In cele mai multe cazuri, în re- 

gulă generală, actele de guvernământ sunt opere ale guvernului, 

inai rar, foarte rar, ele insă pot fi făcute şi de organe admini- 

strative inferioare. 

165. — Doctrina” şi jurisprudența față de actul de guver-- 
nământ. | 

Teoria actului de guvernământ o găsim formulată pentru 

prima oară, în Franţa, de Vivien, raportorul legei din 3 Martie 

1849, asupra consiliului de Stat care ne dă următoarele expli- 

caţiuni asupra art. 47: „La loi €tablit un recours indispensable- 

„et sous lequel la juridiction conferâe ă la seetion du contenţieux 

„eut ât6 pleine de perils. En etfet, la dsfinition du contentieuz 

„administratit proprement dit n'est pas toujours facile. Nous 

„avons dit qu'il naissait au moment ou un droit est mâconu. 

„Mais la limite qui separe les droits des interâts n'est pas tou- 

„jours certaine. Iailleurs î7 est mâme des droits dont la violation: 

„ne donne pas lieu d an recours pan la voie contentieuse. Dans 

„un gouvernement veprâsenlalif, sous le principe de responsa- 

„Dilită, li est des circonstances, oi, en ze d'une grande necesite 

„Dubligue, les ministres prennent des me&sures qui blessent les 

„aroit prives. Ils en repondent devant le pouvoir politique. Les 

„rendre justiciables du tribunal adninistratif, ce serait paralyser- 

„une action qui s'exerce en vue de Lintârât commun et crâer 

„dans I'Etat un pouvoir nouveaux qui menacerait tous les au- 

„tres. Les mesures de siiretâs gensrales, Papplication des actes 

„liplomatigues, ne rentrent pas non plus dans le contentieux 

„administratif, bien que des droits priv6s puissent en tre at-— 

„teins. On ne saurait sans danger les livres ă Tappreciation 

„dune juridietion queleonque”. Ă 
Aceste acte, care scapă de orice control contencios, sunt ac-—
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tele de guvernământ, ele au acest caracter din cauza cireum- 

stanţelor sau din cauza scopului politie pentru care au fost în- 

făptuite. Din această cauză, ele se mai numesc acte politice, sau 

cum zic Italienii atti di alta politica. In acelaş sens, Serriney *) 

ne spune: „des pareils actes peuvent froisser les droits privâs 

„des citoyens ; mais la raison VEtatţ, qui n'est autre que Linte- - 

„rât genral, Pemporte sur Pintârât particulier“ ; — iar profe: 

sorul Dufour ne spune: „ce qui fait lacte de gonvâernement, c'est. 

„le but qu:on se propose. I/acte qui a pour but de defendre la so- 

„ciât& prise en elle-mâme, cu personnifi6e dans le gouvernement,. 

„contre ses ennemis int6rieurs ou extărieurs, avouâs ou cach6s,. 

„prâsents ou ă venir, viola Pacte de gouvernement”. 

Această, teorie, care susţine că actul de guvernământ este 

un act politie după mobilul care a determinat actul, sau după 

împrejurările în care sa produs actul, poartă numele de teorii 

scopului, sau a mobilului, sau a rațiunei de Stal. Acelaş act ar 

putea. fi act de guvernământ sau act administrativ de autoritate, 

după mobilul, care la determinat. 

Această teorie a mobilului actului este o teorie periculoasă 

pentru libertăţile cetățenești ; căci, cu o asemenea teorie, se pot 

legitima. toate abuzurile, din moment ce se recunoaşte puterei 

executive dreptul de a face acte, întrun scop politic, care să fie 

' sustrase dela, orice control jurisdicţional —de oarece, cum se zice 

în expunerea, de motive a. legei Curţii de cas aţie din 17 Februă- 

vie 1912, chiar dacă instanța, judecătorească ar examina, dacă 

întradevăr puterea executivă a, fost determinată de considera- 

țiuni de ordin politie, acest examen nu ar prezenta o garanţie 

suficientă, căci ar fi foarte uşor autorităţei să dovedească că a. 

iost determinată de asemenea considerațiuni. 

Această teorie admisă cât-va, timp de consiliul de Stat din 
Franţa, a fost abandonată din 1375, şi înlocuită prin teoria, care 

consideră că actele de guvernământ au prin natura lor un ca- 

vacter politic. Această teorie, a naturei actului admisă de toţi 

  

1) Serrigny, Cormpetence administrative 1, p. 50. 
2) Dufour, Traite gencral de droit adm, applique edit. III, V, p. 128,
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autorii moderni“), şi formulată de E. Laferritre, a, fost aceea 
'care a, inspirat şi pe legiuitorul nostru din 1905 şi pe acel din 
1912. Această, teorie face distincţiune între guvernământ şi ad- 
ministraţiune şi atribue caracterul de acte de guvernământ ace- 
lor acte, cari au prin ele înşile caracter politie. 

In studiul ce am făcut maj sus, asupra concepțiunei legiui- 
torului din 1912 privitor la actele de guvernământ, am explicat suficient această teorie. 

Teoria negativă sau a neezistenfei actelor de guvernământ 
Profesorul Berthâlâmy în tratatul său de drept administrativ 
(ed. Paris), p. 100, ocupându-se de actele de guvernămânţ, care 
intră în categoria : zucisuri de siguranță internă a Statului ne 
spune : „De deux choses Pune: ou bien ces msesures sont con- 
„tormes ă la, loi, et alors nous ne voyons pas qu'il y ait ă faire de 
„difference entre elles et les actes d'administration par lssquuvls 
„on procure P6x€cution des lois ; ou bien clles ne sont pas con- 
„formes ă la, loi ; alors nous ne voyons nulle part un principa de „droit qui autorise le chet de PEtat ă les prendre et, si elle sont pri- 
„ses, nous ne voyons aucune râgle qui puisse les soustraire au „Iecours en anulaţion“, şi mai departe : „Le seul texte qu'on 
„Puisse invoquer ă Pappui de la thâorie des actes de guvernement „est lart. 26 de la loi du 24 mai 1872 sur > conseil WVEtat, texte 
»empruntă ă la loi du 3 mars 1849. Cet article dit que les mini- 
„stres out le droit de revendiquer devant le tribunal des conflita 
„les  affaires  portces devant la section du contentiâux 
„qui n'appartiendrait pas au contentieux administratit. 11 faut „chercher le sens de cette phrase dans les travaux preparatoires 
de la loi de 1849 puisqw'elle a ctg empruntâe ă cette dernitre loi ; „_»0n trouve alors que le rapporteur, M. Vivien, invoque, pour 
„Vexpliquer, cette ancienne et fausse thâorie de Pacte de gouver- „nement que tout le monde Tepousse aujoură'hui et de lă ou ar- gumente comme il suit: ce ne sont pas les affaires d'ordre „judiciaire que le ministre a le droit de revendiquer lorsquer la 
 ————— 

. 

ă . 1) Dareste, La justice administrative a 2-a ed. p. 218; Aucoc, Con- ferences administratives a 3-a ediţie, p. 92; 'Teissier, Responsabilite de la puissance publique p, 135,
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„juridiction adniinistrative se dispose a en connaitre ; cela mon- 
„tre donc bien quiil y a, ainsi, ă cot des affaires administrative, 
„un groupe d'afiaires dune  troisieme categorie: les affaires 
gouvernementales“. 

Ces raisonnement peut difficilement nous d6cider. Si Pon 
„adict, en efiet, que le legislateur, en 1849 et en 1822, a entendu . 
„consacrer Pavis de Vivien, on est conduit ă accepter la these an- 
„tiliberale qu'aujour'hui tout le monde condamne. 

„Et si Pon prâtend au contraire qu> Popinion de Vivien ne 
„compte pas ici, ses pareles alors ne doivent âtre d'ancien poids 
„Pour PFinterpretation du texte. C'est cette derniere considâration 
„que je crois vraie, Wautant plus que, dans les mâmes travaux 
„Preparations de la loi de 1849, on trouve dans la bouche du mi- 
„nistere de la justice, d'odillon Barret une autre explication de 
„Larticle dont il sagit. Le I&gislateur de 1872 n'a nullement en- 
„tendu adhârer ă Pancienne thâorie de la raison d'Etat. Sil a 
„vot6 tout de mâme Particle 26, c'est qu'il est facila de tirev de 
„ce tevte autre chose que la justification de la doctrine des ac- 
„tes du gouvernement. Şi ca concluziune : Cela aboutit ă dire : îl 
„mvexte pas d'actes de gouvernement“. 

Profesorul Gaston Jăze dela universitatea din Paris, critică 
această părere a, d-lui Berthâlemy astfel : „Des jurisconsultes 
„d'une grande autorits demontren facilement qu'il n'w a pas une 
„autorit€ gouvernementele, distincte de Pautorits administrative. 
„Mais il ne faut pas en conclure que les actes du gouvernement 
„qui ne devraient pas exister, n'existent pas en realite et que l'on 
pent former des recours. Toutes lee raisons qu'on învoque pour 
fa're disparaitre la thâorie sont excelentes ; il n'en reste pas 
moins que le fait existe et qwiil ne sert ă rieu de le niert). 

Teoria legalității actelor de guvernământ. Distinsul nostru 
coleg dela facultatea de drept din București, d. profesor Anibal 
Teodorescu, plecând dela, ideia că aceste acte au caracteristica 
că „nu pot fi anulate sau reformate de nici un tribunal admini- 
„nistrativ sau. judecătoresc şi nici nu pot da, loc la despăgubiri 
„băneşti pentru particularii dăunaţi.. 

„Aceasta însă nu trebue să facă a se crede că actele de gu-
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„vernământ ar fi acte administrative arbitrare, căci într'un sis- 

„tem de legalitate nu se poate vorbi de acte arbitrare, iar dacă 

„asemenea acte se tac totuşi, nu există nici un sistem pentru a 

„le sustrage contenciosului administrativ. Actele de guvernăi- 

„mânt trebue să fie tot atât de legale ca şi restul actelor admi.: 

„nistrative din care fac parte, ori cât de grave şi de excepţio- 

„nale ar fi împrejurările, care le-ar fi motivat. 

D-l profesor Anibal 'Teodorescu, admite deci aceiaşi teorie 

ca şi profesorul Berthelemy, adică neagă existența, actelor de 

guvernământ, susținând ca, și dânsul că întro stare de legali- 

tate nu pot exista, acte ilegale ; că actele de guvernământ trebue 

să fie tot atât de legale ca şi actele administrativa, ori cât de 
grave şi de excepţionale ar fi împrejurările, care le-ar fi mo- 
tivat, 

Şi am văzut critică, serioasă, ce profesorul Jeze face teoriei 
lui Berthelemy : „Il ne faut pas en conclure que les actes de 
„gouvernement qui ne devraient pas exister, existent pas en 
„realit€ et quie l'on peut former des recours, etc. _ 

Şi J&ze ţine acest limbaj în Franţa, unde nu există nici un: 
text de lege, care să consacre în mod hotărât teoria actelor de gu- 
vernământ ; căci acolo singurul text, pe care se întemeiază și 
doctrina, şi jurisprudenţa este art. 26 din legea dela 24 Mai 1872, 

pe care l-am reprodus mai sus. Dar, la noi unde teoria actului 
de guvernământ a fost consacrată prin legea, Curţii de casaţie 
din 1 Iulie 1905, când d. Toma, Stelian, în calitate de ministru 
de justiție, vorbind în Senat cu ocaziunea: discuţiunilor” legei 
pentru organizarea Curţii de casaţie din 1910, recunoaşte că 
actele de guvernământ continuă să subsiste sub imperiul uioii 
legi, care desfinţează contenciosul de anulaţiune al actelor adimini- 
strâtive de autoritate ; când legea din 17 Feber. 1912 ne vorbeşte 
eategoric de actul de guvernământ, îl defineşte, ne dă exemple, 
ne arată întreaga teorie a acestor acte în expunerea de motive 
şi în desbaterile ce au avut loc în Senat, când în fine legiuitorul 
constituant din 1923, prin art. 107 'conisfinţește teoria că actul 
de guvernământ nu poate fi judecat (din "punctul de vedere al
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legalităţei, bine înţeles) de tribunalele judecătorești, care au că- 

derea, de a judeca, actele administrative de autoritate. 

_ Expunerea, de motive a, legei din 1912 ne spune chiar că a- 

aceste acte menite să asigure existenţa și siguranţa Statului, suni 

determinate de un pericol, care ameninţă Statul şi că puterea 

executivă, care are datoria să apere societatea, se găseşte în a- 

cea, situaţie ca şi un om, care în caz de legitimă, apărare, de şi 

comite o ilegalitate, o infracţiune la, legea penală, totuşi legea 

penală îl scuzează. D-l profesor Anibal Teodorescu, consi- 

deră, că legiuitorul a înţeles greşit teoria actelor de guvernă- 

mânt. Dar, noi credem că legiuitorul creiază o stare nouă juri- 

dică, că el nu este obligat să urmeze construcţiunele şi teoriile 

doctrinale sau juzisprudenţiale. In speţă el nu înova, el admitea 

teoria, formulată de Laferrisre, produs al jurisprudenţei con- 

siliului de Stat francez, susținută şi de Felix Moreau, Michoud, 

Bremond, că adică actul acesta de guvernământ privitor la, si- 

guranţa Statului este politic prin” natura lui și este determinat 

de o necesitate, de un pericol care ameniţă Statul. 

D-l profesor Teodorescu nu recunoaște caracierul de acte 

de . guvernământ, actelor arătate de legiuitorul din 1912. D-sa 

crede că sunt acte de guvernământ „„icele acte lăsate de lege la 

„aprecierea necondiționată a administrațiunei de a le face sau a 

snt le face. Să luă câteva exemple : 

1. Art. 811 şi 817 ce. civ., impun, între altele, unui stabili- 

„ment public sau de utilitate publică obligaţiunea de a dobândi 

„autorizarea, guvernului pentru a 'putea primi 0 donaţiune sau 

„un. legat. Dacă guvernul refuză, autorizarea, el uzează de un 

„drept al său şi stabilimentul dăunat nu poate cere nici anula- 

„rea actului, nici daune. i . 

2. „Legea, asupra străinilor din 7 Aprilie 1881 dă consiliu- 

„lui de miniştri dreptut de expulzare. Streinul, care ca, şi naţio- 

„malul are în general dreptul de a se așeza pe teritoriul Statului 

„nostru şi de a circula -pe el, odată, expulzat, nu se va putea 

„plânge contra jurnalului încheiat, căci măsura ce se execută 

„în potrivă-i este cu totul Ja. aprecierea. guvernului de a lua sau 

„Mu. i
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3. „Legea din 20 Decembrie 1909 dă funcţionarilor, mese- 
„riaşilor şi muncitorilor Statului judeţelor şi comunelor şi sta- 
„bilimentelor publice dreptul de a se asocia pentru apărarea, 
„intereselor profesionale cu condiţiunea de a obţine mai înţâi 
„autorizarea ministrului de care depind. Ei au dreptul în sine 
„de a se asocia în puterea, constituțiune, nu-i pot însă exercita 
„de cât subordonat obţinerei prealabile a acestei autorizări, pa 
„care ministrul poate, după apreciere, să o acorde sau să o re- 
fuze. In acest din urmă caz nimeni nu va fi primit să se plângă, 
„căci actul ministrului e un act de guvernământ, 

„Şi aceste exemple pot fi înmulţite ori cât. 
„După cum se vede, administraţiunea când. face actul de 

„guvernământ nu lucrează în afară, de lege, ci după age ; de 
„aceia, am şi intitulat această, teorie elaborată de noi, şi expusă 
„pentru prima oară în anul 1910, teoria, legalităţei actelor de 
„guvernământ. Astfel concepute, aceste acte nu mai sunt discre- 
„ționare şi în ceeace priveşte legalitatea ci numai oportunita- 
„tea lor“. 

Această teorie a legalităţei admite că : 1) actele de guver- 
nământ există, şi că ele sunt de aceiaş natură cu actele admi.- 
Distrative de autoritate ; 2) că, ele trebue să fie totdeauna, le- 
ale; 3) că ele nu pot fi censurate de autoritatea judecătorească, 
conform principiului qui suo jure utitur nomânom laedil.; &) 
că aceste.acte sunt sau simple autorizaţiuni tutelare sau autori: 
zaţiuni administrative date de superiorul ierarhic funcţionarilor 
din ierarhie pentru a se putea asocia, sau unele măsuri discre- 
ționare luate de puterea executivă. faţă de streini, care sunt to- 
leraţi de a sta în țară, 

Prin urmare se schimbă cu totul problema. Se susţine o 
teorie aplicându-se la, fapte cu totul deosebite de cât acelea, pe : 
care le-au avut în vedere şi legiuitorii şi doctrina, franceză şi 
cea, română şi jurisprudenţa, franceză, şi cea română și i se dă 
o nouă bază juridică. După o comunicare verbală, se pare că d. 
Teodorescu a părăsit această teorie, probabil în urma recunoa- 
şterei actului de guvernământ şi de constituantul din 1923. 

Noi înţelegem foarte bine protestul d-lui profesor Anibal
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Teodorescu în contra acestei teorii a necesităţei care legitimea- 
ză şi actul de guvernământ şi decretul lege şi actele administra- 
tive de fapt, dar nu e mai puţin adevărat că trebue să recunoa- 
scă că, dacă un particular omoară, pa cineva, aflându-se în le- 
gitimă apărare, şi este scuzat, trebue să se admită şi colectivi- 
tăţei acest drept. Trebue însă cu puteri unite să luptăm pentru 
ca să limităm sfera acestei noţiuni, să facem ca, legalitatea să 
domnească în administraţiune ; a nega însă existența unei în- 
tregi categorii de acte şi a da numele de acte de guvernământ 
unei alte categorii de acte, se poate da naştere la confuziuni în 
spirite, care poate să fie păgubitoare dreptului cetățeanului. Şi 
în această privinţă avem un exemplu tipic în sentinţa tribuna= 
lului Putna S. I, din 20 Aprilie 1921 "), care având să judece 
Teclamaţiunea făcută de un podgorean, care pretindea că Statul 
vărsându-i în Decembrie 1916, o cantitate de vin, constatată de 
o comisiune şi pentru care i-se liberase bonuri de rechiziţie, nu 
mai voieşte să-i plătească de cât o cantitate mult mai mică, 
constatată de o altă comisiune după 2 ani dela săvârşirea fap- tului. 

i 
Tribunalul admite că măsura, guvernului este un act de 

guvernământ, căci, zice tribunalul: „actele de guvernământ, 
sunt tot acte de autoritate, emanaţiuni directe ale autorităţii ad- 
„tive care însă sunt lăsate de lege la aprecierea, necondiționată, a 
„administraţiunei de a le face sau a nu le face (An. Teodorescu, 
„care însă sunt lăsate de lege la aprecierea nscondiţionată, a, 
„administraţiunei de a, le face sau a nu le face (An. Teodorescu, 
„drept adm., pag. 220), şi care nu pot fi anulate sau reformate 
„de nici un tribunal judecătorese sau administrativ şi nici nu 
„Pot da loc la despăgubiri băneşti pentru particularii dăunaţi. 
„Prin legea din 17 Februarie 1912, la art. 5, lit. £ se specifică : 
„actele de guvernământ, adică, măsurile luate pentru ocrotirea 
„unui interes general privitor la ordinea publică, la Siguranţa, 
„Statului internă sau externă, sau la alte cerinţe de ordine su- 

| „porioară cum ar fi declararea, stărei de asediu, faptele de răs- 

  

1) Tribunalul Putna s. 1, Curier judiciar 2,922, p. 21,
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„boi, care ar rezulta dintro forță majoră sau din necesităţile 

„imediate ale. luptei, ete.“. 

Cu alte cuvinte tribunalul admite în totul teoria d-lui pro- 

fesor Anibal Teodorescu, pe care o reproduce întocmai, însă 0 

aplică nu la actele arătate de d-sa, dar la actele şi faptele ară- 

tate în legea din 1912. Nu numai atât, din pasajul citat se vede 

că tribunalul după ce citează pasajul întreg din lucrărea d-lui 

profesor Teodorescu în care se vorbeşte despre teoria legalităţii, 

citează textul lege din 1912, care admite teoria necesităţei şi 

deci a ilegalităței. Prin urmare se invoacă de o dată 2 teorii eon- 

trarii, | 

Mai departe iribunalui adaogă : „Având în vedere că prin 

„acest text (art. 5 $ VI, lit £) se enumără actele de guvernă- 

„mânt şi între acestea, figurează şi fapte de răsboi, care con- 

„form legei nu dau drept la despăgubiri și nici la actiune în 

„justiţie, acte care deci nu sunt discreționare în ceeace priveştă 

„legalitatea lor, ci mimai în privința oportunității lor“.. 

Cu alte cuvinte tribunalul recunoaște ca şi d. profesor Teo- 

dorescu că actul e perfect legal, dar puterea executivă e liberă 

să facă sau să nu facă actul şi să-i facă când va vroi. Dar, 

după cum am zis, tribunalul admite teoria, însă o aplică la actele 

enumărate de lege şi atunci luarea şi vărsarea vinului propri- 

tate a unui particular este un act perfect legal şi administrato- 

rul e singur judecător al oportunităţei măsurei. Dar atunci ad- 

ministraţiunea e liberă să distrugă orice proprietate particulară. 

Şi, în definitiv care e legea care poate să permită asemenea 

fapte ? Aceste acte au scuza necesităței, dar nu sunt legale, după 

cum nu e legal să omori pe cineva, dar ești scuzat dacă ai fost 

în legitimă apărare. Guvernul a putut lua, o asemenea măsură 

pentru a înlătura pericolul ca. trupele noastre să nu bea alcool 

şi să comită apoi excese față de populaţiunea noastră, iar în 

zona de operaţiuni, ca, chiar trupele de luptă să nu aibă posibi- 

litate de a se îmbăta şi a deveni astiel incapabile de rezistenţă 

sau elemențe de dezordine. Admiţând teoria legalităţei astfel 

cum e combinată de tribunalul Putna, considerând ca acte de 

guvernământ cele indicate de legiuitorul din 1912, dar cu carac-
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terele arătate de d-l profesor Teodorescu ajungem la legitima. 

zea abuzului, pe câtă vreme în concenţia legiuitorului din 1912, 

actul ilegal e scuzat numai dacă, întrunește anumite condițiuni. 

* 
x XR 

166. — Am examinat până acum starea doctrinei, atât în 

Franţa cât şi la noi, asupra actelor de guvernământ. 

Să exminăm acum starea legislaţiunei. În legea pentru or- 

ganizarea consiliului de Stat din 11 Februarie 1864, care are ca 

model legea consiliului de Stat din Franţa dela 3 Martie 1849 nu 

vedem reprodus art. 47, care, după Vivien, admite existenţa ac- 

telor de guvernământ. In art. 45 ne spune că consiliul de Stat 

se va pronunța asupra conflictelor de atribuțiuni dintre auto- 

vitatea administrativă şi cea judecătorească. Nu găsim deci nici 

un text de lege în care să se facă mentiune de actele de guvernă- 

„mânt ; art. 49 însă ne spune că consiliul va judeca ca prima sau 

ultima, instanţă toate cauzele de natură contencioase admini- 

strative, câte i se vor atribui prin anumita lege. Probabil, că, în 

această lege specială, care nu s'a făcut, sar fi putut vorbi de 

actele de guvernământ, căci, art. 51. care ne vorbeşte despre 

dreptul particularilor, ale căror interese au fost vătămate prin 

zre-o măsară administrativă, de a reclama la consiliul de Stat 

nu face nici o excepție pentru aceste acte. 

Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin art. 131 din consti- 

tuţiunea, dela, 1 Iulie 1866, devenit art. 130 prin modificarea din 

8 lunie 1884. Potrivit acestei dispoziţiuni constituţionale s'a vo- 

tat şi promulgat la 9 Tulie 1866 legea pentru împărțirea dife- 

vitelor atribuţiuni ale consiliului de Stat, desființat prin consti- 

tuţie. Această, lege iarăşi nu ne vorbeşte nimic despre actele de 

guvernământ. În art, 3 se stabileşte că toate afacerile de natură, 

contencioase, ce se judecau de consiliul de Stat, se vor judeca de 

instanţele judecătorești, iar art. 3 şi 4 ne spun că conflictele de 

atribuţiuni, care se judecau potrivit art. 45 de consiliul de Stat 

se. vor judeca, de Curtea de casaţie şi art. 4 arată procedura ce
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trebue urmată, când se ridică acest conflict de atribuţiuni Şi da 
cine poate să, fie ridicat. 

Constituţiunea din 1866 legiferă numai pentru timpuri 
normale. În viaţa unui Stat. însă se pot întâmpla crize politice 
sociale sau economice de o foarte mare intensitate. In cele mai 
multe ţări s'a căutat să se reglementeze această, stare. de criză. 
Așa de pildă Romanii, care pentru timpuri normale, aveau ma- 
gistraturile cu caracterile lor de anualitate şi dualitate, cu drep. 
tul de intercesiune, în timp de paricol numeau un dictator cu 
drepturi depline, având potestas maxima et imperium mazi- 
înun. Instituţiunea dictaturei însă decade şi, în anul 44 a. Chr. 
ca o desființată prin legea Antoniu. Senatul însă, în caz de pe- 
ricol, învostoşte pe consuli cu puteri dictatoriale printr'un sena- 
tus consult numit senatus consultum ultimae necessitalis şi care 
începea cu formula Consules caveaut ne Qquid respublica detri- 
menti caperet. 

In dreptul modern constatăm că în Anglia nu se admite 
nici o aparenţă de dictatură. Din această cauză nu se poate con- 
cepe în Anglia ca puterea executivă să ia măsuri contrari legilor, 
Aceleaşi principii există şi în Statele-Unite ale Amoricei de 
Nord. | 

In Prusia găsim, în constituțiunea din 31 Ianuarie 1850, 
articolul 63, în cuprinderea următoare : Dacă măsuri urgente 
trebuesc luate fie pentru menţinerea, siguranței publice, fie din 
cauza unei calamităţi naţionale neprevăzute şi, dacă camerele 
nu sunt reunite, pot fi emisa ordonanța având putere de lege, 
sub responsabilitatea colectivă a ministerului și cu coniţiunea 
să nu fie contrarii constituțiunsi. Ele trebusse să fie supuse a- 
probărei celor 2 camere la prima lor reuniune. 

Analizând acest text de lega vedem că acest drept de criză, 
acest drept de necesitate, notvzrordnungsrecht trobue să întru- 
nească următoarele caractere : ” 

1. Să aibă un caracter politic, adică să fie destinat ca să 
asigure ordinea publică sau să înlăture o calamitate publică. 

2. Parlamentul să. nu fie în funcţiune,
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3. Măsura să fie luată de întregul guvern, sub responsabili- 

tatea, lui. , 

„4. Ordonanţele sau actele să nu fie contrarii constituţiunei. 

5. Să existe un caracter de urgenţă. 

6. Măsura, are un caracter provizoriu, urmând să fie su- 

pusă. aprobărei parlamentului la prima reuniune. 

Sub imperiul constituţiunei din 1866, se face legea din i 

Iulie 1905 care dă în căderea Curţei de casaţie contenciosul de 

anulaţiune al actelor administrative de autoritate, exceptând 

însă actele de guvernământ. Legiuitorul nu dă o definiţiune a- 

cestor acte. Din discuţiunile urmate în Cameră şi în Senat se 

veda că legiuitorul a avut în vedere sistemul francez (astfel cum 

este arătat de Laferriăre) care e opera consiliului de Stat. Le- 

giuitorul a crezut că înalta curte va putea să determine natura 

și condiţiunilor actelor de guvernământ. 

167. — Inainte de legea din 1905, jurisprudenţa noastră 

admitea, în lipsă de orice text, existenţa, actelor de guvernă- 

mânt. Astfel Curtea, de casaţie II, printr”o decizie din 25 lanua- 

rie 1900, considera ca un act de guvernământ oprirea unor 

streini, fără domiciliu în ţară, şi fără căpătâi de a debarca în- 

tunul din porturile noastre întru cât măsura, este luată, pentru 

asigurarea siguranţei Statului *). Inalta, Curte arată că. ceeace 

deosibeşte actele de guvernământ de actele administrative de au- 

toritate este caracterul politic al celor dintâi. 

Inalta Curte face o confuziune, căci ea consideră drept act 

de guvernământ un act de poliţie administrativă. Fiecare Stat 

are la frontieră agenţi poliţieneşti pentru a examină situaţiu- 

nea, streinilor, care voiesc să intre în ţară. Dacă cei care vor să 

intre sunt oameni fără căpătâi, cari pot fi periculrşi, ei pot fi o- 

priţi de a intra în ţară. Nu numai atât, sunt unele State, care 

cer dela acei care vor să intre în ţară, ca să, facă dovadă că, po- 

sedă, oarecare avere, sau că au o meserie, sau că au rude în țară. . 

Acestea toate sunt măsuri de poliţie, destinate ca să împiedice 

  

1) Buletin 1900, p. 89, Drepiul 1900 No. 29, pag. 129. 
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sporirea numărului delicuenţilor, sau a oamenilor fără lucru. De 
unde scoate înalta curte caracterul politic al acestor acte ? Nu- 
mai din dorinţa de a le considera ca acte de guvernământ şi 
prin urmare pentru a înlătura responsabilitatea Statului. Dar. 
putea, să facă acelaş lucru, dacă considera măsura. ca, un act 
polițienesc legal, care nu  dedea drept la nici o despăgubire. 
Streinii, opriţi să debarce, nu aveau nici un drept de a intra pe 
teritoriul ţărei. Faptul că actul a fost luat ca o măsură. nece- 
sară siguranței statului nu îndreptăţea înalta Curte să-l consi- 
dere ca un act de guvernământ, căci toate măsurile de poliţie 
preventivă sunt destinate să previe crime şi delicte, prin urmare 
să mărească, starea de siguranţă. Spre ex., poliţia arestează. mai 
mulţi vagabonzi şi constată cu ocaziunea, anchetei, că unii sunt 
dezertori, alţii evadați, etc. Oare măsura are un caracter politic? 

Secţia III-a a înaltei Curți printr:o deciziune din 20 No- 
embrie 1909 admite enumerațiunea, făcută de Laferritre a ac- 
telor de guvernământ, _ 

Legea din 24 Martie 1910 suprimă, contenciosul de anula- 
țiune al actelor de autoritate înfiinţat prin legea din 1 Iulie 
1905, adică se revine la sistemul ce a existat după legea din 11 
Tulie 1866, după suprimarea consiliului de Stat, adică instanţele 
judecătorești ordinare sunț competinte de a. judeca legalitatea 
actelor administrative şi a acorda daune pentru repararea pro. 
judiţiului cauzat printr'un act administrativ de autoritate ilegal. 
Din discuțiunea urmată în Senat, se vede că; sa menţinut a- 
ceastă, categorie de acte sustrase dela orice control jurisdicţio- 
nal. In adevăr, d. Toma Stelian, ministru de justiţie, ne spune 
că : aceste acte de guvernământ implică prin natura lor o putere 
absolută şi discreţionară pentru autoritatea adimninistrativă pen- 
tru că sunt acte referitoare la ordinea, publică, la siguranța 
Statului, acte fără de care viaţa pentru Stat nu este cu putinţă. 

„Aceste acte sunt scoase de sub controlul oricărei jurisdie- 
țiuni, chiar și în ţările cuin este Franţa, care au un consiliu de 
Stat, adică o instanță administrativă superioară, cu misiunea 
de a controla, actele administraţiunei. Actele acestea, sunt în a- 

„fară de orice control, chiar şi în acele țări. Prin urmare este
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-un drept să ne întrebăm, ce au să. devină şi la noi? Răspunsul 

ni-l Qă legea, din 1866. Art. 4 din legea dela 1866 rezervă auto- 

rităţei administrative asemenea acte şi adaogă, că dacă întâm- 

plător asemenea acte ar îi aduse înaintea instanţelor judecă- 

toreşti, autoritatea administrativă are dreptul de a ridica con- 

îlictul de atribuţiuni“. (Desb. Senat. şedinţa 20 Martie 1910). Ca 
exemplu de act de guvernământ, ministrul justiţiei ne cita fap- 

tul oprirei unei reprezentaţiuni teatrale imorale. 

După noi art. 4 din legea dela 9 Iulie 1866, pe care l-am re- 
produs mai sus ne vorbeşte despre conflictul de atribuţiuni, adică 

când o necesitate judecătorească, este sezisată, cu judecarea unor 

chestiuni administrative, sau o instanță administrativă cu ju- 
decare unei chestiuni de ordin judecătoresc şi art. 4 ne spune 
că miniștrii, prefecţii sau părţile interesate când vor crede că o 
chestiune, care se tratează în prima instanță înaintea, unei ju- 

decătorii, este de atribuţiunea administraţiunei, vor putea cere 
trimiterea, afacerei autorităţei competinte. Dacă judecata, res- 
pinge sau admite cererea, partea nemulțumită se va adresa 
Curţii de casaţie pentru regularea conflictului. In Franţa acest 
conflict de atribuţiuni este dat în judecata tribunalului de con- 
flicte. La noi prin legea din î1 Februarie 1864. pentru organi- 
zarea consiliului de Stat, acest drept era, conferit consiliului, 
iar prin legea prin care se împart atribuţiunile consiliului, ace- 
ste atribuţiuni sunt conferite Curţii de casație. 

In acest articol, se vorbeşte numai de delimitarea, sferelor 
de atribuţiuni ale puterei executive şi judecătoreşti şi se arată 
mijlocul creiat de lege pentru a impiedica ca una din puteri să 
nu încalce asupra atribuţiunilor celeilalte. De pildă pentru a 
obţine o autorizare de construcţie, cineva se adresează tribu- 
nalului, pentru a, înființa o industrie insalubră, cineva se a- 
dresează, justiţiei să-i dea, autorizare. lată cazuri în care se 
poate invoca conilictul de atribuţiuni. | 

Prin urmare art. 4 nu vorbeşte de actele de guvernământ. 
Prin legea din 1910 se revine la sistemul belgian, care nu cu- 
noaşte actele de guvernământ şi unde particularul lezat prin- 
iun, act ilegal al puterei executive are drept la daune.
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In Franţa, s'a născut teoria, actelor de guvernământ tocmai 

pentru că actele puterei executive pot fi anulate de consiliul 

de Stat. i 

A recunoaşte însă puterei executive dreptul de a îndeplini 

un şir întreg deacte în afară de orice lege, pe de asupra legilor, 

violând orice drepturi, într;o legiuire, în care cetăţeanul nu ar- 

putea obţine anularea unui act administrativ ilegal, răpindu-i 

astfel şi nevinovata garanție de a putea, cere despăgubiri pen- 

tru daunele suferite, ar fi o măsură lipsită, de cel mai elementar 

spirit de liberalism, ne spune cu drept cuvânt ministrul justi-. 

ţiei în expunerea de motive a legei din 17 Februarie 1912, cri- 

ticând legea din 1910. 

Dar, dacă examinăm exemplul dat. ca anume oprirea unei 

reprezentaţiuni imorale ar constitui un act de guvernământ, con- 

statăm că el este un act de poliţie, care poate fi examinat de 

justiţie şi în cazul când oprirea a fost samavolnică,. când repre- 

zentaţia, nu era, imorală, ea va, atribui daune celui păgubit. - 

| Sub imperiul acestei legi, tribunalul Tlfov, s. Til-a. prin 

sentinţa din 30 Septembrie 1910, confirmată și de Curtea de 

apel București IV (decizia 170 din 1911), și de Curtea de ca- 

sație I-a, stabileşte că oprirea ordonată de ministerul de interne 

a expediției unui număr de foi ale ziarului Dimineaţa constitue 

un act de guvernământ 1), întru cât are un mobil politie. 

Şi aci iarăşi, instanţele noastre judecătoreşti au socotit 

drept act de guvernământ o simplă măsură. de poliţie. In ade- 

văr, legea, pentru organizarea, poliţiei generale a Statului prevede 
că între obligaţiunile poliţiei este şi aceea de a preveni infrac- 

țiunile dela legi și regulamente. Când autoritatea poliţienească 

constâtă că întrun ziar se găsesc informaţiuni de aşa natură, 
în cât fiind citite într'o anumită regiune, ar putea, să provoace- 
neorândueli, este datoare să oprească expediţia acestor foi pen- 
tru acea localitate, dar actul e un act administrativ de autori- 
tate de natură poliţienească, supus controlului jurisdicţional. 
Instanţa competinte va judeca în fapt, dacă măsura luată de: 

  

” 1) Dreptul din 1910 No. 6%, pg. 543, Ilfov II, sentința din 30 Sept. 
1910 cu o adnotaţie de mine. ,
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administraţiune era justificată și, dacă nu era, va. declara ac- 

tul ilegal, abuziv şi ca atare autoritatea, administrativă va fi 

xăspunzătoare de daune. 

Dacă o asemenea măsură ar îi socotită drept act de guver- 

nământ, atunci presa care nu ar fi favorabilă guvernului ar 

putea, fi paralizată în activitatea ei, căci i sar refuza. trans- 

portul poştal. Serviciul poştal este monopolizat şi e un serviciu 

public şi orice serviciu public, fie că e direct exploatat de Stat, 

-fie că e exploatat prin concensionar nu poate să aibă preferinţe 

şi nu poate refuza executarea serviciului dacă cel care îl re- 

clamă, îndeplineşte condiţiunile cerute pentru toată, lumea. 

Constatăm. prin urmare la instanţele noastre judecătoreşti 

o tendinţă. pronunţată de a legitima abuzurile administraţiunei, 

considerând drept acte de guvernământ măsuri, polițienești. 

Instanţele judecătoreşti pentru a motiva, hotărârea, invoacă mo- 

bilul politic al actului, adică, se prevalează de doctrina. abando- 

“ nată în Franţa, din 1875 şi care e recunoscută de toţi scriitorii 

-ca fiind periculoasă libertăţilor publice. 

Prusia, care se considera la noi, ca o ţară puţin liberală, 

am arătat că avea reglementat prin art. 63 din constituţiunea 

din 1850 dreptul de necesitate şi jurisprudenţă cum ne arată 

Laband, aplică cu serupulozitate principiile. In Austria, art. 14 

din constituţiune admite acelaș principiu şi stabileste că dacă 

aceste măsuri ale guvernului nu au fost supuse spre ratificare 

parlamentului, sesiunea care urmează punerei lor în aplicare, 

-aceste măsuri încetează de a, mai avea vreo forță obligatorie. 

La noi, fără lege, având o constituţie, care stabileşte că nu 

se poate nici constituţia, nici legile prin măsurile puterei exe- 

-cutive, se proclamă în principiu că măsuri polițienești cu un mo- 

bil politie pot să violeze drepturi, căci ele fiind. declarate drept 

acte de guvernământ sunt sacro sancte. Este întronarea abu- 

zului şi ridicarea, lui la rangul de principiu. 

Violarea. constituţiunei este la noi o boală a oamenilor “poli- 

tici. Cele mai multe dintre legi sunt anticonstituţionale, aşa în 

cât casaţia în secţiuni unite va avea foarte mult de lucru dacă 

sar face recursuri pe motiv de neconstituţionalitate. Această, ten-
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dinţă ce constatăm la oamenii noştri de guvern de a nu cunoaşte 

margini la atotputernicia lor este îngrijitoare. Pentru dânşii 

legi, constituţie, nu însemnează nimic, când: voiesc să realizeze. 

ceva. Ce să mai zicem când, chiar autorii constituţiunei din 1923, 

o violează, câteva luni după punerea ei în aplicare. căci, în 

1924, se declară starea de asediu, prin ordonanța generalului 

comandant al corpului II, violându-se art. 125, al. IL. constitu- 

ție, iar printr'un decret, tot din 1924, se măresc taxele vamale, 

„adică creiază impozite fără lege, contravenindu-se la art. 109 

din constituţie. 

Singura, putere, care uneori face obstacol atotputerniciei 

lor, este puterea judecătorească, 

Şi puterea, judecătorească. are şi suficientă putere şi sufi- 

cientă autoritate ca să aducă la respectul legalităței pe toată 

vumea. 

Curtea de casaţie printr'o decizie din 20 Noembrie 1907, 

ne spune că actul de guvernământ nu poate fi decât acela care. 

vegulează raporturile guvernului cu Parlamentul, acele care 

ordonă măsurile de siguranţă internă sau externă a Statului şi 

acela care decide de răsboi '). Făcând o asemenea enumera- 
țiune, înalta Curte nu arată şi criteriul după care se diferen- 

țiază actul de guvernământ de actele administrative de auto- 

ritate, | 

Această lucrare o face legiuitorul din 17 Februarie 1912. 
EI caută să stabilească normele după care să se poată deosebi 
actele de guvernământ ; el caută să lămurească aceste acte, pen- 
tiu ca. astfel să asigure drepturile particularilor. Am arătat 
mai sus întreaga economie a acestei legi, în cât e inutil să mai 
insistăm. 

168. — Şi acum după ce am examinat principiile funda-- 
mentale puse de legiuitorul din 1912, să vedem cum se face apli- 
cațiunea de organele judecătoreşti. 

Inalta. Curte de casaţie s. III, printr'o deciziune din 10 De- 
cembrie 1919 consideră drept act de guvernământ, o măsură, 

  

1) Cas. III, decizia No. 319 din 1907, Curier jud. 1908, p. 196.
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prin care guvernul, potrivit legei, organiza un serviciu public 

înființând o nouă cameră, de comerţ la Bacău prin restrânge- 

vea circumscripțiilor oamenilor de comerţ din Iaşi şi Focşani 

şi ca o consecinţă a acestei noi organizări dizolvă consiliile ca- 

merilor din Iaşi şi Focșani şi stabileşte noi alegeri. 

Preşedintele și mai mulţi membri ai dizolvatului consiliu 

fac recurs şi cer anularea decretelor prin care se modifică cir- 

cumscripţiunile camerelor de comerţ precum și contra deciziu- 

ne: ministeriale prin care se dezvoltă consiliul camerei de co- 

pier din laşi şi se stabilesc noi „alegeri. 

„Un asemenea act, zice înalta Curte"), constitue un aci 

„de guvernământ, căci, printr'un asemenea act, legiuitorul « 

„înţeles, după cum arată lămurit în articolul de mai. sus. mă- 

„urile luate pentru ocrotirea unui interes general privitor la 

„ordinea, și siguranța publică, : cum şi orice alte dispoziţiuni 

„luate spre a garanta interesele superioare ale Statului, căci 

„modificarea cireumseripțiilor unor camere de comert cu toate 

„consecinţele ei, precum este dizolvarea adunărei vechilor ca- 

„mere spre a se face alegeri în conformitate cu noua, stare de 

„lucruri, este o măsură pe care guvernul o ia toemai în vederen 

„„reglementărei cerinţelor și intereselor superioare ale comer- 

tului, ete“. 

Or, înalta Curte când se ridica excepţiunea că actul atacat 

ar constitui un act de guvernământ, trebuia să examineze : 

1. Dacă, actul atacat este, prin natura sa politic. Şi ax fi 

răspuns imediat că este un act cu caracter pur administrativ. 

prin care se organizează un serviciu public în conformitate cur: 

legea din 10 Mai 1886 asupra camerilor de comert. Art. 2 din 

lege spune formal că guvernul va putea înmulţi numărul ca-, 

merelor de comerţ şi prin decret regal se va determina circum.- 

scripțiile şi numărul membrilor fiecărei camere. 

2. Pentru ca actul să fie de guvernământ trebuia ca el să fi 

fost determinat de un pericol, să fi fost o situațiune de criză. 

căci actele de guvernământ privitoare la măsurile de siguranţă 

internă nu sunt acte de timpuri normale. Or, în speța care era: 

1) Dreptul 19/920, pag. 220,
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pericolul grav, care necesită, facereaactului ? Şi apoi constatăm 
că, în speţă, ministrul, trebuind să facă aplicaţiunea legilor, a 
procedat conform cu legea formând această nouă cameră de 
comerţ. 

3. Trebuia să vadă dacă măsura era. provizorie şi dacă era 

luată, de guvern, în afară de atribuţiunile sale. 

Or, măsura, era perfect legală şi era definitivă în sensul că 
actul puterei executive nu avea nevoie de nici o ratificare din 
partea, parlamentului. | 

Chiar dacă legea nu ar fi dat în mod expres guvernului 
dreptul de a, organiza şi de a creia noi camere de comerţ, doc- 
trina, admite că puterea executivă are dreptul de a organiza, ser- 
viciile publice. Iată ce ne spune Duguit (Trait6 de droit constit. 
II, p. 469 şi urm.) : La competence du chef de PEtat pour faire 
spontan&ment des reglements autonomes sur Porganisation et le 
fonctionement des services publies est incontestable. II y a lă 
laplication dune regle de droit contumier constitutionnel. 

Făcând această simplă examinare reiese clar că actul nu 
poate constitui un act de guvernământ, că el este un act admi- 
nistrativ de autoritate, relativ la organizarea unui serviciu, dar 
este perfect legal. | 

Ca o consecinţă a acestei noi organizaţiuni trebuia să se 
dizolve consiliile cameri'or din Iaşi și Focşani, căci membrii a- 

„cestor camere fuseseră aleşi şi de alegătorii cari atuncea. făceau 

parte din acele circumscripţii, dar care acum fac parte din 

circumscripția Bacău. Or; aleşii din Iaşi şi Focşani nu mai pot 
veprezenta, pe alegătorii circumscripţiei Bacău, care au alţi re- 
prezentanțţi. | 

Legea, din 10 Mai 1866 consideră camerele de comerţ ca 
stabilimente publice, adică servicii publice dotate cu personali- 
tate şi supuse tutelei administrative, exercitată de ministrul de 
comerţ şi: industrie, care are drept să anuleze sau să confirme 
alegerile (art. 13), să exercite control (art. 18 şi 27), are drept 
să le ceară avizuri (art. 19), aprobă bugetul (art. 30), aprobă 
regulamentele (art. 28), 

Prin decizia 1211 din 11 Noembrie 1921, înalta. Curte de ca-
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saţie s. III, consideră drept acte de guvernământ jurnalele con- 

siliilor de: miniştri din August 1921, prin care se proibă la ex- 

port grâul, secara, şi derivatele lor, rezervându-le pentru consu- 

mul intern, iar disponibilul, dacă va fi, se rezervă Statului, care: 

îi va plăti producătorului pe un preţ maximal, exportându-i 

dânsul ; se lasă liber exportul orzului, ovăzului, porumbului, 

fasolei, care ar depăşi consumul intern, dar exportatorul va, tre- 

hui să dea Statului o cantitate egală cu preţ maximal. Statul 

cedează exportul acestor cereale unei organizaţiuni private nu- 

mite Sindez contra unui comision, care reprezintă diferenţa în- 

tre preţul maximal plătit şi acel al pieţelor străine. 

Inalta Curte arată că; din expunerea de motive a legei din 

17 Februarie 1912 pentru organizarea Curţii de casatie, rezultă 

că. prin acte de guvernământ, se înţeleg măsurile luate pentru 

ocrotirea unui interes general şi care prin natura, lor au un ca- 

racter politic, adică sunt privitoare la, ordinea publică, la sigu- 

ranţa Statului, internă sau externă, sau la alte cerinte de ordin 

superior. Şi apoi adaogă: „că dar întru cât prin act de guver- 

nământ se înțelege orice act cu caracter general şi politic, ur- 

mează a se examina, dacă măsura, atacată cu recurs întrunește 

aceste condițiuni. | | 

O asemenea, formulare a actului de guvernământ este foarte 

periculoasă, căci toate măsurile luate de guvern în materie de 

poliţie, toate măsurile restrictive de libertăţi, vor intra toate în 

această definiţiune *). 

Am văzut cum Prusienii au reglementat prin constituţiu- 

nea lor din 1850 legislaţiunea de criză. Acelaş sistem îl găsim și 

în Danemarca, şi în Japonia, am văzut că există în Austra-Un- 

gavia. Dar după răsboiul mondial, constituțiunea prusiană din 

30 Noembrie 1920, adoptă prin art. 52 aceleaşi dispozițiuni care 

  

1) Inalta curte constată că măsura are un caracter general, constată 

apoi că are un caracter politic, căci din referatul ministrului de interne care 

a motivat jurnalele atacate, se arată că exportul grâului trebue rezervat sta- 

tului care a contractat cu statul francez vânzarea unei mari cantități, din care 

numai o mică parte s'a executat, mai trebuia ca Statui să aibă ia dispoziţie. 

producţia grâului pentru a asigura hrana populaţiunei cu un preţ convenabil 

şi în fine prin exportul grâului, secarei şi derivatelor s'ar contribui la ridicarea 

valutei.
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ereau şi în constituţia, din 1850 cu adaosul că, guvernul când dă 
ordonanţe de necesitate, trebue să obţie în prealabil asentimen- 
tul unei comisiuni permanente alese de parlament» din sânul 

= 1 
: - său 1). 

  

Vezi această decizie în Curierul Judiciar, 571922 pg. 71 cuo adnot. de D. N. C. Schina; Dreptul 6/1922 p. 49; Pand. rom. 1922, 1. p. 151 cu adno- tațiuni de d. D. G. Tazlaoanu şi M. Cantacuzino. 
Considerând, zice curtea, că dacă exportul ar fi liber, Statul nu şi-ar putea îndeplini obligaţiunile, iar productorii atraşi de preţuri exagerate ar fi vândut totul în streinătate, iar populațiunea ar fi fost expusă foametei ; că prin ridicarea valutei Sar înlătura, în marginile posibilităţei scumpetea excesivă care apăsă asupra tuturor şi cu deosebire asupra celor lipsiți de mijloace, care sunt cei mai mulți; foametea şi scumpetea, consecinţe ale evenimentelor prin care am trecut, pot turbura liniştea ţărei și este de datoria guvernelor de a le proveni, iar măsurile luate în acest scop sunt adevărate acte de guvernământ. i 
Curtea nu observă că actul de guvernământ nu este un act de tim- puri normale, ci un act care intervine în timpuri de criză, când parla- „mentul lipsind, guvernul este dator să ia de urgență măsurile necesare pentru a salvgarda existența Statului, integritatea teritoriului, ordinea Publică, sau a apăra colectivitatea de unele calamităţi, Trebuia deci că stabilească : I" că țara se găsește într'un mare pericol, 2/ că parlamentul nu era în funcțiune, 3 că era urgenţa ca să se ia această măsură. 

| Și răspunsul ar fi fost: nu era nici un pericol, parlamentul era în funcțiune, nu era nici o urgență. 
Trebuie după aceea să stabilească că actul are, prin natura sa, un caracter politic, adică tinde la salvgardarea existenței statului sau a inte- grităţei teritoriului, la menţinerea ordinei publice sau la înlăturarea unor ca- amităţi. 
Oprirea exportului grâului şi obligațiunea pentru producători de a vinde Statului tot prisosul de grâu peste consumul intern, pe un preț fixat de stat este o măsură, care violează în mod flagrant principiile constituţionale căci se admite o expropiere, nu în scop de utilitate publică, dar în vedere de speculațiune ; Statul nu qă o justă şi prealabilă indemnizare fixată de justi- ție ci el fixează preţul ca să poată câştiga mai mult din diferența între prețul fixat și prețul mondial. 
Dar, cum se poate susține ca un asemenea act este, prin natura sa politic, când este vorba de operaţiuni de vindere, cumpărare, de operaţiuni cu scop lucrativ. 
Un asemenea act este prin natură un act economic şi în acelaş timp fiscal, căci creind un monopol însemnează că s'a creiat un impozit indirect, cea-ce, potrivit constituțiunei, nu e posibil să se facă decât prin lege. Dar nu numai atât, actul nu ocroteşte un interes general, In adevăr, interesul general cere ca toți locuitorii să contribue la sar- cinile statului într'o măsură, pe care legiuitorul o găseşte justă, fie pe baza proporționalităței, fie pe baza progresivităței. Or, a se lua unei categorii de cetățeni produsul muncei lor pe un preț impus, cu scopul ca Statul să câştige diferența dintre preţul impus şi preţul real, constitue un sistem, care nu în- curajează producția, 

i pb C. Rarincescu, Decretele-legi și dreptul de necesitate, Buc. 1924, p. 104—105.
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Constituţiunea cehoslovacă din 29 Februarie 1921, prin 

art. 55, admite un sistem analog, cu acel prusian. Am văzut că 

în Anglia nu poate fi vorba de acte de guvernământ, că în Bel- 

gia de asemenea, că în Franţa există, însă îngrădit foarte se- 

rios prin jurisprudenţa consiliului de Stat şi cu toate acestea 

actul e combătut cu toată energia de doctrină !). 

Prin decizia 1333 din 12 Decembrie 1922 Curtea, de casaţie, 

secţia I-a consideră drept act de guvernământ măsura. luată în 

1916 de direcţiunea generală a vămilor împreună cu comanda- 

mentul corpului de grăniceri şi inspectoratul jandameriei prin 

care s'a ordonat ca, pe o întindere de un kilometru dela frontieră 

in interiorul ţărei să nu păşuneze vitele spre a se împiedica ast- 

fel contrabandele *). 

In timpul răsboiului mondial, în perioada  neutralităței 

noastre, din cauza, lipsei de alimente atât în Germania cât şi în 

Austra-Ungaria se plăteau preţuri considerabile atât. pentru 

cereale cât şi pentru vite. Din această cauză foarte mulţi pro- 

prietaxri de vite au căutat să profite de prețurile mari ce se 

ofereau. Guvernul însă a, socotit că, un export prea mare ar 

sdruncina întreaga economie naţională, căci nu ne-ar mai ră- 

mâne vite nici pentru muncile agricole şi a hotărât să prohi- 

bască -exportul vitelor, conform art. 12 No. 2 şi 3 din legea ge- 

nerală a vămilor. ' > 

Pentru a pune capăt contrabandelor numeroase ce se fă- 

ceau, ministrul de finanţe a propus şi parlamentul a admis mo- 

dificarea legei vamale din 1905 în sensul de a se agrava. contra- 

banda de export şi a se lua măsuri pentru prevenirea contra- 

bandelor. | 

Potrivit art. 54 și 247, astfel cum au fost modificate în 1916, 

administraţia vămilor şi grănicerii, exercită un drept de poli- 

ție pe o distanţă de 10 km. dela frontieră în interiorul ţărei. și 

oricine va vroi să păşuneze vite indigene pe o zonă din apropie- 

1) Curierul judiciar din 1 Aprilie 1923, p. 202. 
1) Michoud: Des actes de gouvernement în Annales de Penseingnemeni 

supârieur de Grenoble 1889, 1 p. 263 şi urm.; Doucet, De la notion d'acte 
de gouvernement ei de son application aux maticres internationales Gre- - 
noble ,
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vea, ftontierei până la 10 km. spre interiorul ţărgi, va, trebui să 
ceară în scris permisiunea, biroului vamal celui mai apropiat, a- 
rătând numărul vitelor, locul păşunărei şi duraia acesteia, pe 
câtă, vreme legea anterioară scutea de această formalitate pe 
locuitorii satelor de pe lângă linia de frontieră. Nicăeri însă le- 
gea nu face nici .o zonă de proibiţiune absolută. 

In asemenea condițiuni, măsura de poliţie preventivă luată 
de direcţia vămilor, în 1916 de a nu mai permite păşunatul vi- 
telor în zona, de un km. era contrarie art. 247 şi din vechia lege 
şi după noua lege din 6 Aprilie 19169). 

Dacă acum examinăm actul în mod amănunţit, constatăm : 
1. Că el nu e prin natura sa politic, dar că prin natura 'sa 

e un act de poliţie preventivă vamală. Autoritatea vamală, ia, în 
limitele prescrise de legi, măsuri pentru a, preveni sau a, re- 
prima contrabandele. 

2. Că actul invocat violează art. 247 din legea generală, a 
vămilor din 6 Aprilie 1916 ; că autoritatea vamală nu putea să 
violeze legea prin măsura, luată, 

  

1) Cea-ce constatăm în deciziunea aceasta, ca şi în toate celelalte, este că înalta curte seapă din vedere că actul de guvernământ ca şi decretul-lege sunt măsuri, care sunt luate în timpuri de criză politică sau socială. Trebue să fie un pericol, care să îi făcut necesar actul de guvernământ. Inalta curte însă consideră: 1. Că actul de guvernământ este un act normal, care co- prinde foate măsurile luate pentru ocrotirea unui interes general privitor la ordinea publică, la siguranța Statului externă sau internă, sau la alte 
cerințe de ordin superior; 2. Că un asemenea act poate să fie făcut şi de 
un agent subaltern ; 3. Şi apoi constată în speţă, că agentul subaltern, adică directurul vămilor, împreună cu inspectorul grănicerilor şi al jandarmilor, luând 
această măsură au făcut un act (în speță măsura violează art. 247 din legea vămilor) de guvernământ căci măsura e luată pentru ocrotirea unui interes 
general privitor la cerințe de ordine superioare. 4. Că măsura de şi nu a fost aprobată nici de guvern, nici de Parlament dela 1916 până în Decem- 
brie 1922, e totuş validă. 

Principiile, care se degajază din această deciziune sunt felurite; cu 
toate acestea le putem grupa astfel: 1. Legile şi constituţiunea, Ia noi, pot 
fi orcând modificate prin măsuri luate de puterea executivă pentru ocrotirea unui interes general privitor ja ordinea publică sau la alte cerinţe de ordin 
superior. 2. Nu este nevae ca măsura să fie luată de guvern, chiar şi o ad- ministrațiune mai inferioară poate Iua o asemenea masură. 3. Că în contra 
unor asemenea măsuri luate de administraţie particularni vătămat nu are nici un drept de a reclama, calea recursului fiind închisă, ele fiind acte de. gu- vernământ.
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3. Că măsura luată de direcţia vămilor nu ocroțeşte un inte- 

ves general, cum zice înalta Curte, căei această, ocrotire trebue 

făcută în modul determinat de constituţie, căci dacă admitem 

că toţi şi fiecare din organele şi agenţii Statului au dreptul să 

„a măsuri pentru ocrotirea intereselor generale ale Statului, ne- 

ținând seama de puterea, legiuitoare, am ajunge la o situaţiune 

anarhică. 

4. Că pentru a avea un act de guvernământ trebue în prea- 

labil să existe o stare de criză. Actul de guvernământ ca şi de- 

cretul-lege sunt acte cu caracter legislativ, prin care se modi- 

fică un regim juridic legal de către puterea executivă din cauza 

că un pericol grav ameninţa Statul şi parlamentul nu este în 

funcţiune. Or, aci şi parlamentul funcţiona şi nici pericol nu era; 

5. Că în asemenea condițiuni, dacă autoritatea vamală con- 

sidera. după votarea, legei din 1916 că posibilitatea de a, frauda, 

nu este suficient combătută prin textul art. 247, astfel cum ea 

Pa propus, sar fi putut din nou adresa ministerului de finanţe, 

care ar fi putut sezisa parlamentul cerându-i să modifice tex- 

tul Jegei. Aceasta, era, calea. legală. 
Din deciziunile, ce am examinat, rezultă că înalta Curte 

nu a admis principiile arătate destul de limpede de legiuitorul 

din 17 Februarie 1912 şi prin textul legei și prin expunerea de 

motive şi prin desbaterile ce au avut loc mai ales în Senat. In 

adevăr legiuitorul din 1912 a înţeles că actul de guvernământ 

este o măsură extremă luată de puterea executivă pentru sal- 

varea, Statului sau a colectivităţii de un grav pericol, un act de 

legitimă apărare, este un drept de necesitate, un notverodnungs- 

vechi, pe care guvernul îl ia în mod provizoiu, în lipsa Parla- 

mentului, fiind constrâns de necesitate; pe câtă vreme înalta 

Curte socoteşte că. orice măsură, luată în timp normal, dacă e 

generală şi are un caracter politic, este un act de guvernământ, 

că prin asemenea acte se poate modifica şi suspenda constituţia 

şi legile, violându-se drepturile particularilor, căci aceste acte de 

guvernământ nu pot fi controlate de justiţie. 

Dar atunci ce sens mai au articolele şi din constituţiunea 

veche şi din cea nouă care proclamă că nimeni nu poate sus-
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penda constituţiunea, că, puterea „executivă nu poate modifica 
sau suspenda legile, când se recunoaşte şi guvernului şi autori- 
tăţilor administrative dreptul ca, prin acte de guvernământ, să 
modifice și să suspende constituţia şi legile ? 

Sar putea aduce. încă un argument în contra teoriei, ce 
rezultă din deciziunile înaltei Curți. Constituţiunea noastră şi 
cea din 1866 şi acea din 1923, proclamă : 1) principiul separa - 
țiunei puterilor ; 2) stabileşte guvernul parlamentar ; 3) stabi. 
leşte că puterea executivă are drepturi limitate, determinate 
prin constituţie ; 4) opreşte puterea executivă de a modifica le- 
gile ; 5) opreşte puterea, legislativă. de a atinge constituţia prin 
legile ce face. | 

Art. 103 din constituţia din 1923 prevede sancţiunea pen- 
tru actul legislativ, care ar viola, constituţia. In asemenea con.- 
dițiuni, vom vedea, legi, care şi ele căutând să ocrotească inte- 
rese generale privitoare la ordinea. publică, fiind anulate ca, ne- 
constituţionale, pe câtă vreme dacă guvernul sau chiar un direc- 
tor al unei administraţiuni ar fi luat o măsură similară, actul 
si-ar fi produs efecte juridice, căci cel vătămat nu poale să-l! 
atace fiindcă este un act de guvernămânţ, | 

  

Decrete-Legi 

169. — Constituţia, dela 1866 proclama, principiul separa- 
ţiunei puterilor dând dreptul de a legifera numai puterei le. 
gislative, oprind în mod formal puterea, executivă de a face acte 
care să contravină legilor, oprind-o de a, încerca, să modifice sau să suspende constituţiunea. 

Viaţa normală a Statului poate însă să fie turburată, Statul poate să treară prin anume crize politice, care să facă ca echili- brul pe care constituţiunea, l-a stabilit între cele 2 puteri poli- tice ; guvernul şi parlamentul, să fie rupt. În sistemul consţi- tuţiunei noastre, Pegele este arbitru suprem între cele 2 puteri
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în conflict şi la neinţelgere el poate sau să aprobe atitudinea, 

guvernului şi să dizolve parlamentul, sau să primească dimisia 

guvernului. 

De ordinar, aceste acte se petrec într'o atmosferă normală 

şi schimbarea de guvern, efectuată în urma, votului de neînere- 

dere al parlamentului, sau dizolvarea parlamentului şi convo- 

carea corpului electoral nu au urmări politice grave. , 

Se poate însă întâmpla ca dezacordul dintre puterea execu- 

tivă, cea, legislativă să fie profund, ca puterea executivă, 
să voiască să schimbe regimul politico-juridie și atunci „sta- 
bileşte o stare juridică nouă, extra-legală, cunoscută sub nu- 
mele de lovitură de Stat, dizolvând parlamentul şi legiferând pe 
cale de decrete. Aşa sa întâmplat la noi, în urma loviturei de 
Stat din 2 Mai 1846. Dacă însă parlamentul are suficient spri- 
jin în opinia publică, se poate să pornească. de Jos în sus o miş- 
care revoluţionară, care să înlăture guvernul, fie pentru a men- 
ține starea juridică anterioară, fie pentru a schimba, regimul po- 
litico-juridic și a-l înlocui cu altul nou ; se poate de asemenea 
întâmpla, ca, mişcarea, revoluţionară, pornită de jos în sus, să nu 
admită nimic din organizarea existentă. Or, cum ar fi. lovitura 
de Stat sau revoluţie, un lucru e cert, că, în urma unei aseme- 
nea mișcări sociale, pactul social e sfâşiat Şi o nouă organizare 
socială, trebue să, apară. | 

Starea de legalitate, care domină în timpurile normale 
poate să fie întreruptă, şi din cauza, crizelor internaţionale. In 
timp de răsboi, se caută. să, șe strângă cât mai mult legătura, de 
solidaritate, care unește pe toţi membrii comunităţii, viaţă. ju- 
ridică şi socială nu se întrerupe, dar este dominată. de ideia, de 
salvare a Statului: fiecare este dator să contribue şi cu per- 
soana sa şi cu averea sa pentru realizarea acestui scop suprem : 
înfrângerea inamicului. 

Parlamentul poate să se găsească, în imposibilitate de a se 
întruni şi puterea executivă singură, să reprezinte Statul, cum 
de pildă s'a întâmplat în Belgia în 1914, când, ţara fiind inva- 
dată aproape în întregime de Germani, Regele și puterea exe- 
cutivă s'a, retras la Havre, în Franţa, unde nu s'a putut întruni
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şi parlamentul. Într'o asemenea ipoteză, cine ar putea să ia mă- 
surile necesare pentru reuşita răsboiului, cine ar fi putut chema 
sub arme cetăţeni mai mici de 21 ani, cine ar fi putut să fixeze 
cheltuelile Statului, cine ar fi putut face împrumuturi în numele 
Statului pentru nevoile armatei ? Dacă puterea executivă nu în- 
deplinea aceste atribuţiuni ale puterei legislative, prin decrete 
legi, ea ar fi comis o crimă față deţară, căci o punea în imposi- 
bilitate de a mai putea, continua lupta. 

In expunerea. de motive a decretului-lege din 26 Decembrie 
1914, guvernul belgian caută să, legitimeze puterea sa de legife- 
rare astfel: constituțiunea, proclamând că puterea legislativă 
se exercită în mod colectiv de Rege şi de parlament şi întru cât 
această, dispoziţie e inexecutabilă din cauza imposibilităţei de a 
se întruni a parlamentului, Regele, rămânând singura ramură 
a puterei legislative, are dreptul de a exercita funcțiunea legisla- 
tivă, în lipsa celor două camere. | 

170. — Constituţiunea, română. din 1866, ca și cea belgiană, 
după care a fost luată, ca şi cea franceză, aparţine tipului ri- 
gid, adică prevede o procedură, specială pentru modificarea, ei, 
arătată în art. 128 (129 şi 130 din const. din 1923); ea 1 co- 
prindea, ca, constituţiunea, prusiană din 1850, ca cea daneză şi ja- 
poneză, dispoziţiuni speciale pentru reglemenetarea stărilor de 
criză; de aceea înalta Curte de casaţie s. I, prin deciziunea - din 
15 Februarie 1919,stabilește că constituţiunea, din 1866 se preo- 

“cupă şi presupune pentru organizarea ce stabilește, starea de pace, 
starea normală, că ea, nepreocupându-se de starea de criză, tre- 
bue să admitem, pentru această perioadă, drephul de. necesi- 
iale *), care consistă în aceea că puterea, executivă are dreptul 

1) Constituțiunea italiană şi cea engleză aparțin tipului flexibil. Con- 
stituţiunile de acest tip pot fi modificate de parlamentul! obicinuit. Parla- 
mentul italian, prin legea din 22 Mai 1916 asupra deplinelor puteri acor- 
date guvernului, stabilește ca în caz de răsboi guvernul poate să ia prin 
decrete având valoare de lege, măsurile necesare pentru apărarea Statului, 
protecțiunea ordinei publice, necesitățile urgente şi extraordinare ale econo- 
miei naţionale etc. în Anglia, prin 3 legi, una din 8 Aug. 1914, alta din 28 
Aug. 1914 şi a treia din 27 Noembrie 1914. (Defense ot the Realm consoli- 
dation act) se conferă guvernului puteri extraordinare, 

2) Pandectele rom. 1922, L. p. 5.



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 497 

să vegheze și, în lipsa reprezentaţiunii naţionale, să ia, prin de- 

crete-legi, măsurile necesare pentru salvarea şi ocrotirea inte- 

reselor Statului, în cazul când crede că, prin întârziere, aceste 

interese ar îi periclitate. | 

Această, teorie, formulată întrun mod așa de general şi de ab- 

solut, este foarte periculoasă ; căci este greu de închipuit, cum 

foarte bine zice distinsul meu elev, d. C. Rarincescu '), că legiui- 

torul constituant să fi admis ca la orice eriză politică starea con- 

«tituțională să. înceteze şi să revenim la absolutism ; starea, de 

«iză nu poate, în mod general şi absolut, să întrerupă regimul 

legalităţii. Legiuitorul constituant şi-a închipuit, din contră, că 

organizarea pe care o dă ţărei este definitivă, pentru o lungă 

perioadă de timp, că în acest interval se pot întâmpla crize, dar 

că ele vor fi învinse toemai respectându-se organizarea, pe care 

el o iînfăptuise. Altmintrelea ce seriozitate trebue să presupunem 

constituantului care ar zice : „eu fac o constituţiune pentru tim- 

pul favorabil, nomnal, când însă situaţiunea va deveni turbure. 

să facă, fiecare cum va putea, căci atunci renunţ la organizarea. 

ce am făcut !? In tot acest interval puterea executivă, în lipsă sau 

chiar în prezenţa parlamentului, va legifera, cum va crede de 

cuviinţă. In realitate însă legiuitorul constituant ne spune for- 

mal că opera sa, constituţiunea, nu poate fi suspendată, ea însă 

din cauza împrejurărilor, se poate întâmpla să nu fie executa- 

bilă în unele dispoziţiuni. Așa de pildă, parlamentul lipsind, nu 

se poate legifera, dar puterea, excutivă care are direcţiunea in- 

tereselor generale ale Statului atât înăuntru cât și în afară este 

datoare să vegheze ca siguranţa şi ordinea publică să nu fie 

turburată şi să facă tot posibilul pentru ca starea. de criză să 

fie învinsă. In această ordine de idei, puterea executivă, poate 

face acte eu caracter general care să creeze situaţiuni juridice 

noi, adică să; legifereze pe cale de decrete-legi, însă. nu e admi= 

sibil să legifereze în alte materii. 

1) C. G. Rarincescu, Decretele legi și dreptul de necesitate, Buc. 1924 
p. 65. Lucrarea e foarte documentată şi bine studiată; ea a fost prezentată 
ca teză de doctorat şi, fiind socotită ca o lucrare de o reală valoare, a fost 
premiată de facultatea de drept din Bucureşti, .
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Actul de guvernământ este tot un act al] puterei executive, 
care intervine în perioada, de criză, el este actul principal, care 
recunoscând starea, de criză, stabileşte şi mijloacele, pe care pu- 
terea executivă, le crede eficace pentru a înlătura criza. Când o 
revoluţiune isbucneşte în interior, în lipsa parlamentului, gu- 
vernul declară, starea: de asediu politică, ; când inamicul invadea- 
ză ţara şi-parlamentul nu este în fiinţă, guvernul declară, starea, de 
răsboi. Acestea sunt acte de guvernământ şi pe baza lor, adică 
pornind dela aceste acte, puterea executivă ia toate măsurile 
necesare pe cale de decrete legi, adică ordonă chemarea sub dra- 
pel .a. tinerilor, care încă nu au ajuns vârsta stabilită pentru re- 
crutare, fixează veniturile şi cheltuelile Statului. 
„Gu alte cuvinte decretele-legi, care intervin duvă ce actul 

de guvernământ a, creiat în mod provizoriu un nou regim ju- 
„ridic, declarând starea de asediu sau de răsboi, sunt acte me- 
nite să complecteze sau să modifice legislaţiunea, care nu co- 
respundea noului regim stabilit în mod provizoriu, ! 

In asemenea condițiuni, aceste decrete-legi, sunt, ca şi ac- 
tele de guvernământ, supuse la anumite norme juridice ; ele nu 
pot să fie opera arbitrară a puterei executive. Prin. faptul că 
există o criză, nu însemnează, că, starea de legalitate a încetat, 
însemnează numai că, pe timpul cât va dura criza, unele dis- 
poziţiuni constituţionale nu pot fi executate, dar încolo starea 
de legalitate continuă, să, existe şi deci tribunalele vor face apli- 
caţiunea, legei, ținând seama, de împrejurări. 

Numai: când o criză interioară, foarte violentă, caută să răs- 
toarne ordinea de lucruri. stabile şi e pe cale să întroneze un 
nou regim politico-juridie şi câna. lupta pentru înfrân ge 
vea, vechiului regim este aprigă. nu mau poate fi vorba de a men- 
ține starea, de legalitate, atunci nici în stanțele judecătoreşti nu maj 
au nici ele aspectul senin al timpurilor normale : ele devin ur 

"instrument în mâna, învingătorului, menit să sancţioneze anume 
măsuri, pe care acesta le crede necesare pentru asigurarea, şi 
consolidarea, situaţiunei. In masele populare, chiar această pa- 
radă de justiţie are-o mare consideraţiune. Cât durează această
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stare de lucruri, neapărat că forţa, decide ; dar, imediat ce se re- 

stabileşte ordinea, regimul legalităţei îşi reia domnia. 

171. — Pentru a. ne face o ideie complectă, despre această, 

problemă a, legislaţiunei timpurilor de criză, cred că este util 

să exazminăm. sistemele întrebuințate şi în alte ţări. 

Vom începe cu sistemul întrbuinţat de Englezi în timpul răs- - 

„boiului mondial. . 

In Anglia starea de legalitate nu poate să fie suspendată 

de guvern fără consimţimântul parlamentului. Declaraţiunea 

drepturilor din 13 Februarie 1689 oprește în mod formal gu- 

vernul de a lua singur o astfel de măsură. Parlamentul englez 

care are drepturile cele mai depline, ne fiind îngrădit de o con- 

stituţiune rigidă poate conferi guvernului cele mai mari puteri, 

poate suspenda legile dând drept guvernului de a legifera. 

| In Anglia, starea de asediu politică *) se proclamă 'printr'o 

iege, care suspendă, Habeas corpus. 

Această măsură poate fi însă socotită insuficientă şi de a- 

ceea în 1914 s'au făcut 3 legi pentru apărarea Statului : Legea 

din 8 August 1914, acea din 28 August 1914 numite defence of 

the Realm acts şi o alta din 27 Noembrie 1914, Defence of the 

Realm consolidation aci. 

In virtutea acestor legi, se dă drept guvernului -că, în tin. 

vul răsboiului, să ia măsuri pentru a, Oeroti siguranța publică, - 

si apărarea Regatului, având dreptul a stabili şi sanctiuni pen- 

1ru infractori și a organiza competința organelor de judecată 

civile or militare. Se dă prin urmare puterei executive dreptul 

de a legifera, însă numai -pentru chestiunile privitoare la si- 

guranţa publică și apărarea Regatului.şi numai pentru durata 

răsboiului ?). | 

In Franţa, guvernul Briand depune în parlament, la 15 De- 

cembrie 1916, un proiect de lege, prin care se autoriza guvernul 

1) Starea de asediu fictivă sau politică nu ridică tribunalelor civile 

dreptul de a judeca pe civili, consiliile de răsboi având dreptul de a judeca 

numai pe rmiltari, ea permite numai arestarea și deținerea preventivă, fără 

judecată, a persoanelor periculoase, C. Rarincescu, op. cit. , 

2) G. Jăze, L'execulif en Angleterre în Revue de droit public 1917 

p. 24 şi urm. :
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ca, până la încetarea, ostilităţilor să ia. toate măsurile ce vor fi 
comandate de necesităţile apărărei naţionale, mai cu seamă în 
ceeace privește producţiunile agricole şi industriale, aprovizio- 
narea armatei şi a populaţiunei. 

Acest proiect a: fost viu combătut în parlament. Chiar ra- 
portorul legei în Cameră, d. Violette l-a criticat ca constituind 
o violare a constituţiunei în sensul că 0 asemenea lege, dacă ar 
fi votată, ar însemna că, puterea legiuitoare dă o delegaţiune 
complectă de a legifera puterei executive, ceeace nu e posibil, 
căci constituaţiunea delegând dreptul de a legi fera, parlamentului, 
aceasta nu poate în sistemul constituţional francez să, delege la 
rândul său acest drept. Legea constituţională fixează care este 
organul competent de a face un anumit act, acest organ nu 
poate să investească la rândul său un alt organ: delegata po- 
testas non delegatur. 

Din această cauză, guvernul a, retras proiectul de lege. 
Cu toate acestea au existaţ în Franţa legi speciale care au 

conferit guvernului pentru anumite materii un drept de le- giferare. Așa putem cita legea din 5 August 1914 asupra mora- toriului prin care se autoriză, guvernul de a proroga prin de- crete scadenţele efectelor şi valorile negociabile, a suspenda, pre- scripţiunile şi perimările ; apoi legea din 10 Februarie 1918, asupra, aprovizionărei, care autoriză guvernul ca, prin decrete, să reglementeze sau să suspende fabricaţiunea, circulaţiunea, de- tenţiunea sau consumațiunea, produselor, care servesc la ali- mentaţiunea oamenilor sau animalelor, stabilind Și sancţiuni pentru aceea care ar contraveni acestor decrete. 
"Asemenea legi erau foarte regulate, ele stabileau principiile şi puterei executive i se permitea o mai largă putere ca, pe cale reglementară să facă aplicaţiunea principiilor stabilite în lege. Aceste decrete nu puteau fi luate de câţ pe timpul răsboiu- lui şi 6 luni după încetarea, ostilităiţlor şi trebuiau supuse spre ratificare parlamentului în prima lună dela promulgare. 
In Elveţia, consiliul federal, adică guvernul, a cerut parla- mentului din cauza situaţiunei periculoase, în care se afla re- publica, fiina înconjurată din toate părţile de beligeranţi. ca să ]
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învestească cu puteri extraordinare pentru a face fată împreju- 

” vărilor. 

Legea din 3 August 1914 acordă consiliului federal dreptul 

de a lua măsurile necesare siguranţei, integrităţei şi neutralită- 

ei Elveţiei, a salvgarda creditul și interesele economice ale ţă- 

rei şi în particular a asigura alimentaţiunea publică. 

Pe baza, acestei legi, consiliul federal a dat o serie de decrete 

<u caracter legislativ. 

Puterea legislativă nu putea să acorde o asemenea autori- 

zare generală întru cât constituţiunea. elveţiană ca şi cea fran- 

ceză, ca, şi cea română aparţine tipului rigid, adică constituţiu- 

nea nu poate fi modificată de cât cu anumită, procedură, de o a- 

numită adunare. In Elveţia, modificarea constituţiunei nu poate 

fi făcută de cât în urma unui referendum popular, adunarea, fe- 

derală având o putere delegată nu putea la rândul său să delege 

această putere. 

Dar, consiliul federal prin decretele ce le-a făcut a violat 

<hiar principii constituționale. 

Gaston Jăze, savantul profesor de drept administrativ dela 

universitatea. din Paris ne arată mai multe speţe judecate de 

instanţele elveţiene "). 

Printr'o deciziune din 14 Decembrie 1915, tribunalul federal 

a admis valabilitațea unor asemenea acte întemeindu-se pe ne- 

cesitatea politică, căci cum spunea procurorul general Burk- 

harât: Au moment ot la situation politique risque de cesser 

dâtre simplement menacante pour devenir tragigue, on n'a pas 

entendu sacrifier le pays ă la l6galite. C'est le bon sens mâme 

qui plaide pour la necesile politique. 

Robert .Hoerni susţine această teorie a dreptului de necesi- 

tate?), spunând că aceasta e un drept natural, superior drep- 

tului scris, decurgând dintr'un drept nescris, care ne spune că 

Statul nu poate să rămână dezarmat în faţa unor pericole gra- 

  

1) G. Jăze, Les pleins pouvoirs en Suisse în Revue de droit publique 

1917, p. 224. i 
2) R. Hoerni, De Petat de ntcessite en droit public federal suisse 

Geânăve, 1917 citat de C. Rarincescu op. cit.



502 PAUL NEGULESCU 

ve şi urgente, căci respectarea, legalităţei nu poate îi o cauză de. 

- periclitare a, existenţei naţionale: ţara şi interesele generale» 

nu pot fi sacrificate observărei unor texte. In Italia, statutul 

nu prevedea o dispoziţiune specială pentru modificarea lui. Cu 

alte cuvinte în Italia. avem o constituţiune flexibilă, parlamen- 

tul având dreptul să o modifice când crede de cuviinţă. In tim- 

pul răsboiului, parlamentul italian a votat legea din 22 Mai 

1916, prin care dă drept guvernului ca, în timpul răsboiului, pe . 

cale de decret să ia măsurile necesare pentru protecțiunea, or- 

dinei publice şi necesităţile urgente şi extraordinare ale econo- 

miei naţionale şi a angaja cheltuelile necesare”). 

In Germania legea deplinelor puteri din 4 August 1914 a- 

corda Bundesrath-ailui dreptul de a ordona în timpul duratei răs- 

boiului orice măsuri, care ar putea, remedia starea, economică. 

Aceste măsuri însă, trebuesc supuse Reichstag-ului la prima sa 

reuniune spre examinare. 

Legea, din 8 Octombrie 1923, votată de parlamentul german 

dă, drept guvernului a lua în domeniul financiar, economic şi 

social măsurile, pe care le va socoti necesare şi urgente, putân- 

du-se îndepărta chiar dela constituţie. Această lege urma să fie 

abrogată o dată cu retragerea guvernului şi cel mai târziu la 

31 Martie 1924. | | 
Dacă examinăm legislaţia de criză din diversele ţări con- 

statăm că: 1) cele mai multe ţări afară de Prusia, câteva state 

germane, Danemarca, Cehoslovacia, Austria, Japonia, nu au re- 

glementată, de cât starea normală ; 2) în perioadele de criză, pu- 

terea, legiuitoare acordă guvernului dreptul de a legifera pentru 

cazurile urgente, în care ordinea publică şi siguranta Statului 

sunt amenințate ; 3) această, legislaţiune neconstituțională, este 

provizorie, neavând putere de cât atâta, timp cât ţine criza. Ime- 

diat ce situaţiunea, normală se restabilește decretele legi nu mai 

au valoare, dacă nu au fost ratificate de parlament; 4) starea 

de criză este constatată, de parlament, când acordă puterei exe- 
„_cutive drepturi extraordinare, dreptul de a legifera, tot puterea 

1) Revue de droit public 1917, pag. 209.
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legiuitoare limitează şi în timp acest drept, fixând durata în 

care puterea executivă are posibilitatea legiferărei pe cale de 

decrete legi. 

119. — La, noi, constituţiunea (şi cea din 1866 ca şi cea din 

1923), face parte din tipul rigid, adică pentru a fi modificată 

are nevoie de o anumită. procedură, indicată în art. 129 și 130 

din const. din 1923, pe de altă parte puterea judecăto- 

rească are dreptul de a judeca constituţionalitatea, legilor. 

In asemenea condițiuni presupunem că în timp de criză 

parlamentul votează o lege neconstituţională. Va putea, oare 

înalta Curte de casaţie să înlăture aplicarea, legei pe motiv de 

neconstituţionalitate ? 

Textul articolului 103 e categoric în sensul afirmativ ; el 

este confirmat şi prin art. 128, care după ce spune că nu se poa- 

te suspenda constituţia nici în total, nici în parte, adaogă că 

parlamentul poate, în caz de pericol, să declare starea, de asediu, 

ceeace însemnează, că. constituţiunea, din 1923 admite un singur 

caz de suspendare, însă aceasta să fie făcut de puterea. legiui- 

toare. De aci rezultă că, în afară de acest caz, o lese care ar ar 

tinge constituţiunea, ar putea fi declarată, neconstituţională, De 

pildă o lege, care ar suspenda în parte sau în total dreptul de 

proprietate, ar putea fi declarată anticonstituţională ; de aseme- 

nea o lege prin care s'r recunoaşte administraţiunei active drep- 

tul a judeca şi condamna pe particulari ar fi anticonstituţională. 

Presupunem că într'o perioadă de criză, parlamentul func- 

ționează cum a funcţionat la noi, la Iaşi din Decembrie 1916 — 

1918. Acest parlament are dreptul să ia toate măsurile pentru 

salvgardarea comunităţei, dar imediat ce răsboiul a încetat, ce 

starea. normală, s'a restabilit, imediat ce s'a decretat trecerea, ar- 

matei pe picior de pace, pariicularul vătămat printr?o lege anti- 

constituțională poate cere înlăturarea ei ; el nu putea, îace a- 

ceasta, când întreaga comunitate luptă pentru existenţa ei, când 

Statul ordonă, tuturor oamenilor valizi să-şi rişte viaţa pe câm- 

pul de bătălie, când trebuie să existe o unitate de vederi com- 

plectă. Dar imediat ce pericolul a trecut şi starea de răsboi a în- 

cetat, drepturile garantate de constituțiune îşi reiau toată, pute- 
p-
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rea, ele au putut fi numai suspendate în timpul stărei de răsboi 

sau a, stărei de asediu. dar constituţiunea nu a fost desfiinţată. 

" Puterea executivă nu poate să aibă mai multe drepturi de 

cât parlamentul. In cazul când parlamentul a autorizat guver- 

nul printr'o lege ca. să ia anume măsuri cu caracter legislativ, 

principiul de drept public, delegata protestas non delegatur, ne 

arată că măsura nu e constituţională, căci legiuitorul consti- 

tuant a fixat atribuţiunile şi nu incumbă legiuitorului ordinar să 

schimbe ordinea lucrurilor stabilite de constituţie. Dar chiar 

dacă. am admite că ar fi valabilă o asemenea delegaţiune, tre- 

bue să aplicăm principiul nemo plus juris ad alium transferre 

potest quam. îpse habet, neavând dreptul de a face acte necon- 

stituționale, parlamentul nu poate conferi acest drept puterei 

executive. 

Puterea, legiuitoare poate deci suspenda constituțiunea. prin 

declararea stărei de răsboi şi a stărei de asediu. Acestea sunt 

posibilităţi recunoscute de constituţie și luând asemenea măsuri, 

parlamentul este deci în limitele constituţionale. 

Dacă însă intervin pe neaşteptate evenimente grave şi par- 

lamentul se găsește lipsă, fie că e dizolvat, fie că se află în va- 

canță, puterea executivă poate să intervie şi să facă ea decla- 

varea stărei de răsboi sau a stărei de asediu. 

, Odată starea de criză constatată, guvernul poale să edic- 

teze noi măsuri, prin care să complecteze pe acele deja luate 

prin primul act, dar toate aceste măsuri trebue să aibă drept scop 

înlăturarea crizei politice, care turbură ţara, să fie făcute în- 

tr'un scop politie pentru a apăra existenţa şi integritatea sta. 

tului, ordinea publică, a asigura alimentaţia publică, a împie- 

deca răspândirea boalelor molipsitoare, etc. 

;.zgiuitorul constituant ne vorbeşte despre actele de guver- 

nământ şi am arătat, care sunt caracteristicile acestor acte, de- 

cretele legi sunt acte pe care guvernul le ia pentru complecta - 
rea principiilor stabilite prin actul de guvernământ. Prin ur- 

mave decretele-legi trebue să aibă sceleaş caractere ca şi actele 

de guvernământ. 

Un decret lege prin care Sar ridica dreptul de opoziţie în
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materie civilă, un 'altul prin care sar desființa dreptul de prefe- 
rinţă al creditorului hipotecar, adică sar reglementa raporturi 
patrimoriale dintre particulari sau say desființa drepturi ale 
pasiicuiarilor, nu au caracterul politic și prin urmare nu pot 
avea nici de cum puterea unei legi măcar în mod provizoriu. 

La noi sa tăcut un ahuz considerabil de decrete-legi; unele 
dintrinsele nu aveau nici o lagătură cu ordinea, publică ; nu pre- 
zentau un caracter de urzentă. coprindeau dispozițiuni privi- 
toare la ințerese private şi ceeace este si mai grav unele au fost 
edictate chiar în timpul când funcționa parlamentul. Să cităm 
câteva, exemple luate la întâmplare : decretul- lege G11 din 14 Feb. 
1919 privitor la spmirea ia-elor usupra băuturilor spirtoase :. 
<lecretul lege 2180 din 6 Iulie 1919 prin care se ridică. conferinţa 
de limbile greco-latine la rangul de catedră de filologie compa- 
rată a limbilor greacă şi latină la facultatea de litere a, univer- 
sităței din București ; decretul-lege 2845 din 6 Iulie prin care 
se modifică art. 42 din legea învăţământului primar, privitor 
la program ; decretul-lege 2837 din 8 Iulie prin care se modi.- 
fică mai multe articole din legea de organizarea ministerului 
instrucțiunei ; decretul-lege 2899 din 8 Iulie 1919 prin care se 

„modifică art. 237 c€. proe. pen. ; decretul- lege 3226 din 30 Iulie 
1915 prin care se modifică art, 13 din legea teatrelor ; decretul- 
lege 3265 din 6 August 1919, prin care se modifică art. 86 din 
legea, comunelor urbane ; decretul-lege 3328 din 8 August 1919, 
pentru modificarea art. 54 din legea învățământului secundar 
Și superior decretul-lege 3575 din 19 August 1919, pentru adăc- 
girea unui - aliniat la art. 340 codul procedura penală : 
decretul -lege 3921 din 12 Septembrie 1919, privitor 
la modificarea, art. 17 din legea academiei de comert din Bu- 
curești ; decretul 4514, publicat în Monitorul Oficial No. 158 
din 1919 prin care se stabilesc taxe comunale; decretul-lege 2533 
din 24 Iunie 1920, prin care se modifică, legea de organizare a 
ministerului muncei din 30 Aprilie 1920; decretul- -lege 2553 
din 17 Iunie 1920 pentru modificarea legei vămilor ;decretul- 
lege 1420 din 2 Aprilie 1920 pentru regularea raporturilor din- 
tre proprietari și chiriaşi, etc. etc. Şi sunt mii de asemenea do-
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erete-legi, în care puterea executivă legiferează materii, care 

nu se refereau nici la siguranţa şi ordinea publică, nici nu pre- 

zentau vre-o urgenţă pentru interesele generale. Ceva mai mult 

unele au fost luate când corpul legislativ funcţiona sau urma 

să. fie deschis. | | 

Uşurinţa, cu care Sa legiferat la noi pe cale de decrete legi, 

suspendarea legilor prin jurnale, ale consiliului de miniștri *), 

faptul că de şi avem o constituţie rigidă se modifică această con- 

situţie de parlamentul ordinar, suspendarea acestei constituţi- 

uni (din 1923) prin ordonanţe date de comandanţi militari pe 

bază de legi şi decrete abrogate prin constituţiune (art. 137), 

violarea, constituţiunei la câteva luni după aplicare prin fap- 

tul că se creiază noi impozite indirecte, prin faptul mărirei ta- 

xelor vamale prin decret, contrar art. 110 din constituţie, 

şi atunci când parlamentul exista şi nu era nici urgenţă, 

toate aceste acte nu sunt menite să ne ridice prestigiul. Din 

contră, asemenea măsuri reuşesc să :creieze un spirit de nesigu- 

ranţă foarte dăunător şi prestigiului și creditului public. 

Inalta, Curte are un foarte mare rol, căci ea are căderea să 

stabilească, starea de legalitate, ea poate să facă ca aceste 

manifestaţiuni dictatoriale să, dispară, exercitând un serios con- 

trol asupra actelor puterei executive, atunci când. asemenea acte 

vatămă, drepturile particularilor. 

Decretul-lege ca şi actul de guvernământ este o măsură ar- 

bitrară, justificată de o stare de criză, de o necesitate imperi- 

casă, ca atare el nu poate să aibă de cât un caracter provizoriu. 

Guvernul care îl edictează, trebue să-l supue parlamentului spre 

ratificare în prima. sesiune a. Camerei. 

Curtea de casaţie din Roma printr'o decizie din 16 Noem- 

brie 1922, casând o deciziune a. Curţei de apel din Neapol zice: 

La corte d'apello din Napoli ho oservato che non vi e termine pe- 
rentorio par la prezentatione dei decreti-legge alla, ratifica, del 

parlamento. E codesta una petizione di principio, nella quale 

si amieda un periculoso evrore. Nan vi e termine, perche non vi 

1) Astfel au fost suspendate efectele legei din 30 Iulie 1921 privitoare 
la încurajarea culturei pământului cu mi.loace mecanice. 
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puo essere, vale a dire, pereche non esiste nessuna norma auto- 
rizzante îl governo a emanare decreti-legge. Ed e precisamente 
“questa. la ragione categorica che impone sollicitudine e diligenza 
nel repristinare sulla materia che” e oggeto del atto illegitimo 
[l governo ditta arbitrariamente una, legge, ne exige dai cittadini 
la osservanza, obligandesi a chiedere il Parlamento la sanatoria 
del arbitrio consumato. Qualora, tale obligo non adempia, nei 
tempo e nelle circonstanze in cui Padempimento e possible, i cit- 

tadini si possono considerare dispensati dalbobedire a una, legge 

inconstituzionale 1). 

Curtea de casaţie din Roma stabilește : 1) că decretul-lege «e 

o măsură arbitrară ; 2) că guvernul, făcând acest. act, pretinde 
cetăţenilor observarea, respectarea actului, obligându-se a cere 
parlamentului ratificarea actului arbitrar ; 3) că îndată ce gu- 
vernul nu-și îndeplineşte această, obligaţiune în timpul şi în îm- 
prejurările în care îndeplinirea e posibilă, cetăţenii se pot con- 
sidera ca, scutiţi de â; asculta de o lege neconstituţională. 

Cu ocaziunea modificărei constituţiunei, în 1923, Curtea de 
casaţie a cerut ca să, se reglementeze şi la noi legislaţiunea, de . 
criză aşa, cum s'a, făcut în Germania şi în Cehoslovacia. Parla- 

mentul însă nu a găsit de cuviinţă să, legitereze asupra acestor 

chestiuni ; a, recunoscut numai existenţa, actelor de guvernământ 

fără să le caracterizeze. Aşa în cât urmează să ne conducem tot 

după principiile legei din 1912. Or, legiuitorul din 1912 a vroit 

să apere drepturile particularilor contra abuzurilor administra- 

țiunei, dar a, recunoscut şi Statului dreptul de necesitate, drep- 
tul pentru guvern, organul de veghe, organul de orice moment. 

deţinătorul forţei publice, de a întrebuința toate mijloacele chiar 

neprevăzute şi chiar oprite de lege, pentru a salva Statul în caz 

de pericol. 

Dar pentru un decret-lege ca şi pentru un act de guvernă- 
mânt trebue : 

1) să existe um pericol, adică Statul să se găsească în nece- 

silalea de a recurge la asemenea măsuri. Prin urmare când. a- 
semenea: pericol nu există, o asemenea măsură este arbitrară, 

alegală şi justiția nu poate ține seamă.
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| 2) Imediat ce pericolul a trecul şi s'a reintrat în legalitate, 
dictul de guvernământ sau decretul-lege nu mai produce efecte 
dacă nu au fost ratițicate de parlamentul ordinar sau de came- 
zile de revizuire, după natura principiilor ce ele cuprind "), 

Iată cum se exprimă distinsul magistrat, d. L. N. Stam- 
bulescu procurorul general al înaltei Curți de casaţie, cu marea 
sa autoritate, în lucrarea sa Principii de drept constituțional 
(Bucureşti, 1924) vorbind despre dreptul necesităţei : „In mo- 
mente de excepţională gravitate prin care un Stat: poate trece, 
ca: răsboi, turburări grave sau revolte şi când parlamentul ță- 
rei este în imposibilitate de a funcţiona, litera constituțiunei 
poate fi o piedică pentru puterea executivă de a lua măsuri de 

„apărare ? 

„Dacă guvernul, singur în măsură, de a cunoaşte şi întin- 
derea răului şi singur având în mâinile sale forța publică, deci 
în putinţa de a lua măsurile de rigoare cerute, spre a salva țara, 
poate trece peste litera sau spiritul constituţiunei ? « 

„De aci aşa zisul drept al necesităţei. 

După. cum orice individ, care se vede pe nedrept atacat, are, 
şi dela conștiința, sa, şi dela dreptul pozitiv, facultatea de a se 
apăra şi la nevoe de a suprima viaţa, celui ce îl ameninţă, tot 
aşa, Statul atunci când situaţia se află în așa pericol, că trebuie 
luate măsuri de salvare este în drept ca, trecând peste textele şi 
formele rigide ale legei şi ale constituţiei să facă tot posibilul 
pentru a salva Statul din impasul în care sar găsi. 

„Să presupunem un atac din partea unui Stat strein, agra- 
vat poate și de turburări interne, camerile fiind în vacanțe sau 
în imposibilitate de. a se aduna, ca în caz de cotropire a unei 
părţi importante a teritoriului. E posibil să se pretindă Statului, 
ca, sclavul literii constituţiunei, să privească la nenorocirile ce 
ar surveni ? 

  

1) Legiuitorul din 1928, prin art. 133 din constituție, a ratificat decre- 
tele legi din 29 Decembrie 1918, 22 Mai şi 12 August 1919, privitoare la în- 
cetățenirea Evreilor; iar prin legea din 27 Martie 1920, privitoare la ratificarea, 
modificarea şi abrogarea decretelor legi date între anii 1917 — 1920, s'a rati- 
ficat un număr foarte mare de decrete legi.
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„De sigur nu, situaţia, de fapt fiind alta de cât cea normală, 
în vederea, căreia au fost edictate toate reguiele, dreptul primor- 
dial al societăţei la viaţă se inspiră, dela dreptul raţiunei, care 
nu poate cere nici o abnegare supraumană, nici dezinteresare 
criminală”. 

„Se poate zice că, în acest caz; Statul, guvernul se găseşte 
în afară de lege, dar nu calcă, legea ; căci, ipoteza aceasta nu a, 
fost prevăzută, de legiuitor, . 

„Abuzul măsurilor excepţionale este însă; de temut şi pentru 
că puterea executivă. este uşor împinsă pe panta ilegalităţei, d'a 
guverna cu ajutorul decretelor legi, care duc ușor la suprimarea. 
libertăţilor ; trebue riguros limitat acest drept la strictul nece- 
sar şi la timpul absolut impus de circumsanţe“. 

„Există însă cred pentru a treia putere în Stat, puterea ju- 
decătorească, posibilitatea și datoria, de a opri asemenea. pormniri 
periculoase ale puterei executive, refuzând asemenea decrete dacă. 
nici un motiv grav, nici o urgenţă, peste care nu se poate trece, 
nu ar exista în favoarea măsurilor luate“, 

„Justiţia cu ocaziunea, aplicărei decretelor este în drept a 
verifica, şi urgenţa şi necesitatea unui decret ; adică dacă cir- 
cumstanțele legitimau o asemenea măsură, independent de răs- 
punderea faţă de Camere. şi de opinia publică“. 

„Ar mai exista şi alt mijloc abuzurile decretelor-legi, este 
a pune un termen, înăuntrul căruia, camerile, pe dată ce sar 
veuni, să aibă a se pronunţa, dacă, ratifică sau nu acele decrete; 
și simplul fapt al trecrei termenului să aducă anularea, lor ; 
ceeace ar îi de natură a opri guvernele a cădea în acest păcat!)“. 

Distinsul procuror general al înaltei Curți se preocupă de decretele-legi, aceleaşi consideraţiuni există însă şi pentru actele 
de guvernământ, care se referă la menţinerea ordinei şi sigu- ranţa Statului, şi unele şi altele sunt făcute sub imperiul necesi- 
tăţei, şi într'unele şi într'altele puterea executivă, lucrând sub puterea evenimentelor, depăşeşte cadrul atribuţiunilor sale şi 
într'un caz şi într'altul există pericol că drepturile pariicula- 

  

1) Pag. 51 şi urm.
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rilor să nu fie atinse de arbitrariul puterei executive și intrun 

caz şi într'altul este nevoie ca puterea judecătorească, să apere 

drepturile particularilor de atotputernicia puterei executive. 

Prin deciziunile sale de speţă declarând ca ilegale măsurile 

abuzive ale administraţiunei înalta Curie face ca autorităţile 

administrative să, examineze serios actele ce fac, şi să, respecte 

drepturile particularilor ; să se stabilească, un regim de legali- 

tate ; admițând însă o largă aplicaţiune a principiului actelor 

de guvernământ, lărgind în mod demăsurat sfera acestor acte, 

lipsite de orice control jurisdicţional, intronăm domnia arbitra- 

riului, asigurăm organelor administrative atotputernicia. slăbind 

constituţia cetăţenească, slăbind încrederea în Justiţie, stabilind 

ideia că numai influenţa, politică îţi dă posibilitatea, de a schim- 

ba, situaţiuni juridice prin acte administrative necontrolabile de 

puterea judecătorească. | 

Am arătat (pag. 50) că această teorie a'decretelor de nece-. 
sitate s'a desvoltat în Germania, pe câtă vreme în Franţa s'a e- 

laborat doctrina, actelor de guvernământ (vezi Otto Mayer, Droit 

administratif allemand | p. Ll şi urm.). Noi am luat ambele 
teorii, creind o teorie proprie, prin cara justificăm arbitrariul. 

Zicem că actele de guvernământ relative la menţinerea or- 

dinei şi la siguranţa Statului se aseamănă cu decretele-legi, în 
realitate ele sunt acte superiore. Şi unele şi altele pot fi făcute 

de guvern, în caz de necesitate. Dar, întâi puterea executivă 

face un act de guvernământ, adică declară, răsboi, declară starea 

de asediu pentru a putea combate pericolul ce ameninţă Statul ; 

în alte cazuri puterea executivă dizolvă parlamentul pentru a 

întrona dictatură, şi apoi face legi pe cale de decrete, sau de- 

crete-legi. Actul primordial, actul iniţial, este însă în majori- 

tatea cazurilor un act de guvernământ. Se poate însă întâmpla 

ca acest act să fie regulat făcut, adică să fie opera puterei legis- 

lative, adică declararea, stărei de răsboi san da asediu să fie fă- 

cută, prin lege, însă mâi pe urmă, în lipsa parlamentului: pute- 

ra. exceutivă complectează sau niodifică legile 'nâcesare peniru 
menţinerea ordinei publice sau pentru creiarea serviciilor nece- 

sare din cauza crizei,



CAPITOLUL VII. 

TEORIA JURIDICA A FUNCȚIUNEI PUBLICE. 
  

173. Funcţionari publici.—Guvernanţi.—Funcţionari, agenți auxiliari, agenţi re- 
chiziţionaţi. — 174, Caracterul juridic al funcţiunei publice. — 175. Te- 
oria profesorului Berthâlemy. — 175. Condiţiuni pentru numirea în îune- 
țiuni. — 117. Pregătirea profesională a funcţionarului. — 178. Statutul 
funcționarilor. — 179. Stabilitate, inamovibilitate. — 180. Funcţionari de 
deciziune şi funcționari de execuţiune. — 181. Jurământul îuncționaru- 
lui. — 182. Raporturile juridice dintre Stat și funcționar ; leafa funcțio- 
narului. — 183. lerarhia. — 184. Interzicerea cumulului ; incompatibili- 
tăți. — 185. Mijloace pentru perfecţionarea profesională a îuncționari- 
lor. — 186. Indatoririle funcţionarilor ; dreptul disciplinei. — 187. Dreptul 
de revocare. — 188. Garanţiile funcționarilor față de administraţi. — 
189. Garanţiile administrailor față de funcționari. — 190. Grad și tunc- 
țiune; Ofițerii sunt proprietarii gradului; dreptul de a demisiona. — 
191. Limita de vârstă. Funcţionari de fapt. Uzurpatori. — 192. Dreptul 
de asociaţiune al funcţionarilor.—i93. Dreptul de pensiune.— 194. Auxi- 
liari şi richiziționaţi. , 

173. — Am văzut în capitolul IV că sancţiunile publice au 
drept scop satisfacerea nevoilor de interes general. Cetăţeni: 
care concurg într'un mod oarecare şi într'o sferă mai mult sau 
mai puţin înaltă la funcţionarea, serviciilor publice se numese 
funcționari publici. Toţi acei care deţin şi exercită vreuna din 
atribuţiunile Statului toţi cei care exercită o funcțiune socială 
se numesc deci, într'un sens larg, funcţionari publici. 

Dar trebue să facem distincţiuni între guvernanţi si agenţi. 
Şi guvernanţii şi agenții îşi depun activitatea lor pentru a asj- 
gura regulata funcţionare a Statului, sau mai bine a serviciilor 
publice. Guvernanţii determină care nevoi de interes general ur- 
mează, să fie satisfăcut, în ce măsură, şi prin ce procedeuri. Ei 
sunt ajutaţi de agenţi, care aduc la îndeplinire cele hotărâte de
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guvernanţi. Ar fi deci guvernanţi colegiile electorale, adică acei 
cetățeni, desemnaţi de constituţiune care potrivit procedurei a- 
rătate în legea, electorală desemnează pe membrii parlamentului. 
Membrii colegiilor electorale, îşi dau votul lor, în cunoştiință de 
cauză, ascultând pe candidaţi, care îşi arată programul de acti- 
vitate. Prin această. desemnare ei arată că preferă o anumită 
organizare a serviciilor publice, o anumită îndrumare a, activi- 
tăţei acestor servicii. Ei ar trebuj să aibă forţa cea mai mare şi 

dacă nu o au, cauza, trebue căutată în lipsa de organizare a a- 

legătorilor. 

Toţi guvernanţii sunt deputații şi senatorii chemaţi să stabi- 
lească normele de conducere a acestor servicii. Tot guvernant 

este Regele, care colaborează cu cele 2 camere la înfăptuirea 
„legilor, (art. 34 constituţie), el este un organ de reprezentaţiune. 
Toţi guvernanţii sunt miniştrii, care exercită puterea executivă în 

numele Regelui (art. 92 şi 87 din constituţie). 
Pe câtă vreme agenţi sunt acei care colaborează cu guver. 

nanţii pentru a asigura. regulata funcţionare a serviciilor publi- 
ce astfel cum au fost organizate şi îndrumate de guvernanți. 

Sunt deci agenţi: prefecţii, consilierii judeţieni, primarii, con- 
silierii comunali, funcţionarii ministerelor, agenții de poliţie, 

profesorii, etc. etc. 

Agenţii depind de guvernanţi, care le determină atribuţiu- 
nile şi fixează normele după care trebue să se conducă activi- 
tatea lor, fixează obligațiunile administraţilor și în fine deter- 
mină, statutul legal al acestor agenţi. 

Şi guvernanţii gi agenţii au însă competința limitată de 
constituţiune şi de legi, actele lor nu au valoare de cât dacă 

sunt făcute în aceste limite, numai atunci aceste acte produc 

efecte juridice legale. In sistemul nostru constituțional înalta 
Curte de casaţie în secţiuni unite este păzitoarea, constituțiunei, 

ea, veghiază, ca: starea de legalitate să nu fie violată. 

In acest capitol ne ocupăm numai de agenţi, adică de acele 

persoane, care prin activitatea lor asigură mersul regulat al ser- 

viciilor publice. 

Legea. pentru statutul funcţionarilor, prin art. î, defineşte
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funcţionari, ne vorbeşte de agenţi auxiliari, angajaţi pentru un 
timp determinat sau pentru o anume lucrare (art. 2 lit. e din 

legea, pentru statutul funcţionarilor din 19 Iunie 1923), iar des: 
pre agenţii vechiziţionaţi, găsim în art. 5 lit. j şi K şi axt. 6 din 
legea asupra rechiziţiunilor din 22 Aprilie 1877, astfel] cum a 
fost modificată, la, 10 Martie 1915. 

. Legea pentru, statutul funcţionarilor, prin art. 1, defineşte 
astiel pe funcţionarul public: Sunţ funcţionari publici cetăţeni 
români, fără deosebire de sex, care îndeplinesc un serviciu pu- 
blic permanent (civil sau. eclesiastic), la Stat, judeţ, comună sau 
la instituţiunile al căror buget este supus aprobărfei parlamen- - 
tului, guvernului sau consiliilor judeţene sau comunale *). 

Definiţiunea, dăţă, de legiuitor este eronată ; el consideră, ca 
funcţionari publici pe funcţionarii stabilimenjelor de utilitate pu- 
blică al căror buget este supus aprobărei parlamentului, guver- 
nului sau consiliilor judeţiene sau comunale. Or, faptul că a- 
ceste bugete sunt supuse aprobărei autorităţilor publice nu 
schimbă caracterul unei instituţiuni exreiate din fonduri private 
de un particular şi administrată, după normele fixate de fonda- 
tor. Un fondator poate, printr'un act de fondaţie, să stabilească, 
că bugetul fondaţiunei să, fie aprobat de guvern, de consiliul ju- 
deţian sau comunal, dar, prin aceasta, nu poate să transforme 
instituţiunea privată, întrun serviciu public, nu poate să con- | 
fere administratorilor numiţi de dânsul dreptul de a face acte 
de autoritate, căci numirea funcţionarilor publici este un act de 
autoritate, un act de comandament, pe care nu pot să-l facă, par- 
ticularii. In afară, de aceasta nu ne vârbeşte de avantajiile ce pri-- 
meşte funcţionarul pentru munca, depusă, (salarii, remiză, titlu 
onorific, drept la pensiune). . 

Definiţiunea precisă a funcţionarului public ar fi aceea 
care ar privi pe de o parte la funcţionarea unui serviciu pu- 
blic, iar pe de altă parte la o prestaţiune de activitate personală 
pentru a asigura această funcţionare. 

  

1) Asupra definiţiunei funcţionarului public, vezi articolul lui G. Jăze în Revue du droit public 1914, pag. 143; Nezard, Thtorie juridique de la fonc- tion publigue, Paris, 1901. 

33
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Funcţionarii publici suni acei cetățeni (art. 8. alin. final, 

constituţie), care, fiind numiţi de autoritatea competentă în nod 

legal, prestează în mod permanent o anumită activitate, eare nuc 

exctusiv manuală, în scop de a face să funcționeze un serviciu 

public în Schimbul unei lefe sau tratament plătit periodic; (art. 

16 din legea pentru statut). 

Găsim numeroase definiţiuni ce se dau funcţionarului pu- 

blic, unele nu sunt complecte, altele sunt eronate. Caracteristi- 

cile esenţiale ale funcţiunei publice sunt: 1) o numire regulată; 

2) un salariu periodic; 3) permanenţa serviciului; 4) stabili- 

tatea pentru funcţionarii definitivi (art. 6), pentru unii funcţio- 

nari inamovibilitatea ; 5) calitatea de funcţionar este dobândită 

în mod complect în urma depunerei jurământului. 

174. — Am arătat că funcțiunea publică nu este un mandat 

(pzg. 121 și urm.), căci funcţionarul nu deţine puterea, dela, per- 

soana care l-a numit, sau dela persoanele, caro l-au ales, dar 
dela legea care organizează funcțiunea. Legiuitorul organizează 
funcțiunea cu atribuţiunile şi obligaţiunile ce găsoşte cu cale. 
Toate persoanele, care se găsese în condiţiunile lagei, pot Să as- 
pire a exercita această funcţiune, pentru ca, însă una din acesta 
persoane să o exercite în realitate, este nevoie ca să intervie un 
fapt făcut în conformitate cu 'legea, un fapt cerut de lege: de- 
semnarea porsoansi fizice de către un corp electoral sau de că- 
tre o singură, persoană sau prin sorţ (juraţii, jutecătorul de- 
semnat să judece într'o anumită secţiune, sau să prezideze un 
birou electoral, etc). a 

Nu se poate face nici o apropiere între raporturile care e- 
zistă între administraţie și funcţionar şi între raporturile care 
ar exista între doi particulari, în afară de actul de numire, 
care e un act uriilatera] de putere publică. Pentru a fi numit în 
funcţiune nici nu e nevoie de acceptare şi de acasa funcţionarul 
numit, chiar fără voia sa, trebue într'un anumit term=n să.se 
„Prezinte Ja post sau să demisioneze, căci altmintralea cl poate fi 
înlocuit, sau chiar destituit (art. 45 alin. 2 din lez. poliţie:). Na 
numai atât, în. timp cât funcţionărul exercită funcțiunea, legiui- 
torul poate schimba condiţiunile fără ca funcţionarul să aibă
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vre-un drept, de pildă poate mări numărul orelor de serviciu, 
poate micşora, salariul, poate reduce limita de vârstă pentru pu: 
nerea, la retragere din oficiu. Or, un contract nu poate să fie 
modificat, fără, consimțământul ambelor părţi, şi, dacă una din 
părţi o face, cealaltă poate să ceară executarea contractului şi 
daune, pe câtă vreme când e vorba de funcţionar public condi- 
țiunile legale pot fi modificate, fără ca funcţionarul să poată 
cere daune. Suprimarea unei funcțiuni făcută vrin lesa nu. dă 
drept funcţionarului suprimat la despăgubiri (art. 3 din legea 
pentru statut), însă o suprimare tăcută, pe cale bugetară, adică 
printrun act administratiy. îl îndritueşte să ceară înlățurarea 
actului administrativ ilegal şi daune 1). 

Numirea în funcțiunea publică fiind un act unilateral de 
"putere publică, prin care se determină o anumită, persoană ca să 
exercite, în anumite condițiuni, anumite atribuţiuni determinate 
de lege, poate fi retras, adică funcţionarul poate fi înlocuit, dacă, 
în condiţiunile arătate de lege, nu se arată că funcţionarul pro- 
pus ca să exercite aceste atribuţiuni este inamovibil sau stabil. 

Legea pentru statutul funcţionarilor publici din 19 Iunie 
1923, prin art. 7, stabileşte că funcţionarii publici definitivi cari, 
nu sunt deja declaraţi inamovibili prin constituţiune (art. 104) 
său prin legi speciale (profesorii, prin! legea, învățământului se- 
cundar şi superior, etc.), se bucură de stabilitite. Ei nu pot fi 
transferați, pedepsiţi şi înlocuiți, de cât în anumite condițiuni 
prevăzute în legile de organizare ale corpurilor din care face 
parte ; funcțiunea nu poate fi suprimată de cât prin lege ; o su- 
primare tăcută pe cale bugetară e neregulată (art. 3 din legea 
pentru statutul funcţ.). Curtea de casaţie III, aimisese deja a- 
cest principiu prin deciziunile 742 din 1923, 1243 din 23 Noem- 
brie 1923, prin decizia 2 din 1923 ; ea considera, cu drept cu- 
vânt, că bugetul e un act administrativ, care nu poate să rhodi- 
fice o situaţiune juridică, creiață printr'o lege. Funcţionarul ina- 
movibil nu poate fi transferat nici chiar la alt serviciu identic 

  

1) Vezi mai sus pag. 368 şi urm. No. 130, în care sa arată deciziu- nile înaltei curţi s. II, în acelaş sens. | . :
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în aceeaşi localitate (decizia No. 1236 din 2 Noembrie 1923, 
Cas. III). 

- 
175. — Profesorul Berthâlemy împarte funcționarii pu- 

blici în două categorii : unii cari fac acte de autoritate, de pildă 
un prefect, un procuror, alţii cari fac acte de gestiune, un in- 
giner, un arhitect, de pildă. In primul caz nu se poate face nici 
n asemănare între raporturile care există între administratiu - 
ne şi funcţionar şi între raporturile care ar exista între 2 parti- 
culari. In cel de al doilea caz raportul acesta e foarte asemănă- 
tor cu raporturile de drept civil care ar exista între două per- 
soane din care una, îşi închiriază serviciile celuilalt 1). 

Această, teorie este criticată, cu drept ctivânt?); ea e im- 
precisă, căci cei mai mulţi dintre funcţionari fac şi acte de au- 
toritate şi acte de gestiune. De pildă un ministru face acte de 
autoritate, dar face şi acte de gestiune (încheie contracte, etc.), 
un inginer de mine face acte de gestiune, dar face şi acte de an- 
toritate, când. ordonă, anumite măsuri de poliţie minieră, un pre- 
fect sau un primar fac şi acte de autoritate şi acte de gestiune. 
"Distineţiunea tăcută de profesorul Berthelemy între funcţionarii 
de autoritate şi funcţionarii de gestiune se bazează pe distinc- 
țiunea dintre actul de autoritate şi cel de gestiune, el trans- 
portă agentului ceeace legea zice numai despre act. | 

Funcțiunea publică diferă de funcțiunea privată. In fune- 
ţiunea, privată, avem interese antagoniste între patron și func- 
ţionar. Fiecare luptă să câştige cât mai mult, unul are interesul . 
să plătească mai puţin, altui dorește să fie plătit cât mai mult. 
Stâtul din contră, nu are interesul să. câştige, reducând sala- 
riile funcţionarilor ; e] însă voieşte ca. funcţionarii să, fie supuşi 
la o disciplină. Funcţionarul public este obligat să respecte o a- 
numită regulă disciplinară şi în exercitarea obligaţiunilor func- 
țiunei sale şi chiar în viaţa privată *), i 

  

1) H. Bertnelâmy, Traite elementaire de droit administratif, ediţia X 
Paris, 1923, pag. 49 — 50. In acelaş sens, Georgin, L'avencement dans les 
fonctions publiques, Paris, 1911; Nezard, op. cit. 

2) L. Duguit, L'Etat p. 379 și urm. G. Jăze, Principes gencraux du 
droit adm. a 2-a ediţie, p. 27. 

3) Larnaude, Les syndicates de fonctionnaires în Revue penitentiaire, 
unei 1906; Paul Boncour, Revue socialiste, Ianuarie 1906; A. Berthold în
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In lupta dintre patron şi funcţionar vedem intervenind 
contracte, greve, transacţiuni ; patronul nu se interesează de 
viaţa privată a funcţionarului. Pe câtă vreme condiţiunea func- 
ționarilor este stabilită prin lege, ea poate să fie modificată, 
prin lege, în mod unilateral fără ca, funcţionarul să aibă vre-un 
drept, funcţionarii nu pot să se puie în grevă în cazul când 
autoritatea superioară nu ar admite ridicarea salariilor, ei nu 
pot de cât să demisioneze şi să părăsească funcțiunea, după ce - 
li se primeşte dimisiunea şi predau serviciul (art. 12 din legea, 
pentru. statutul funcţionarilor). Părăsirea, serviciului de către 
funcţionari, fie parţială, fie generală, după o înţelegere prea- 
labilă ; demisiunile colective sau individuale la aceeaşi epocă 
sau. la epoci apropiate constituesc o dezertare dela datorie, care se 

. pedepsește cu destituirea, iar acei cari au pus la cale greva ori 
părăsirea. serviciului se pedepsesc pe lângă  destituire, dacă 
sunt funcţionari, şi cu închisoare dela 3 luni până la 2 ani şi 
cu amendă (art. 30 şi 31 din legea pentru statutul funcţiona 
rilor). Vezi pag. 218 — 219 şi 251. 

" Si codul penal prin art. 106 şi 107, dar mai ales legea pen- 
tru statutul funcţionarilor din 23 Noembrie 1923 prin art. 30 
şi 31 pedepseşte concertarea funcţionarilor în scopul de a îm- 
piedica sau suspenda mersul regulat al unui. serviciu public. 

Legislaţiunea pozitivă nu face distincţiune, toţi funcţionarii sunt 
ţinuţi de aceleași obligaţiuni, sunt supuşi la aceiaşi disciplină, 

Este adevărat că legiuitorul pedepsește mai grav pe acei 
care ar atinge demnitatea funcţionarilor, care execută acte 
de putere publică (vezi art. 182 din cod. penal), însă aceste ca- 
tegorii și distincţiuni prevăzute de codul penal sunt indiferente 
dreptului administrativ. Distineţiunea formulată de Berthâl6- 
my este deci o generalizare grăbită, neavând bază reală, ne ţi- 
nând. seama, de realităţi. 

176. — Constituţia noastră prin art. 88, stabileşte că Regele 
ca şei al puterei executive numeşte în funcțiuni publice. Cu 
ioate acestea sunt unii funcţionari, cum de exemplu primarul, 

Revue politique et parlamentaire, Martie 1906; Duguit, Revue politique et 
parlamentaire, Aprilie 1906; F. Faure, aceiaş revistă, Martie 1906. .
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membrii delegaţiunei permanente, comunale, care sunţ aleşi de 
consiliul comunal (art. 27 şi urm. din proiectul de lege pentru unificarea administrativă ; alţii cum de pildă, decanii facultăţi -- 
lor sunt aleşi de colegiul profesorilor facultăţii respective şi. con- 
firmaţi prin decreţ regal (art. 94 din legea. învăţământului se- 

__cundar şi superior din 1912), alţii sunt numiţi de ministru, con- 
forra decretului-lege 1920 din 4 Mai 1920 ; unii funcţionari sunt 
numiţi de delegaţiunea permanentă comunală (art. 54 din legea 
pentru unificarea administrativă), etc. 

La numirea în funcțiuni, legiuitorul stabileşte anumite con-- 
diţiuni. Unele din aceste condițiuni sunt generale, adică sunt 
cerute pentru toţi funcţionarii publici. Aceste condițiuni sunt 
arătate în art. 5 şi 6 in legea, pentru statutul funcţionarilor din 
19. Iunie 1923. Legea formulează următoarele condițiuni ge- 
nerale: 1) calitatea de cetăţean român. Prin upmare ur străin 
sau un haimatlos *) nu pot fi funcţionari publici : 2) să fie ma- 
jori. (prin legea din 11 Aprilie 1924. majoratul pentru toți Ro. 
mânii este de 21 ani); 3) să fie fie sănătoşi ;.4) să nu fie suferii 
vre-o condamnaţiune infamantă ; 4) să depus jurământ de ere- 
dință Regelui şi legilor 'Țărei la intrarea, în funcţiune. Pentru 
bărbaţi se mai cere : 5) ca, să fi satisfăcut legea recrutărei ; 6) 
să se bucure de toate drepturile civile şi politice. 

Legiuitorul stabileşte pentru unele funcțiuni conditiuni spe- 
ciale. Aşa de pildă în unele funcțiuni se cere o vărstă mai îna- 
intată, în altele se cere exerciţiul drepturilor politice, aşa în cât 
femeile, care nu au dobândit exerciţiul acestor drepturi (art. 
6, aliniat 2 constituţie), nu pot fi admise în aceste funcțiuni. 
Pentru numire în alte funcțiuni, legiuitorul cere dovada de anu- 
mite cunoştinţe, de pildă o anumită diplomă, sau un examen de 
cunoştinţe profesionale, pentru altele cere, ca un anumit corp- 
să facă recomandarea, candidatului către organul care face nu- 
aa OI 

1) La noi, și sub imperiul noii legi de naturalizâre, a rămas situațiunea de haimatlos (fără patrie) Un strein, care vrea să se naturalizeze trebue mai întâi a tace cerere de naturalizare, să renunțe la cetăţenia străină ce are, prin act autentic și apoi să locuiască în țară .10 ani. In tot acest interval până i se dă naturalizarea el e un haimatlos, căci legea pentru dobândirea naționa-- lităţei române din 24 Februarie 1924, nu admite situaţia de supus român.
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mire. Aşa de pildă, pentru funcțiunea de consilier la Curtea de 
compturi, adunarea deputaţilor făcea, până la legca din 29 Ia- 
nuarie 1895, o listă de prezentare de 3 candidaţi, din care mini- 
„strul de finanţe alegea unul şi propunea Regelui decretul de nu- 
mire. Legea învăţământului secundar şi superior cere pentru 
numirea, de profesor universitar recomandarea senatului uni- 
versitar unit cu colegiul profesoral al facultăţei respective, ete. 

Pentru unele funcțiuni, în care titularul nu face acte juri- 
dice, ci numai fapte (vezi No. 151), administraţiunea poate an- 
gaja cu contract o persoană ca să exercite acea funcţiune. Aşa 
administraţiunea poate angaja cu contract chiar un strein ca 

profesor, ca arhitect, ca grădinar ; poate să facă contract pen- 
tru pledarea, unui proces cu un avocat, ete. In acest caz avem o 

adevărată locaţiune de serviciu (art. 2, litera d din legea. pentru 

statutul funcţionarilor), 

177. — Funcţionarul publice pentru ca să fie util trebue să 
aibă o pregătire profesională, căci este incontestabil că dacă 

comparăm rezultatele obţinute prin activitatea a doi funcţionari: 

de aceeaș inteligență din care unul a avut o pregătire profe- 
sională, vom constata că funcţionarul pregătit capătă încrede- 

re în sine însuşi, are spirit de iniţiativă, cunoaşte chestiunile cu 

care se ocupă, cunoaşte spiritul legilor, îşi dă seama, de rezul- 

tatele deciziunilor ce se iau. Din această cauză munca sa va, fi 

spornică, lucrările-ce va, face vor fi numeroase şi bune. Din con- 

tra funcţionarul fără pregătire va trebui să, sa conilucă de pre- 

cedente, adică, va deveni un funcţionar rutinar, neaceasibil pro- 

gresului ; el nu are o vedere de ansamblu. asupra activităţei în - 

tregului serviciu precum şi asupra, activităţei tuturor serviciilor 

publice. Din aceste cauze, el nu are încredere în soluţiunile 
ce ar.putea, găsi, el întreabă, caută. precedente. Munca sa va, fi 
deci puţin spornică, lucrările sale vor fi inferioare şi calitativ 

şi cantitativ faţă, de lucrările concurentului său. E natural con- 
statarea că administraţiunile, care nu cer o pregătire profesio- 

nală funcţionarului, trebue să aikă un personal cu mult mai 
numeros de cât administraţiunile unde asemenea pregătire esta 
necesară, ele înlocuese adică calitatea prin cantitate.
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"Primul congres internaţional de Ştiinţe administrative ți- 
nut la Bruxelles în 1910 s'a ocupat de această problemă a pr6- parărei funcţionarilor publici 1). | 

Congresul internaţional, ţinut la Bruxelles în 1923, a exa- 
minat din nou această, problemă. Raportul prezentat de d- Le- 
grand, subdirector la ministerul apărărei naţionale din Belgia, 
rezumând sistemul preconizat de congresul din 1910, arată că 
nici o numire de funcţionar publice să nu se mai facă de cât pe 
baza de concurs în care, să se ceară candidaţilor ca să facă do- 
vada; unei oarecare culturi generale. 

Candidaţii admişi să facă un stagiu de un an într'o admi- 
_nistraţiune, fiină salariaţi. Candidatul nu va, fi numit definiţiv 
de cât după ce a terminat Stagiul şi a fost recunoscut apt. 

Funcţionarul care ambiţionează, să ocupe posturi mai ânalte 
în administraţiune, trebue să îşi complecteze cultura profesio 
nală într'o școală superioară, de ştiinţe administrative unde se 
va, preda, şi principiile generale necesare tuturor îuncţionarilor 
administrativi dar şi cursurile speciala pentru fiecare admi- 
nistrațiune. După un stagiu de 5 ani, funcţionarii cari doresc 
avansarea în gradele mai înalte trec un examen serios, în care 
„candidaţii trebue să facă dovada aptitudinelor şi cunoştinţelor 
lor şi pe baza căruia, cei reuşiți sunt înscrişi în tabloul de înai- 
tare. Pentru înaintare trebue să se aibă în vedere : cultura ge- 
nerală, 'competința profesională, inteligenţa, judecata, discipli- 
na, ordinea spiritul de inițiativă, spiritul de deciziune. curajul 
vesponsabilităței, calitatea de organizator. Şcolile administra- 
tive trebue să dea o mare atenţiune deszoltărei acestor calităţi. 

Legea pentru statutul funcţionarilor din 19 Iunie 1923, sta- 
bileşte prin art. 37 că nimeni nu poate fi numit într'o funcţiune 
publică, de cât în baza unui examen de capacitate, că cei reu- ANII 

1) Concluziunile finale votate de congres au copriaderea următoare: „Le congr&s emet le vou de reserver â la fin des 6tudes moyennes et dans Penseignement sup&rieur une place aux questions se rattachant â Porganisa- tion, au r6le et aux attributions des administrations publiques, sans prejudice du stage effectif et pratique qui est nscessaire et doit rester distinct des âtudes pr&paratives et theoriques proprement dites. 
Dans Popinion du congr&s ces cours seraient accessibles aux fonction- naires de Padministration.
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șiți pe baza acestui examen sunt stagiari timp de un an. După 
expirarea, acestui termen, acei cari sunt găsiţi destoinici de că- 
tre comisiunea de propuneri şi numiri (alcătuită conf. art. 39 

şi 40 din statut), vor fi declaraţi definitivi. 

Noi credem că educaţiunea profesională a funcţionarilor 

ar trebui făcută şi înainte şi după intrarea în funcţiune. Un 
tinăr, care doreşte să intre în administraţiune, are nevoe de o 
anumită, preparaţie. Administraţiunea are nevoe ca funcţionarii 
să aibă anumite cunoştinţe pentru ca să fie funcţionari cu a- 
devărat utili. Or, aceste cunoștințe, candidaţii nu le pot căpăta 
în şcolile secundare sau comerciale. Este foarte curios că, gu- 
vernanţii au făcut numeroase școli pentru prepararea viitorilor 
comercianţi şi nu au căutat să dea o îndrumare viitorilor admi- 
nistratori. Credem că, ar fi foarte folositoare o asemenea, şcoală, 
în care tinerii ar învăţa în afară de cunoștințele necesare unei 
culturi generale şi unele cunoștințe profesionale, făcând. şi prac- 
tică în adminisraţiunee. Toţi funcţionarii numiţi dintre 

- absolvenţii acestor şcoli şi care, prin valoarea lor, ar dovedi că 
pot să, aspire la, rolul de conducători, căci au şi cultură, și inte- 
ligență, şi voinţă, şi disciplină, şi caracter, se pot prezenta, după 
un stagiu de 4 — 5 ani; la concursul pentru intrarea în şcoala 
superioară de ştiinţe administrative care ar servi ca o şcoală de 
stat major a administraţiunei. Invăţământul special, astfel cum 
a fost preconizat la congresul din 1910 de d-nii Orban şi Genot, 
a, fost înfijnţat în Belgia prin decretul regal din 15 Mai 1913. 
creindu-se în universităţile Statului o candidatură în ştiinţele 
administrative cu 2 ani de studiu!). 
- Noi credem că învățământul profesional superior ar trebui 
predat în şcoli speciale, unde un personal de elită se va putea 
ocupa, cu 'educaţiunea, științifică, a studenţilor. In sensul acesta 
se propusese, în 1921, de ministrul de interne de atunci, un 

1) Programul cursurilor şi al examenelor e următorul: 
Examenul I. — |. Drept natural. — 2. Istoria instituţiunilor adiministra= 

tive ale Belgiei, — 3. Principii generale de drept. — 4. Drept constituțional.-— 
5. Drept administrativ : parte generală şi parte specială. Exerciţii practice, 

Examenul I[.-— î. Cod civil, cartea 1 şi a I-a. — 2. Economie politică. 
3. Drept administrativ : materii speciale, exerciţii practice. — 4. Principii de 
drept internațional privat. — 5. Noţiuni asupra administraţiunei din Congo.



522 PAUL NEGULESCU 

excelent proiect de lege pentru creiarea, unei şcoli Suparioare de ştiinţe administrative, proiect care a fost admis de Senat, dar a cărei votare sa amânat la Cameră. 
178. — Prin statut al juncționarilor, ss înţelega complexul sau totalitatea normelor juridice, care fixează, situațiunea le- gală a funcţionarilor, determinând drepturile şi obligaţiunile lor generale. 

! 
Aceste norme sunt referitoare la, recrutare şi la, înaintare, (art. 37 — 48), la transferare (art. 49 — 50), la disciplină (art, 51 — 61), la salarii, îndemnizări, pensiuni, concedii (art. 16 — 23). Aceste Norme existau. şi înainte de legea. pentru statutul 

funcţionarilor din 19 Iunie 1923, ele se găseau în legile şi re- sulamentele administrative. Constituţiuriea din 1 Iulie 1866, 
prin art. 131 alin. 5, cerea, facerea unei legi speciale aspra con- dițiuinilor de admisibilitate şi de înaintare în funcțiunile. admâni- strâțiunei publice cu toate acestea în tot timpul cât a, fost în vigoa- re această, constituţie nu s'a făcut o asemenea, lege. Constituţiunea din 29 Martie 1923 nu cuprinde. nici o recomandaţiune pentru legiuitorul ordinar în sensul celei arătate, cu toate acestea sub imperiul nouei constituţiuni sa făcut legea, din 19 Iunie 1923. In Italia, prin legea din 25 Iunie 1908 s'a, ereiat un statut al funcţionarilor, pe câtă vreme în Franţa, proiectul de lege a- supra statutului și dreptului de asociaţiune al funcţionarilor din 25 Mai 1909 â, rămas înmormântat la cameră. Incă prin legea din 23 Octombrie 1919 Sa dat un statut funcţionarilor comune- lor cu o populaţiune mai mare de 5000 locuitori. 
La noi, legea din Iunie 1923 a fost determinată de mişca- rea funcţionarilor (între anii 1921 — 1923), organizaţi într'o uniune generală a sindicatelor funcționăreşti, care alcătuiseră un proiect de statut (76 articole). 

Condiţiunile stabilite prin statutul din 19 Iunie 1923 sunt generale, aplicabile tuturor funcţionarilor, în afară de cei a- rătaţi în art. 2 acei cari ocupă funcțiuni politice şi elective, mi- __ tropoliţii şi episcopii, funcţionarii corpurilor legiuitoare, spe- cialiştii streini numiţi prin contract, Pe lângă aceasta diverse legi de organizare ale serviciilor publice stabilesc condițiuni. spe-
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ciale, care complectează astfel statutul funcţionarilor din acele 
servicii. Aşa, de pildă pentru corpul judecătoresc avem dispozi- 
țiunea, din art. 104 constituţie şi legea de organizare judecăto- 
rească, pentru profesorii secundari şi superiori avem lsgea în- 
vățământului secundar şi superior, ete., pentru funcţionarii 
Curţei de compturi legea de organizare a Curţei, etc: (art. 4 din 
statut). - 

Necesitatea statutului era simțită de funcţionari din cauza 
arbitrariului autorităţei politice, care se manifestă prin supri- 
mări, licenţieri, înlocuiri, transferări, destituiri fără motiv legal. 
Multe din ministere nici nu aveau legi de organizare al porsona- 
lului funcţionărese. Astfel chiar ministerul de justiţie avea nu- 
mai un regulament pentru serviciul interior al ministerului, din 

"9 Martie 1882. Dacă observăm întreprinderile private constatăm 
că reuşita lor se datorește în mare parte satisfacerei colabora- 
torilor. O remuneraţie insuficientă, o nesiguranţă de situaţii a, 
funcţionarilor, o disciplină despotică sunt viţiuri de orzanizare, 
care împiedică, desvoltarea oricărei întreprinderi. Aceste defecte 
devin şi mai grave când e vorba de organizaţiunile publice; unds, 
pe lângă alte incoveniente, mai avem şi politica de partid”). 

179. — Statutul cin 19 Iunie 1923 stabileşte principiul ca. 
toţi funcţionarii publici definitivi se bucură de stabilitate, (art. 
7) iar constituţiunea prin art. 104 stabileşte că juAecătorii sunt 
inamovibili; tot inamovibili sunt profesorii universitari şi secun- 

dari, membrii Curţei de compturi, ete. 

Prin înamovibilitale se înţelege situaţiunea, legală a unui 
funcţionar, care fiind numit în mod legal nu mai poate fi re- 
vocat, suspendat sau transferat, chiar prin înaintare, în con- 
tra, voinţei sale, de cât ca pedeapsă, în urma, unei sentințe date 
de un tribunal disciplinar, anume determinat de lege. 

Prin stabilitate se înţelege situaţiunea, legală a funcţiona- 
vului, care nu poate fi transferat, pedepsit sau înlocuit de cât în 
cazurile şi cu respectarea, formelor prevăzute de lege. 

1) G. Chalenton, Raport adresat congresului internaţional de știinfe- 
administrative din 1923.
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Funcţionarii stabili se bucură de garanţii mai mici de cât 
funeţionarii inamovibili, căci funcţionarii ânamovibili nu .pot 
îi transferați de cât cu voia, lor sau ca pedeapsă disciplinară 
pronunţate de comisia disciplinară, pe câtă. vreme cei. stabili pot 
fi transferați în interes de serziciu. (ast. 50 din. legea pentru 
slatutul funcţionarilor), însă cu avizul conform al comisiunei 
pentru propuneri şi înaintări şi plătindu-li-se. transportul. 

Pedepsele disciplinare, la huncţionarii stabili, se pronunţă 
de comisiunile disciplinare, compuse conform art. 59 şi urm., iar pedepsele. sunt prevăzute la art. 51 din statut. 

180. — Funcţionarii de ordin administrativ se împart în 2 categorii : funcționari de deciziune şi funcționari de execuțiune. 
Funcţionarii de deciziune sau de direcţiune sunt acei cari au conducerea. unor servicii sau a unor subdiviziuni ale unui . serviciu, sub direcţiunea Superioară, şi controlul funcţionarului politie (ministru, primar). Aceşti funcţionari sunţ numiţi de ministru, la alegere, pe baza notelor obținute din partea supe. viorilor ierarhici şi cu avizul comisiunii de numiri și înaintări, (art. 43) ; ei trebue să, aibă, cum. foarte bine zice Gabriel Chavet, înt”un raport tăcut la, congresul intern. de şe. adm. din 1923 în afară de calităţi necesare tuturor funeţionarilo: : Pesprit d'i- nitiative, la maitrise de soi, un esprit clair, le gotit des respon- sabilitâs, enfin une certaine autorit6, une certaine intensit6 du “developpement de la personali, grace â laquelle on arrive 3 Persuader, ă se faire vespecter, €couter et obeir“. 

Funcţionarii de execuţiune sunt recrutați dinte candidaţii zeușiţi la examenul de capacitate (art. 37 din statut). Timp de an an ei sunt stagiari. După expirarea, acestui termen, acei cari vor fi găsiţi destoinici de către comisiunea pentru propuneri de numiri și întăriri, constituită, conf. art. 39 şi 40 din legea. pen- ru statutul funcţionarilor sunt numiţi definitivi. Inaintările se tac la, vechime şi la, alegere. 
| 181. — Orice funcţionar de rang administrativ sau judecă- toresc, trebuie să. depună jurământ de credinţă. Conform art 127 din constituţie, care prevede că nici un jurământ nu se poate impune cuiva de cât în puterea unei legi care hotărăşte și
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formula lui, Jegea pentru statutul. funcţionarilor din 10 Iunie 
1923 prin art. 6, stabileşte că funcţionarii la intrarea în func. 
ţiune sunt obligaţi a depune jurământ de credinţă Regelui şi le- 
gilor Ţărei. Diverse legi organizatoare de servicii publice cum 
de pildă, legea din 20 Iunie 1923 pentru organizarea admini.. 

strațiunei centrale a ministerului interne prin art. 42 sau art. 

35 din legea dela 13 Februarie 1894 pentru organizarea mini- 
sterului afacerilor streine, sau legea de organizare judecătorea- 

scă, coprind formula jurământului, ce funcţionarii acestor ser- 

vicii trebue să depue. 

Funcţionarul public, care va fi intrat în lucrarea funcţiu- 

nei sale mai înainte de a fi prestat acest jurământ profesional, 

poate să, fie pedepsit cu o amendă, reprezentând jumătate din 

salariu pe o lună (art. 163 c. pen.). Calitatea de funcţionar nu 

este căpătată, în mod complect, de cât după prestarea jurămân- 

tului. Actele făcute de un asemenea, funcţionar, sunt nule (legea 
de organizare judecătorească). Constituţia, prin art. 81, stabi. 

lește că moştenitorul Tronului, în urma, morţei Regelui, nu poate 

exercita puterile regale de cât în urma, depunerei jurământului 

a cărui formulă, este stabilită prin art. 82 şi până atunci pute. 

rile constituţionale ale Regelui sunt îndeplinite de- consiliul de 
miniştri. 

Art. îi din regulamentul dela 23 Noembrie 1923 pentru a- 

plicarea legei statutului funcţionarilor prevede o altă formulă 

de jurământ de cât acea, din art. 6 din lege. Evident că potrivit 

principiilor, formula arătată de regulament nu are valoare și 

trebue să se aplice textul legei. 

In legile administrative se stabileşte principiul că funcţio- 

narul transferat sau înaintat nu mai depune jurământ (vezi 
art. 26 din legea dela 19 Aprilie 1892, precum şi art. 11 alin. 
penult din regul. din 23 Noembrie 1923 pentru statutul funcțio- 
narilor şi art. 6 din legea pentru statut). 

In urma anexărei unui teritoriu la Statul nostru, funcţio- 
narii găsiţi în serviciu şi pe care Statul nostru ar intenționa: să-i 
păstreze, trebue să depue jurământ de credinţă. înăuntru unui 
termen ce se fixează de către Rege şi legile Ţărei, altmintrelea.
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ei sunţ censideraţi ca, demisionaţi. Aşa s'a procedat faţă cu funcţionarii Unguri şi Austriaci, aflaţi în Ardeal şi Bucovina - (vezi decretul-lege 2382 din 16 Iunie 1919 în Monitorul Oficial 51 din 21 Iunie 1919). 
182. — Intre autoritatea, publică şi funcţionar există anu- 

mite raporturi, care dă drept administraţiunei de a, cere dela funcţionar anumite servicii, 
| “Obligaţiunea, de facere, praestare, pe care o persoană ar avea-o îaţă de Stat, ar putea, să aibă ca bază un contract de lo- cațiune de servicii. De pildă, un întreprinzățor de lucrări pu- blice care ar contracta, cu ministerul de instrucţiune pentru con- strucţiunea unui local de liceu, este ţinut să îşi îndeplinească o bligaţunile derivâna din contract. Obligaţiunea, pe care un par- ticular o are faţă de Stat, ar putea să aibă ca bază un raport 
de putere, derivând din faptul că Statul, ca titular al suverani: tăţii, are dreptul să ceară servicii dela locuitorii ţărai. Așa sol- datul, juratul, persoana rechiziționață, îndeplinese îndatoriri da acestea, ordonate de Staţ. 

Toţi aceştia, de şi îndeplinesc funcțiuni publice, colaborează la un serviciu public. nu sunt însă funcţionari. 
Funcţionarul, îndevlinind functiunea. ca i s'a încredințat, n-a își face numai îndatorirea. de cetățean sau sunus, cum își face solatul sau juratul, Trebue să intervie o manifestare de voinţă cin partea postulantului, care trebue să adreseaza o cerere auto- rităței în condiţiunile arătate de art. 7 Qin regulamentul din 23 Noembrie 1925, şi să treacă un examen de capacitate prevăzut de art. 37 din legea, dela 19 Iunie 1923 pntru statutul funcțo- nar'lor şi art. 73 din rezulamentul lezai (23 Noembrie 1923), Autoritatea administrat'vă face numi'rile nimai dintre candi- cații rcușiţi. Functonarul trebue să depua întreaga sa activi. tate pentru a putea îndeplini cu scrunulozitate miciunea, sa : funcțiunea sa, absorbindu-l dela orice altă ocupaţiune şi chiar „legea, în marea majoritate a cazurilor, opriniu-l d a exercita orice altă profesiune. De aceea este just ca Statul să plătească înnctionarulni o leafă «(sau salariu 1), 

1) Cuvântul salariu vine dia latinescul salarium, care însemna banii dați soldaţilor ca să îşi cumpere sare,
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Leafa funcţionarului se deosibeşte însă de salariul lucrăto- 
rului ; de aceia noi preferim termenul de leafă, întrebuințat de 
art. 409 ce. proc. civ., sau relribuţiuni întrebuințat de legea pen- 
siunilor din 23 Februarie 1902, sau soldă, întrebuințat în le- 

gile militare, aceluia de salariu, întrebuințat de statut şi de legea 

pensiunilor din 15 Aprilie 1925 (art. 11 şi altele). 

In adevăr leafa funcţionarului se deosibeşte de salariul lu- 

crătorului căci : 

a) Leafa nu este echivalentul serviciului făcut, în aceiaş 

măsură în care este salariul lucrătorului ;. ea nu variază după 

capacitatea, şi după munca, depusă de functionar : toţi funcţiv- 

narii de aceiaş categorie-primind: aceeaşi leafă, fixată prin lege ; 

ea nu variază nici după cerere şi ofertă. Aceste circumstanţe 

pot servi numai în cesace priveşte înaintarea funcţionarilor. 

In general, leafa este inferioară adevăratului echivalent al 

muncei depuse ; ea este calculată mai mult ca să dea funcțio- 

nărului posibilitatea de a îşi susține cu demnitate o situațiune 

socială, conformă cu rangul ce ocupă. Statul dă o leaftă mai mare 

aceluia, căru'a importanţa funcţiunei îi cere o cheltuială mai 

mare î). In general, funcțiunile cele mai bine plătite nu sunt 

acelea, care cer cunoştinţe mai întinse, ci acelea unde titularul 
execută cea mai mare putere de comandament sau are cea mai 

mare răspundere. De pildă, un prefect, un general, un ministru 

sunt plătiți mai bine -de cât un profesor universitar sau un di- 

rector de laborator. 

Astăzi prin faptul că moneda, co se întrebuințează; nu are 

nici o stabilitate, lefurile funcţionarilor sunt cu totul derizorii. 

Moneda este o unitate de măsură a valorilor, după cum metru 
este o unitate de măsură a lungimilor. După cum nu se poate 
concepe un metru, care să fie când mai lung, când mai scurt, 
un metru de gumelastic de exemplu, tot aşa nu se poate con- 
cepe o monedă supusă fluctuaţiunilor zilnice. Şi, dacă socotim că, 
astăzi funcţionarii superiori primesc o leată de 5909 — 6000 

1) In această privință vezi un admirabil capitol. în Ihering, L'evolution 
„du droit No. 103.
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lei în care se coprind şi sporul de scumpete şi indemnizările ae 
locuinţă, dacă socotim că, indicele de scumpete a ajuns pentru 
mai toate articolele aproape la, 40 ori mai mult ea în 1916, că deci chiar în interior leul are o valoare de 40 ovi mai mică, a- 
tunci funcţionarul superior primind 6000 lei pentru întreţi- 
nerea lunară a lui, a șoţiei şi copiilor, primeşte în realitate 125 
lei. Or, cum e posibil ca această, sumă. să-i fie suficientă pentru 
a îşi Susţine cu demnitate o situaţiune socială conformă, cu ran- gul ce ocupă ?). | 

b) Leafa, funcţionarului are caracterul de pensiune alimen- 
tară şi de aceea, art. 409 c. proc. civ., stabileşte că. ea nu poate & 
cedată, sau urmărită de cât numai pentru alimente sau alte cre- 
anţe privilegiate întocmai ca, şi pensiunile alimentare despre cari 
vorbește art. 408 c. proc. civ ; 

c) Leafa funcţionarului se compune din 2 părţi: una nu- 

1) Să luăm de pildă un funcționar superior, însurat și cu 2 copii de 15 — 16 ani, având o ieafă de 125 lei aur saii 6000 lei. Să admitem că el plătește numai o chirie de 20 lei pe lună pentru un apartament de 3 — 4 ta- mere, că plăteşte unei servitoare 20 lei, că cumpără numai | kilogram de carne pe zi, cea-ce faca 30 lei pe lună, că legumele, grăsimi și altele îl mai costă 30 lei pe lună, că pâinea îl costă încă 30 lei, că, dacă copii urmează la liceul Lazăr, de pildă, e! trebue să mai plătească cam 2000 lei hârtie de fiecare sau 100 
70 — 80 lei, că pentru ghete, îmbrăcăminte, rutărie pentru €l, soție şi copii, cheltueşte cel puțin 500 lei aur. Dar se poate întâmpla ca e! sau un mem- bru din familie să fie bolnav şi atunci îi trebue doctor; îi trebue medica- mente, pe care le socotim la 100 lei pe an, dar el are nevoe de lemne pe care le socotim la 250 lei pe an, vroeşte și el să citească un jurnal, repre- zintă şi aceasta 20 lei pe ân; voiește să citească cărți pentru profesiunea lui în limba română şi streină, să admitem numai 100 lei, voiește să meargă el, soția şi copii numai de-10 ori la teatru, îl costă 60 lei luând locuri foarte modeste, se duce tot numai de 10 ori cu familia la cinematograf şi cheltu- ește tot 60 lei; locuind spre periferie, vine la minister şi copii la liceu cu tramwaiul și cheltueşte el, soția şi copii 200 lei aur pe an; dar el trebue să plătească gaz aerian sau electricitate cel puţin 150 lei pe an, trebue să plă- tească apa, serviciu de gunoi cel puțin 60 lei pe an. Din leafă i se oprește impozit 6%, şi impozit global, reținere pentru pensie 10 %0, adică el primeşte numai. 104 lei lunar sau 1208 pe an şi cheltuește în condițiuni foarte modeste, 3240 lei pe an. De unde găsește funcţionarul 2000 lei aur pe an pentru a îşi complecta bugetul a»solut 'necesar, fără să admitem că s'ar duce vara la băi, că s'ar plimba cu trăsura, că s'ar duce la restaurant ? | In condiţiunile arătate, funcționarii neprimind o leafă care să reprs- zinte minimum de existenţă, problema devins de o gravitate excepțională, care trebue să intereseze pe orce om serios, care se ocupă de treburile publice. Trebue neapărat să socotim că leata urmează să dea posibilitate fune- ționarului să trăiască în mod onorabil împreună cu familia sa.
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mită propriu zis leafa şi alta numită îndemnizare de locuinţă. - 
La unii funcţionari se mai dă şi cheltueli de reprezentare. Din 
cauza, scăderei valorei leului, se dă funcţionarilor un compliment 
de leafă numită, indemnizare de scumpete (decretul din 15 Dec. 
1918). Pentru servicii deosebite în afară de sediul funcţiunei se 
dau diurne si cheltueli de transport. 

Aceste îndemnizări de locuinţă, şi de scumpete fac parte în- 

tegrală, din leafă, însă ele nu intră în calcul pentru fixarea. qu.: 

antumului. de pensiune. 

d) Obligaţiunea Statului de a servi mijloace de existenţă 

funcţionarului nu încetează când acesta, este în imposibilitate 

de a mai continua funcțiunea, fia pentru că a atins o anumită 

“vârstă fie că din cauza serviciului a, căpătat infivmităţi, care îl 

fac impropriu serviciului. Statul în cazul acesta continuă să 

dea funcţionarului o penşiune, care are caracterul de pensiune 

alimentară, neputând fi urmărită, sau cedată ; 

e) Leafa e destinată nu numai la întreţinerea funeţionavu- 

lui dar şi a familiei sale, complimentul necesar oricărei exis- 

tenţe. Din această cauză se recomandă sistemul gradaţiunilor, 

care, în mod mecanic, măresc leafa, ce corespund cu mărirea 

sarcinilor familiare. 

182. — Prin ierarhie, am văzut (pag. 402), că se înţeleg ra- 

porturile de subordinaţiune care există între funcţionarii de a- 

cecaşi categorie, cum de pildă ierarhia, militară, funcţionarii 

dintr'un minister formează o ierarhie, ete. Funcţionarul supe- 

rior exercită asupra inferiorului puterea, ierarhică, care-i dă 

dreptul ca să dea ordin inferiorului, să-i anuleze sau să-i mu- 

difice actul. - | | | | 

Precăderea, se stabileşte de asemenea după rangul ierarhic. 

Unii funcţionari sunt supuşi la obligaţiunea de a purta, un 

anumit costum, dete”minat prin legi sau regulamente : preoți, o- 

fiţeri, magistrați, agenţi de poliţie, ete. Unii funcţionari tehnici 

sunt constituiți în corpuri (eg. 15. Iunie 1894, org. corpului 

tehnic). , N a 
184. — Un funcţionar nu .poate ocupa de cât o singură 

34
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funcţiune, pentru care trebuie să îşi depuie întreaga sa acti - 
vitate. 

Constituţiunea, din 1865 stabilea, că, se vor face legi pentru 
a stavili abuzul cumulului (art. 131 No. 3). Potrivit acestei reco- mandaţiuni s'a făcut legea din 1 Iulie 1899, modificată prin Ie- 
gea, din 4 Iulie 1891, care stab'leşte că nimeni nu poate fi in- 
vestit de cât cu o singură funcţiune retribuită de Stat, judeţ 
sau comună cu leafa, diurna sau orice altă. indemnizare. 

Prin art. 2, 3,4,5 şi 7 se stabliesc excepţiuni la acest princi- 
Piu: Așa în art. 2 sa stabilește că un funcţionar, care ar avea o spec:alitate ştiinţifică, literară, sau artistică, poate ocupa Și O ca, tedră în învăţământul public, în localitatea unde îşi exercită 
funcțiunea, 

Legea pentru statutul funcţionarilor stabileşte, prin art. (4 
şi 15, incompatibilităţile legate de calitatea de funcţionar public. 
Așa nu pot face comerţ, nu pot fi arendași ; ei nu pot fi func- 
ționari particulari de cât cu autorizarea administraţiunei, nu pot fi deputaţi sau senatori, ete. 

185. -— Administraţiunile publice sunt foarte adesea criti- cate din cauza marilor cheltueli ce necesitaază pe de o parte, precum şi prin încetineala, formalităţile nesfârşite, rezultatul puțin satisfăcător al activităței lor. Am arătat (No. 65) retor- „mele necesare ce se propun pentru a stabili buna funcţionare a servic'ilor publice. Trebue să întrebuințăm mijloace care au dat excelente rezultate în industrie. Faţă de funcționari, pentru a, la slimla şi desvolta spiritul de inițiativă, pentru a intensifica prouctiune se propun diverse mijloace (prime de încurajare, citațiuni ne întregul servic'u, etc.) ; se propune creiarea de cer- curi de sturii administrative pentru funcţionari serviciului, unde ei să discute problemele curente. În fine trebue deonngestionată adminisirațiunea centrală, dându-se şefilor serviciilor exterioare drentul de a statua asunra afacerilor curente, rezarvând admi- nistraţiunei centrale numai afacerile de o prea mare importanță. 156. — Funcţionarul trebue să îşi îndeplinească, îndatori- rile iinpuse funcțiunei sale. 9 abâtere din partea sa poate fi pedepsită prin pedepse disciplinare, cara nu exclude o urmă-
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zire penală, în cazul când cupa f unctionarului ar constitui o 
ânfracţiune pedepsită de lege. linii autori consideră dreptul dis- 
-ciplinar ca'un drept penal! special funcţionarului, ca: o parte.a 
dreptului penal. 

După noi, nu se poate face nici o asemănare între dreptul 
penal şi acest drept recunoscuţ Statului de a aplica pedepse 
“funcţionarilor care sar abate dela îndatoririle lor. 

Dreptul disciplinar derivă și dânsul din lege ; căci legea or- 
ganizează funcțiunea cu atribuțiunile şi oblisaţiunile ce găse- 
'şte cu cale. 

Funcţionarul datoreşte supunere şi îndeplinirea obligaţiu- 
nilor care cad în sarcina funcţiunei, ce i-a fost încredințată, 

In interesul general, pentru ca. să nu se ajungă la dezorga. 
nizarea. serviciilor, se admite în profitul Statului dreptul da 

:a întrebuința asemenea măcuri disciplinare menite a constrânge 
pe funcţionari să-şi îndeplinească obligațiunile lor pentru ca 
astfel să fie asigurat mersul regulat al serviciilor. 

Prin urmare dreptul disciplinar pelepsoște pe funcţionari 
pentru neîndeplinirea unor obligaţiuni cu caracter civil şi pe- 
-deapsa, nu este întemeiată pe idsia de apărare socială. Numai în 
ce priveşte pe militari trebua să, rezunoaşten că colul justiţiei 
"militare şi codul marinei militare admit pentru infracţiuni dis- 
'ciplinare pedepse privative de libertate. 

Orice funcţionar are îndatorire : 
1. De a îndeplini în mod conştiincios şi în conformitate cu 

“legea funcțiunea sa. Această obligaţiune poate fi violată prin 
neîndeplinirea totală sau parţială a sarcinilor care incumbă 
Îuncţiunei. Aşa funcţionarul nu poate să părăsească, funcțiunea 
fără un concediu obţinut în conformitate cu legea, 

De ordinar, când o autoritate acordă un concediu, ea se în- 
grijeşte să înlocuiască pa funcţionarul aflat în concediu prin- 
tun alt funcţionar. E 

2. Funcţionarul este dator supunere, credinţă şi discreţiune. 
Funcţionarul trebue să se supue ordinelor date şi comunicate în 
forma, legală. de supariori ierarbici, relativ la chestiuni de ser- 

viciu, care intră în competenţa sa, pentru că altmintrelea nu ar 

=
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mai putea, exista unitate şi ordine în conducerea afacerilor pu- 
blice. Ordinile date de superior nu trebue să fie executate de 
cât dacă sunt în conformitate cu legea, limitaţiunea aceasta, re-— 
zultând chiar din jurământul pe care îl prestează funcţionarul 
la intrarea, sa în funcţiune ; el nu trebue. să facă acte ilegale, 
chiar dacă i-au fost ordonate de superiorul ierarhic. El poate. 
să atragă în scris atenţiunea superiorului ierarhic asupra ile- 
galităței actului şi, în cazul acesta, răspunderea. sa, este acope- 
rită (art. 99 alin. 3, constituţie). Judecătorii nu pot primi nici 
un ordin în ceace priveşte atribuţiunite de judecată. 

3. Autoritatea, publică, are dreptul să, se ocupe şi de viaţa. 
privată a funcționarilor. Funcţionarul trebue să aibă, în socie-- 
tate o viaţă onorabilă (art. 37 din legea, de organizare a mini- 
sterului de interne, legea de organizare judecătorească). 

Un funeţionar poate fi pedepsit -disciplinar atunci când își 
calcă una din aceste atribuţiuni. | 

Pedepsele disciplinare sunt : avertismentul, prevenirea sau. 
mustrarea verbală sau scrisă ; amenda, mustrarea cu pierderea 
salariului pe cel mult 15 zile sau cenzura, şteregerea după tablo. 
ul de înaintare, mustrarea pe cale disciplinară, suspendarea. pe 
timp de 6 luni mazimum, punerea în disponibilitate, destituirea 
sau excluderea. 

Avertismentul, mustrarea simplă sau prevenirea, este o pe- 
deapsă disciplinară care consistă în încunoştiințarea făcută. 
unui funcţionar în scop de a îi atrage atențiunea asupra unei 
neglijenţe comise sau vreunui fapt, care i-ar compromite dem-- 
ditatea ; el poate să aibă forma verbală sau scrisă. 

Cenzura, amenda sau, mustrarea, cu pierderea salariului 
pe cel mult 15 zile este o măsură, disciplinară, care consistă în 
reținerea, lefei sau a unei porţiuni dintr'însa. Legea fixează ma-- 
ximul amendei în art. 51 din lezea pentru statutul funcţionari- 
lor; această, pedeapsă este o reprobare formală cu invitaţiune ex= 
presă de a se îndrepta; ea are totdeauna, forma, scrisă, Censura, 
în unele legi organice, e mai gravă de cât amenda, și de aceea, ea. 
atrage după sine şi pierderea lefei pe un termen mai lung (1—30 
zile art. 47 din legea, învățământului secundar. Punerea în dispo-
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zibilitale sau suspendarea este retragerea funcţiunei pe un timp 
anumit (6 luni sau 2 ani, art. 51 No. 5 şi 56 statut). Legile admi- 
nistrative fixează maximul timpului înăuntru căruia un func- 
ţionar poate fi suspendat: Funcţionarul încetând să mai exer- 

-cite serviciul pierde şi dreptul la leafă, sau la parte dintr'însa 

în tot timpul cât durează suspendarea. Suspendarea, este obliga- 

torie, în cazul când un funcţionar este urmărit pentru crime 
“sau delicte de drept comun care ar putea atrage pedepse aplic- 
tive şi infamante. Suspendarea ţine atâta timp cât ţine și urmă- 
rirea penală. În cazul când ar fi condamnaţi la o asemenea pe- 

-deapsă, funcţionarul este înlocuit, iar în caz de achitare este 

reintegrat. 

Transferarea este numirea funcţionarului într'o altă fune- 

siune, având rang egal, car situat într”o altă localitate. 

Destituirea sau excluderea este retragerea, funcţiunei pen- 

cu totdeauna. Funcţionarul destituit nu mai poate fi numit în- 

tr”o altă funcţiune publică (art. 56 din legea dala 19 Iunie 1923 

pentru statutul funcţionarilor). Unele legi speciale admit şi alte 

pedepse, cum de ex. retrogradarea, art. 43 şi 48 din legea pentru 

organizarea, poliţiei generate a, Statului din 1 Aprilie 1903). 

Mustrarea. simplă precum şi mustrarea cu pierderea sala- 

riului pe cel mult 15 zile se pronunţă după legea. pentru statu- 

“tul funcţionarilor de şeful superior al autorităței de care de- 

pinde funcţionarul, (ministrul, primarul). 

Toate pedepsele mai mari se pronunţă numai de comisiunile 

de disciplină. Unele legi organice aduc modificări principiilor 

generale stabilite în art. 52 din statut. Aşa de pildă art. 112 dir 

legea, învăţământului sec. şi sup. stabileşte că, în contra. profeso- 

rilor universitari, ministrul nu poate pronunţa nici chiar aver- 
tismentul sau mustrarea, simplă, dar, în 'contra profesorilor a. 
gregaţi, el are dreptul de a pronunţa avertismentul şi amenda, 
însă numai cu avizul conform al senatului universitar. Toate 
«celelalte pedepse se aplică de comisiunea de judecată. 

Legile de organizare în general disting dreptul de prive. 
here şi dreptul de disciplină. Unele autorităţi au numai drep-. 
“tul de priveghere, adică dreptul de a supravegtisa conduita fune-
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tionarilor şi, dacă constată că ei se abat dela îndatoririle lor, pot 
să-i trimită în judecata, autorităţilor disciplinare. Uneori găsim 
autorităţi care cumulează aceste 2 drepturi mai ales pentru pe- 
depsele mici. Așa ministrul de instrucţie are numai drept de pri- 
veghere faţă. ce profesorii universitari ; faţă de conferenţiari el 
însă are dreptul a le da, avertisment; iar preparatorii şi asis- 
tenţiii sunt supuşi unui drept disciplinar aparținând la autori- 
tăi ierarhizate: de lege. Aşa, directorul laboratorului poate pro- 
nunța avertismentul, decanul poate acorda, cu avizul conform. 
al consiliului facultăţei, şi amenda ; rectorul sau ministrul pot. 
acorda, şi censura, ministrul cu avizul conform al Senatului uni- 
versitar poate pronunţa şi suspendarea până la 6 luni. 

Stabilitatea este proclamată în favoarea funcţionarilor ad- 
ministrativi definitivi în mod general (art. 7, art. 51, şi urm. din 
legea pentru statutul funcţionarilor), iar inamovibilitatea prin- 
art. 104 din constituţie, prin levea de organizare judecătorească, 
prin legea, învăţământului secundar şi superior. Aceste 2 situa- 
țiuni juridice nu sunt însă bine precizate. Aşa de pildă art. 182% şi 183, ultim alineat din legea de organizare judecătorească, din. 
26 Iunie 1924 ne arată că. membiii parchetelor şi magistraţii pro-. 
vizorii, care se bucură de stabilitate pot fi pedepsiţi chiar cu: transferarea, suspendarea, şi înlocuirea, pe baza unui raport mo. tivat făcut de un inspector judecătoresc în care se arată că ma. gistratul a, comis abateri grave. Acastă stabilitate este inferioară; 
aceleia, de care se bucură, orice funcţionar administrativ. 

187. — 'Trebue în principiu să recunoaştem șefului Statului 
dreptul de a revoca, pe funcţionari. Acest drept este însă, limitat 

“prin legile de organizare ale serviciilor publice. Sub imperiul 
legei din 10 Tunie 1923 funcţionarii administrativi definitivi nu 
mai pot fi revocaţi de cât cu respectarea formalităţilor cerute de- 
lege şi pe baza unor deciziuni a comisiunei disciplinare. Un fune- ționar ales, cum de exemplu un membru al consiliului de ad. ministraţie al centralei cooperativelor, a cărei alezere e confir- mată numai de ministerul agriculturei şi domeniilor, poate să. fie revocat de ministru pentru abateri dela îndatorire,. In sensuț, acesta se pronunţă. decizia 811 din 12 Mai 1922 casaţia III. Tre-.
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bue să adăogăm că art. 2 din legea pentru statutul funcţionari- 
lor stabileşte că, această lege nu e aplicabilă, funcţionarilor aleşi. 
Trebue să adăogăm că dreptul de numire şi dreptul de revocare 
nu sunt totdeauna, corelative, aşa, de pildă sunt unii funcţionari 
aleşi şi numai confirmaţi de puterea executivă, şi care pot fi re- 
vocaţi prin decret regal (art. 62 din legea, pentru organizarea 
comunelor urbane din 31 Iulie 1894), însă, în general, dacă nu- 
mirea, se face prin decret şi revocarea trebuie făcută tot prin Qa- 
cret, dacă numirea se face prin deciziunea ministrului sau a 
unei alte autorităţi şi destituirea se faca prin d>citiunea auto- 
rităței, care a făcut numirea ; decretul sau deciziunea de revo- 
care trebue să, fie făcută cu respactarea condiţiunilor stabilite 
de lege. 

Decretul-lege 1920 din 4 Mai 1920 stabileşte că numirile în 
funcțiunile publice, retribuite cu mai mult de 500 lei lunar, se 
fac prin decret regal, iar cele cu un salariu mai mic se fac prin 
deciziuni ministeriale. - i 

188. — Statul, cerână dela funcţionarii săi îndeplinirea, ser- 
viciilor, trebue să le asigure autoritatea necesară. Statul, avor- 
dând această, protecţiune, sar putea foarte bine zice că se pro- 
tege el însuşi, căci am putea considera, toate atacuril> îndreptate 
contra funcţionarilor în exerciţiul funcţiunei lor ca atacuri în- 
dreptate cântra Statului. 

Statul îşi îndeplineşte această, obligaţiune prin dispoziţiu- 
nile penale coprinse în art. 170 — 179, 182 — 188 ce. pen. cara 
“pedepsesc ultragiul făcut prin cuvinte, gesturi sau ameninţări 
contra unui funcţionar public. _ 

Codul de procedură criminală stabileşte prin art. 492 că a- 
genţii administrativi ai guvernului nu vor putea fi urmăriți de 
cât în urma, unei deciziuni încuviințătoare a. consiliului de Stat. 
Cum însă consiliul de Stat a fost desfiinţat poțrivit art. 130 din 
constituţiunea din 1866 şi a legei Qin 9 Iulie acelaș an, această, 
dispoziţie a rămas fără nici un efect. De altfel art. 27 din con- 
stituțiunea, veche şi 31 din constituţia, dela 29 Martie 1923, stabi- 
leşte în mod formal că nu e nevoie do nici o autorizare preala.- 
bilă, pentru partea vătămată ca, să exercite urmăriri contra fune-
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ționarilor publici pentru faptele sau actela făcute de dânşii în mod ilegal şi care au cauzat un prejudiciu particularului, Se exceptă numai miniștrii pentru care există dispoziţiuni” special. în art. 98 şi 99 constituţie şi. în -legea responsabilităţei ministe.. riale. Avt. 107 alin. 4 din constituția, din 1923 confirmă acest drept al particularilor de a, cere despăgubiri fie dela autoritatea administrativă, lie dela funcţionarul vinovat. 
Pentru urmărirea, penală, a magistraţilor privitoare la in- fracțiuni comise în exerciţiul funcţiunei, avem o procedură spe- cială arătată în art. 493 €. Dr. pen. 
Magistraţii nu sunt răspunzători civilimente dz erorile fă- cute de dânșii în exerciţiul tuncţiunii lor ; ei nu pot fi urmăriţi de cât pe calea acţiunei recursorie şi în cazurile arătate de art, 305 şi urm. pr. civ. "9. Miniştrii au responsabilita tea politică pe- nală şi civilă. 

189, — Autoritatea, publică, acordând funcţionarilor pute- rile necesare pentru îndeplinirea misiunei lor, ei nu trebue să abuzeze de această, Putere în detrimentul particularilor sau al intereselor generale. Legea penală, în primul rând stabileşte ga- ranţii prin pedepsele ce 'edictează în contia. funcţionarilor care işi calcă atribuţiunile lor. Așa, prin art. 147 — 157, 158 — 160, - C. pen. se pedepsesc funcţionarii, care abuzează, de puterea în credinţată lor ; prin art. 123 şi urm. și prin art. 136 plăsmuirea sau falşul săvârşit de un funcţionar se consideră ca. un delict special ; prin art. 108 și urm. se pedepsesc abaterile grave dela datorie, consistând în însușire de calităţi ps care funcţionarul nu le ate ; primirea de mită e pedepsită de art. 144 c. pen.; sus- tragerea de acte publice de art. 203 și urm. violarea secretului scrisorilor de art. 156 c. pen. i 
Când cineva, impută un fapt unui funcționar relativ la atri- buţiunile lui, dovada faptului imputat, în cazul când funeţiona- rul i-ar intenta proces în calomnie, se poate face şi cu martori, pe câtă vreme când e vorba, de un simplu particular, dovada, tre- bue făcută numai prin acte scrise emanate dela partea căreia 

  

1) Cas. 1, 319/303 din 18 lunie 1903; Curtea Buc. |, decizia 107/1902.
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se impută, prin hotărâri judecătoreşti sau acte autentice (art. 
296, c. pen.): | 

Delictele ce poate comite un funcţionar se pot împărţi în două 
categorii : delicte profesionale şi delicte neprofesionale. Deliete 
profesionale sunt acele care cer ca element esenţial că agentul 
delictului să fie un funcţionar publice (art. 108, 144, 147 — 157 
€. penal), pe câtă vreme delicte neprofesionale sunt acele care 
sunt pedepsite, oricine ar fi autorul infracţiunei, însă calitatea 
de funcţionar constitue o calitate agravantă (art. 123, 124, 165 
c. penal). 

O altă garanţie a particularului în contra abuzurilor de pu 
“tere ale funcţionarilor este dreptul recunoscut de legea, din 17 
Februarie 1912 pentru Curtea, de casaţie (art. 63 alin. 6), după 
care, particularul are pe lângă, dreptul de a cere înlăturarea. ac- 
tului administrativ de autoritate ilegal şi dreptul de a cere ca 

_administraţiunea, să fie obligată, în caz de refuz de a se conforma 
deciziunei casaţiei, să-i plătească, daune pentru fiecare zi de în- 
târziere, iar administraţiunea, care ar plăti aceste daune, are re- 
curs pentru întreaga sumă contra, administratorului vecalei- 
trant (art. 63 alin. 8 din legea Curţei de casaţie). Constituţia din 
1923 stabileşte mai larg acest principiu al responsabilităţei prin 
art. 107 dând, drept particularului vătămat să se adreseze direct, 
în contra, funcţionarului vinovat. 

Administraţiunea, răspunde pentru toate actele ilicite şi pre. 
judiţiabile comise de funcţionari în exerciţiul funcţiunei lor. A- 
ceastă, responsabilitate este întemeiată pe art. 33 alin. penultim 
din legea Curţii de casaţie din 17 Februarie 1912 şi pe art. 99 
şi 107 din constituţia din 1923, pe art. 998 şi 1000 e. civ). 

Legea din 1912 stabileşte prin art. 33 că daunzle interese, 
care ar putea rezulta din asemenea acte (administrative de au- 
toritate), sau fapte, se vor judeca, de Curtea de apel în circum- 
scripțiunea căreia sa îndeplinit faptul. Constituţia prin art. 99 
ne spune că orice parte, vătămată, printr'un decret sau o dispozi- 
ție, semnată sau contrasemnată de un ministru, care violează un 
text al constituţiunei sau al unei legi, poate cere Statului despă- 
gubiri băneşti pentru prejudiciul cauzat, iar art. 107 arată că
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funcţionarii, cari au făcut acte ilegale, sunt răspunzători faţă, de particularul vătămat. Viaţa socială ar fi imposibilă, dacă particularul ar putea fi, în continuu, vătămat în drepturile sale prin acte a/lministrative ilegale. Legislaţiunea, engleză acordă particularului dreptul de a cere despăgubiri numai dela fune- ționarul vinovat, căci Statul nu poate să facă rău, the king cart de wrong (vezi pag. Îl nota 2 şi pag. 159). Dacă, şi la noi, am i acorda, victimei numai un asemenea, drept, i-am da un paliativ insuficient, căci funcţionarul poate să nu ofere garanţii de sol- vabilitate; De aceea legiuitorul nostru a' admis ambele respon- sabilităţi. | | 
Puncţionarul administrativ răspunde, însă, această răspun- dere există oare şi pentru greşelile cele mai uşoare, cârd sl Pro- cedează conform tradiţiei administrative, când el face fapte da serviciu ? A admite că, responsabilita tea lui e angajată chiar pentru fapte de serviciu *); că el răspunde de o culpă cât de mică, ar însemna că voim să dezorganizăm serviciile, căci funcţionarii fiind ţinuţi la o responsabilitate prea mare vo» avea teamă de a îndeplini cu celeritate necesităţile serviciului, căci nu se poate cere tuturor funcţionarilor ds a fi nişte oameni modeli de a nu comite absolut, nici o culpă în îndeplinirea, serviciului, Și inte- resul general cere ca acţiunta administrativă, să, îie promptă, Legea pentru statutul funcţionarilor prin art. 13 stabileşte “că funcţionarii, cari săvârşesc fapte depăşind limitele manda.- tului lor, sau a sferei lor legale de atribuţiuni, sau comit abuzuri de putere şi dacă, prin asemenea fapte, prejudiţiază pe un par- ticular, sunţ răspunzători băneşte (vezi art. 28 cin regulamentui legei pentru statut). 

Pentru judecători, art. 305 proc. civ., stabileşte o excepțiune. Judecătorii nu sunț răspunzători de cât în cazurile limitativ a- rătate de art. 305 ; ei au răspunderea, numai în mod excepțional, Acţiunea, ce se poate intentia, contra lor, în aceste cazuri, esta supusă la, regule deosebite de procedură, (acfiunea recursorie ci- a 

| 1) Vezi capitolul VI, No. 151, p. 429 şi urm. unde facem distincțiunea între tapte de serviciu şi fapte personale.
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vilă), instanţa competinte de a o judeca fiind Curtea de apel 
(pentru judecătorii de ocol şi membrii tribunalelor), şi Curtea de 
casaţie (consilierii dela, curţile de apel şi dela Casaţie. Vezi arţ, 
308 pr. civ.). 

Codul de proc. penală prin art. 493 şi urm. stabileşte excep- 
țiuni analoage pentru judecarea infracţiunilor la legea penală 
comise de un judecător sau de un ofiţer da polţie judiciară în 
exerciţiul funcţiunei sale. 

Funcţionarul este i răspunzător : 
a) Când refuză sau neglijează să dea urmare cererei unei 

persoane atunci când era dator să facă aceasta. De pildă, cineva 
cere dela gret:erul unui tribunal o copie, greficrul refuzând a- 
ceastă cerere de şi este obligat de art. 1816 c. civ. persoana. pre- 
judiţiată prin acast refuz poate chema în judecată pe grerir 
care a, făcut oferta reală. Dacă i se refuză, csrerea şi dacă el 
suferă pagube din această, cauză, are drept la despăgubiri. De 
ascmenea în cazul art. 63 alin. $ din legea Curţei de casaţie, 
precum şi în cazul art. 99 şi 107 constituţie. 

b) Funcţionarul este răspunzător atunci când prin greşeala 
comisă s'a abătut dela îndatoririle sala faţă de Stat, când a lu- 
crat cu rea credinţă. Vezi de pildă legea pentru auientificarea 
actelor din 1 Septembrie 1886, art. 21; legea asupra, responsa- 
bilităţii ministeriale din 2 Mai 1879, art. 4. Eroaraa săvârşită 
nu exclude responsabilitatea de cât dacă e scuzabilă,. 

Pentru a, evita, asemenea, erori, nu se poate cere ca, funcţio- 
narii să, întrobuinţeze îngrijirea, ailigenţa, pe care codul civil 9 
cere în executarea, contractelor, căci, pe când un particular poate 
să se gândească mult timp, funcţionarul trebue să lucreze re- 
pede, chiar cu riscul de a se înșela D, - 
e) Sunt unii funcţionari, care exercitând funcțiunea publi- 

că au dreptul de a aresta, de a constrânse prin forţă pa cai cari 
nu ar repecta legile. Acordând atari drepturi acastor funcțio- nari, Statul le stabileşte limitele înăuntru cărora, să exercite a.- ceste drepturi, stabileşte formele şi condiţiunile în care poate să 

  

1) Otto Mayer, Le droit administratit allemand 1. p. 296 şi urm.
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dispună de libertatea, indivizilor. Nerespectarea, acestor condiţi- uni și formalităţi atrage după sine responsabilitatea funcţiona - rului. Aşa de pildă, judecătorul de instrucție, dacă nu proce- dează la audierea martorilor în conformitate cu art. 71, 72 şi 73 proc. pen. este -Supus la răspundere ps calea acţiunei re- cursorii civile (art. 74 pr. pen.). De asemenea, neobservarea, for .- malităţilor preserise pentru mandatele de înfăţişare de aducere, de depunere şi de arestare dă drept părţei vătămate de a intenta acţiune recursorie contra judelui instructor (axt. 114 per. pen.). Vezi și art. 304 pr.. pen., axt. 99 şi 100 e. pen. i 
In rezumat, nu se poate cere dela un funcţionar 0 diligenţă Prea mare. Tot ce se poate cere, este ca el să-și îndeplinească ser- viciul ca un om cu o inteligență inediocră. In afară de aceasta de multe ori greșelile „comise fac parte din trattiția. serviciului şi nu se poate imputa funcţionarului că a fost fidel] tradițiunei Curtea, de casaţie a stabilit că faptul unu factor poştal, însărei- nat de şeful său să ducă de urgenţă o recipisă la ministerul de finanţe, care a răniţ pe cineva prinir'un accident de bicicletă, constitue o greşeală de serviciu ), 
Laferritre ne spune : „Si Pacte domumageable est impersonel sil vevele un administrateur plus ou moins sujet ă erreur, ei non homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, Vacte reste administratif et ne peut entrainer la responsabilită personnelle du fonctionnaire., 
Trebue deci să facem distineţiune între faptă şi act funcţio- nal, eroare de serviciu de o parte şi fapt personal, eroare Derso- nală de altă parte. 
De pildă un inspector financiar procedând la o anchetă în- Tun serviciu încheie un :proces verbal dar cu această ocaziune el tratează în public de hoţ pe un funcţionar. Funcţionarul este dat în judecată pe baza procesului verbal, care e un act fune- ţional pentru inspector, şi este achitat. Funcţionarul poate să PIN 

1) Otto Mayer loc. cit., Laterriăre, Zraite de jurid. adm. (a 2-a ed) 1, p. 647 și urm, ; Haurion, Precis de droit "adm. p. 269; Jacquelin, Princi- pes dominanis du contentieux administratif p. 115 şi urm. 2) Casaţie II, decizia 258 din 17 Martie 189.) (Buletin p. 430)



TRATAT DE DREPT ADMINISTRATIV 548 

dea, în judecată pe inspector pentru cuvintele rostite, care con- stituesc o culpă personală a inspectorului. 
Funcţionarul va, putea, da, în judecată şi va, putea cere des- păgubiri dela Stat pentru că a fost pe nedrept acuzat, dar nu 

va putea, cere dela inspector asemenea despăgubiri, de cât dacă 
dovedeşte că a lucrat în mod abuziv, pasionat. 

Jeze") susţine că funcţionarul nu e răspunzător de cât a- 
tunci când eroarea arată o rea intențiune și când avem culpa 
lata. 

_ 
Hauriou susţine că deosebirea dintre culpa lata şi culpa 

levis -nu rezolvă. problema, căci culpa poate să fie gravă, şi cu 
toate acestea să nu fie răspundere, dacă funcţionarul nu a avut 
o intenţiune străină îndeplinirei serviciului şi dacă a lucrat în 
mod impersonal contorm cu tradiţia serviciului 2). 

Legea pentru statutul funcţionarilo» din 19 lume 1923 li- 
mitează, această răspundere, ce sar părea, generală, așa cum e 
stabilită de art. 99 şi 107 din constituția dela, 29 Martie 1923. 
După această, lege funcţionarul răspunde ca garant faţă de ad- 
ministraţie, care ax fi chemată în instanţă pentru daune de 
particularul vătămat, numai în cazurile : 

a) Când funcţionarul: făcând actul a» fi depăşit limita com- 
petenţei sale, adică sfera atribuţiunilor sale legale ; 

D) Când săvârşeşte un abuz de putere (art. 147 — 157, e. 
pen.). Ceeace incontestabil e o agravare a primului caz. 

Art. 107 din constituție dă, drept particularului la o acţiune 
directă, în daune contra funcţionarului, pe care nu a prevăzut-o 
legea pentru statutul funcţionarilor. 

Art. 4 din legea pentru responsabilitatea ministerială din 2 
Mai 1879 stabileşte că ministrul este răspunzător civilimente în 
cazul când cu rea credință ay fi cauzat o daună Statului sau 

  

1) Revue de droit public 1909. p. 274. 
2) Principes de droit adm., 1921, p. 372. In acelaș sens se pronunță și prof. Duguit Traite de droit constitut. ÎI , pag. 280. DI. prof. Anibal Teodo- rescu se raliază la părerea profesorului Duguit. Vezi Noţiuni de drept ad- niinistratif a 2-a ediţie, p. 200. DI, profesor Onişor, Tratat de drept admi- mstrativ român, 1923, p. 267, admite responsabilitatea funcţionarului şi pantru culpa levis, cerând funcţionarului diligența unui bonus pater familias.
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unui particular expunând astfel Statul la daune. Prin urmare 
se cere elementul întenţional. | 

Art. 99 din constituţie cere însă pentru executarea unei a- semenea, acţiuni (care se face conform dreptului comun), auto- 
zizarea prealabilă a uneia, din camere), 

Cu toate acestea unele legi spaciale prevăd o responsabili - 
tate mai mare pentru funcţionar. Așa de pildă legea, din 6 Mar. 
die 1897, pentru organizarea, finanţelor Statului, declară răspun . 
zător pe administratorul financiar a] judeţului de gestiunea per- 
<eştorilor şi a şefilor de secțiuni. ! i | 

190. —' Funcţionarii publici, în urma legei pentru statutui 
funcţionarilor din 19 Iunie 1923, nu mai sunt revocabili ad nu- 
dum : ei se bucură de stabilitate ; numai funcţionarii stagiari 
sunt revocabili. - NE | 

Un funcţionar stabil sau unul inamovibil nu pot fi gesti- 
tuiţi de cât cu observarea, formalităţilor şi în cazurile anume 
prevăzute de lege. Cu toate acestea presupunem că un ministru 
ar face să intervină, un decret regâl de revocare al unui funcţio- 
Nasr inamovibil, fără să respecte  formalităţile cerute de lege. 
Funcţionarul poate face recurs şi să caară ca să se constate 
ilogalitatea măsurei, obligându-se administraţiunea, să-i recu- 
noescă gradul şi vechimea şi să-i plătească salariul până la re- 
integrare ?1). Acest drept est> categorie arătat în art. 63 alin. 
untepenulitim din legea Curţii de casaţie. . 

Ofițerii „au proprietatea “gradului lor, ne spune art. i din 
legea, poziţiei ofiţerilor d'n 16 Mai 1866, în eontformitate cu art, 
119 din constituţia dela 1866 şi art. 129 din constituţia din 1923. 
Aceasta însemnează : 

1. Că ofiţerii sunt inamovibili în ceeace priveşte gradul lor, 
nu și în ce priveşte funcțiunea ce li se Incrodinţează. Un func- 
tionar inamovibil nu poate fi nici destituit, nici transferat ad | 
nutum, pe câtă vreme ofițerul nu poate fi distituit, dar poate [i 

  

1) Oswald de Kerchnve da Dantrechen, Mâmhire sur la responsabilite ministerielle en Belgique; Al. Dezre, îa Dreptul, 1990, p. 203 şi urm.; C.G. :Disescu, Dreptul public român Vom vorbi pe larg despre responsabilitatea politică, penală și civilă a m'niştr lor în cartea II-a, 
1) Cas. III. deciziile 86» si 863 din 24 Mai 1922,
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miitat, dându-i-se o altă funcţiune a gradului în orice corp sau Serviciu ; 
- e 2. că chiar dacă un ofițer a părăsit armata, el se intitulează, ra şi cum S'ar afla în activitate, cu gradul ce i-a tost conferit. O persoană, care a ocupat o funcțiune civilă, de p.ldă judecăto: sau director de Minister, nu mai poate, o dată ce sa retras din funcţiune, să se intituleze judecător sau director ; el poate cel mult să reamintească că a exercitat, odinioară acea, demnitate, Am arătat deja marea nedreptatea ce s'a făcut ofiţerilor Priu legea din 17 Februarie 1912, căci un ofiţer, ilegal pus la retra- aere, nu are dreptul să ceară de cât rectificarea penriunei, pe câtă, vreme, în baza legei din 1905, el putea cere Şi reintegrarea. Legile administrative cunosc şi alte categorii de funcționari unde gradul este independent de funcţiune. Aşa, legea din 15 Iunie 1894 pentru organ. corpului tehnic stabileşte grade (in- spector general, inginer şef, ing. ordinar) independente de fune- fiuni. Un inspector general, sau un inginer şef, poate să fie di. rector de serviciu într'un minister, sau director tehnic la o 

Legea, învăţământului secundar şi superior din 1912 admite 

să exercite diferite funcțiuni în universitate, cum de ex. confe. rențar, şef de lucrări, asistent, etc. _ | Legislaţiile din Ardeal şi Bucovina *) grupează pe func- ţionari în clase, iar înăuntru claselor în grade. Încadrarea în clase sa reglementat prin normele de salarizare Şi încadrarea ale consiliului diriginte din 1 Iulie 1919, după care funcționarii publici sunţ grupaţi în 5 categorii : funcţionari, manipulanţi, diurniști, subofiţeri ş, ordonanţe, garda financiară. Funcţionarii se încadrează în 11 clase, clasele se îmnart în grade, clasale I— IV fără grade, clasa V cu 2 grade, a VI -- XI cu grade. In fiecare. clasă sa stabilit salariul anual. Prin decizia ministe- rului din 19 Dcembrie 1920 sa desființat gradul al 3-lea din clasa VIII şi a IX Precum şi gradele 2 și 3 şi clasele X şi XI. 
1) V. Oaişor, Tratat de drept administrativ român, Cluj, 1923, p. 277. .
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“Funcţionarul are. posibilitatea să părăsească, funcțiunea, 
însă. trebue să aducă la cunoştinţa, administraţiunei această in- 
tenţiune de a demisiona, de a părăsi serviciul. Administraţiunea 
trebuie să primească dimisia. Altmintrelea, adică dacă funeţio- 
narul părăseşte funcțiunea fără încunoştiinţare şi fără ca de- 
misiunea să-i fie primită, riscă. să fie destituit pentru părăsirea 
serviciului (art. 12 din legea pentru statutul funcţionarilor), şi 
să fie condamnat şi la despăgubiri în cazul când, din cauza unei 
părăsiri neaşteptate, Statul a suferit un prejudiciu. Ofiţerul care 
ar părăsi serviciul, fără ca dimisia să-i fie primită, se pedepseşte 
ca dezertor conform art. 227, cod. just. militare. 

Autoritatea, administrativă poate să refuze pentru moment 
-dimisiunea ca un omagiu adus funcţionarului care voieşte să se 
vetragă, sau când necesităţile serviciului ar cere prezenţa, ace- 
lui funcţionar ; ea nu poate însă să perziste în refuzul său, căci 
funeţionarul nu a înţeles să-și robească persoana. (Legea pen- 
tru statutul funcţionarilor în art. 12 stabileşte că administaţiu- 
nea, trebuie să, se pronunţe în 15 zile). 

191. — Legea stabileşte o anumită vârstă când funcționa. 
vul nu mai e socotit apt de a putea îndeplini cu succes atribu- 
țiunile funcţiunei. O dată, ajunsă, această vârstă, funcţionarul 
este pus la retragere în mod automatic. Investirea sa, regulată 
ia origină, este perimată prin ajungerea termenului, prin îm- 
plinirea vârstei ; din funcţionar de drept, el devine funcţionar 
de fapt. - NR 

Legea 'de organizare judecătorească, stabileşte o. anumită 
vârstă, pentru încetarea, funcţiunilor judecătoreşti, Judecătorul 
care ar continua să judece mai departe, după ajungerea terme- 
nului face acte care pot fi anulate. Actele făcute nu au valoare 
juridică, căci funcţionarul învestit nu mai îndeplineşte condi- 
țiunile legei. Şi am văzut că numai pentru considerațiuni de in-: 
teres general, ca siguranţa terţilor, creditul public s să nu fie a- 
tins, se consideră, valabile aceste acte 1). 

Legea pentru statutul funcţionarilor; prin art. 22, stabileşte 

1) Vezi capitolul VI, No. 148, pag. 421. 
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vârsta, de 60 ani pentru scoaterea, la pensiune din oficiu a func ționarilor administrativi, 

Funcţionarul, care iace acte, adică, manifestări de voință în Scop de a produce efecte juridice, trebue să, fie mai mult în con - diţiunile legei de cât un funcţionar care nu face de cât fapte. Așa, un prefect, un judecător, trebuie să îndeplinească condițiunile legei, căci altmintrelea, actul făcui nu produce eiecte juridice, devine un simplu fapt. De aceea un judecător nu poate rămâne în funcţiune nici un moment după ajungerea vârstei de retra- gere din oficiu, pe câtă vreme un profesor poate. In caz de criză politică sau socială, găsim funcţionari de fapt, adică care nu âu 0 învestire legală, dar au o învestituvă, Plausibilă, ; actele îndeplinite de aceşti funcţionari de fapt sunt În general], recunoscute valabile faţă de terţi. 
În perioada, revoluționară, unii indivizi, priu forță şi în- crăsneală, pun mâna, pe putere ŞI, în asentimentul geneval, priri „exerciţiul public al funcţiunilor, dobândesc învestirea,  plauza- bilă, necesară, pentru validitatea actelor. Astfel a fost la noi gu- vernarea, exercitată de guvernul. provizoriu instiţuit în urma proclamărei revoluţiunei din 1848. Aceste guverne de fapt sunt necesare pentru că împiedică, anarhia, 
Guvernanţii de fapt nu sunţ uzurpatori, în sensul că ei au o investitură, care îşi are baza în asentimentul majorităţei care - găseşte în această, organizare o apărare în contra elementelor „extremiste, anarhice. o 

: Cu timpul, această, stare de fapt se transformă într'o stare de drept, într'un guvern regulat. Astfel s'au potrecul lucrurile în Rusia. Prin o lovitură de forţă, Bolşovieii Au pus mâna pe putere în Octombrie 1917, a urmaţ apoi 0 guvernare de fapt, care s'a transformat într'o guvernare de drept. In dreptul publice există, principiul delegata potestas non delegatur. Fiecare funcţionar ţine autoritatea, puterea, dela lege în scop de a exercita, pentru interesu] general, iar nu.pen- tru a dispune de dânsa. EI nu poate să se desărcineze trecând altuia puterea; el nu poate să facă acest lucru de cât atunci câna legea îl autoriză şi nu Poate să dea delegaţiune de cât acelora pe 

35
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care legea, îi desemnează. Exercitarea funcţiunei publice este deci 
esențialmente personală şi, în caz de împiedecare, legea stabileşte 
agenţi competenți pentru a. exercita, funcțiunea în locul agentu - 
lui împiedicat. Jurisprudenţa administrativă franceză socote- 
şte că un act de vânzare, care trebuia să fie făcut de primar sau 
delegatul lui legal, fiind făcut de un mandatar propriu zis de- 
semnat de primar, este inexistent î). 

Mandatul propriu zis fiind imposibil în dreptul administra 
iiv, nici ratificarea nu e posibilă, căci, cum foarte bine observa 
G. Jeze, vatificarea, este tot un mandat, însă dat după săvârşi- 
rea faptului?). Aşa zisul mandatar este un uzurpator şi actul 
uzurpatorului un poate să fie ratificat. Agentul competinte poate 
să facă din nou actul, care nu are valoare de cât din acel mMoO- 
ment. Spre exemplu o căsătorie săvârşită de un mandatar al 
primarului e inexistentă, dacă el însă o săvârşeşte din nou, are 
valoare din acel moment. 

Numai parlamentul printr'o lege ar putea valida actele să- 
vârşite de uzurpatori. 

Legea penală, prin art. 164 şi 207 pedepseşte pe funcţiona- 
rul de fapt şi pe uzurpator 8), : - a 

Astfel un funcţionar suspendat sau destituit sau un func- 
țicnar numit pe un termen, ce a expirat, dacă continua. să exer- 
cite funcțiunea după ce au fost înlocuiți sunt pedepsiţi (func- 
ţionar de fapt) cu închisoare dela 2 luni la 1 an. 

De asemenea, oricine, neavând calitate, face acte admini- 
strative sau judecătoreşti şi pedepseşte cu închisoare dela 6 luni 
la 2 ami (uzurpator). | 

Astfel în Franţa un consiliu municipal fiind dizolvat, a fost 
numită o comisiune interimară. Un ajutor de primar, susținând. 
că. dizolvarea e ilegală şi prin urmare numirea, comsiunei inte- 

  

1) E. Laterriere, Juridigtion adm. Il-a, ed. a MI, p. 502. In acelaș sens 
se pronunță Consiliul de Stat (afacerea Mimieux) la 21 febr. 1899, Recueil 
1890, p. 201... 

2) G. Jeze, Principes gensraux du droit adm. a II-a ed. p. 504; Esmein, 
Droit constitutionnel a 5-a ediţie, p. 616 şi urm., p. 722. 

3) Vezi în capitolul VI, No. 148 deosebirile dintre funcţionarul de fapt 
si uzurpator.
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rimare neregulată, a continuaţ să exercite funcțiunile. Curtea de casaţie a decis că i se aplică art, 197, c. pen. francez (164 penal român 1) 
_ Profesorul Garraud, cu drept cuvând, consideră. că uzurpa- torul sau. funcţionarul de fapt pentru-a fi pedepsiţi trebue să fie conştienţi de ilegalitatea comisă. Legea, pedepseşte uzurpa- 'țiune de puteri, când ea, constitue un fel de rebeliune a funcţio- narului destituit sau suspendat, ea presupune o voință anumită, din partea agentului. %. 

Funcţionarii de fapt sau uzurpatorii nu pot să invoace în profitul lor faptul că, âu ocupat în mod neregulat funcțiunea. Prin urmare ei nu vor putea cere salarii, ete. Dar dacă, prin activitatea lor au adus un câştig patrimoniului administrativ, irebuie să le recunoaştem dreptul la actio de în rem Verso, spre ex. în timp de ocupație inamică un cetățean desemnat de ceilalţi locuitori să gereze afacerile comunei, plăteşte o rechizi- țiune de bani cerută de inamie. ste just că acest funcţionar de iapt să-şi primească sumele date de el pentru folosul colectivi- tăţei. 
Dacă funcţionarul de fapt sau uzurpatorul sa amestecat în mânuirea; banilor publici, el este, prin acest fapt, declarat de lege ca compatibili de fapt (art.23 din legea, comptabilităţii gene- vale a Statului) fiind obligat să se prezinte un compt pentru ges= tiunea sa de fapt, prezentând piese justificative pentru toate ope- raţiunile de încasări şi cheltueli. Gestiunile de fapt sunt supuse aceloraşi jurisdicţiuni ca și gestiunile legale. i 192. — Legea din 20 Decembrie 1909 în contra. sindieate- lor, asociaţiunilor. profesionale a funcţionarilor Statului, jude- țelor comunelor şi stabilim. publice, opreşte pe funcţionari, * meseriaşi; muncitori, adică toţi salariaţii Statului, judeţelor sau comunelor de a. participa la orice asociațiuna profesională fără o Drealabilă autorizare din partea, autorităței de care depind. Contravenienţii sunt pedepsiţi cu destituirea. 

| 1) Casaţia fr. 26 febr. 1842, Sir 1842, 1, 962; Cas. 12 Mai 1891 Dalţo3 
1858, 1, 548. 

, 2) T7raite de droit penal 1V, No. 1248, : 
+
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Legea adaogă că funcţionarii, meseriaşii şi muncitorii enu- 
meraţi, nu se pot pune în grevă, sub pedeapsă, ds destituire ; iar 
art 2 pedepseşte cu închisoare (1 lună — 2 ani) pe provocatorii 
de greve muncitoreşti. 

D-l profesor N. Basilescu a, criticat această. lege ca necon- 
stituţională întru cât viola art. 27 din constituțiune care ga- 
ranta cetăţenilor dreptul de asociaţiune. Or,- acest. drept era de - 
fapt desființat întru câţ legea recunoaste şefului ierarhie un 
drept discreţionar de a încuviința său nu participarea la o a- 
sociaţiune profesională %). 

Legea pențru statutul funcţionarilor din 19 Iunie 1923 pria 
art. 24 şi urm., recunoaşte funcţionarilor dreptul de a se asocia 
pentr” promovarea intereselor culturale, economice şi profe- 
sionale. 

“Aceste asociaţiuni pot obține personalitate juridică prin 
lege dată în urma, avizului consiliului administrativ superior. 

Ele pot fi dizolvate în condiţiunile şi cu formele arătate da 
art, 28. 

Dreptul ca grevă, adică posibilitatea de a încata lucrul în- 
tun serviciu public în arma “unei înțelegeri prealabile, am 
văzut că nu era îngăduit sub imepriul legei din 1909: el este 
poibit şi de legea pentru statutul funcționarilor din 1923 priu 
art. 30 şi urm. a 

Legea. din 1923 consideră ca delict faptul de a fi uneltit sau 
pus la cale o grevă funcționărească, adică întinde dispoziţiile 
art. 2 din legea din 1909 care pedepsea numai -pe provocatorii 
de greve de meseriaşi şi pe provocatorii de greve da funcţionari. 

Am arătat deja (pag. 219 şi 251)  consideraţiunile 
care.fac ca o asenienea grevă să nu fie admisihilă. Funcţionarii 
cooperează la un serviciu public. Or, funcţionarea, unui servi- 
ciu nu trebuie întreruptă. De aci urmează, că funcţionarii 
nu trebuie să facă nimic care ar putea, împiedeca sau opri 

1) N. Basilescu, Pentru drept și libertate 1909; Maxime Leroy, Syn dicais ef services publics, Paris, 1909; G. Jăze în Revue du droit public- 1910, p. 46; 1911, p. 294.
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regulata funcţionare a serviciilor, ar paraliza activitatea Sta. tului, ar fi un adevărat acţ revoluţionar. 
193. — Am arătat că leafa funcţionarului este în general mai mică de câț adevărata valoare a muncei depusă de func- ționar, ea de abia aă posibilitate funcţionarului să trăiască cu familia sa şi să-şi susţie rangul social ce ocupă. Funcţionarul nu poate economisi de cât foarte puţin, aşa în cât la încetarea - tuneţiunei fie că a, atins limita de vârstă, fie că a dobândit in- fivmități incurabile în timpul şi cu ocaziunea serviciului, el ar fi în imposibilitate de a-şi continua existenţa în mol demn : iar, dacă funcţionarul ar muri, văduva şi copiii săi ar îi în mizerie. Pentru a evita aceste nenjunsuri, pentru a nu expune ps acei care și-au sacrificaţ întreaga, lor existenţă in serviciul Statului, să dâvie muritori de foame, 's'a imaginat o instituțiune econo- mică de asigurare în profitul funcţionarilor. , In tot timpul câ funcţionarul exercită funcțiunea Şi pri- meşte leafa, i se face Ja fiecare leafă lunară o riținere care se varsă la Casa, pensiunilor. Aceste reţineri care reprezintă o a- devărată primă de asigurare se capitulzază şi la, retragerea, din serviciu a funcţionarului se seveşte din acest capital Şi din ve- niturile lui o pensiune fostului funcţionar şi familiei sale. La noi unii oameni politici susţin că pensiunea nu consti- tue un drept pentru funcţiona» şi că ea ar coristitui, cel puţiu pentru o parte, o liberalitate din partea Statului, un ajutor în- tru câț reținerile efectuate nu constituesc o sumă suficientă pentru a putea plăti toate pensiunile constatate şi înscrise mal trebuie ca Statul să verse în fiecare an din veniturile ganeral: bugetare câte o sumă destul de importantă pentru cea, să poată race faţă plăţilor. 

! După noi, pensiunea; este un drapt şi chiar aceste sume cu care Statul contribuie, nu pot fi socoțiie ca o liberalitata, ele nu sunt altceva decât o remuneraţiune pentru un serviciu anterior efectuat și din care Statul nu a plătit funcţionarului de cât o parte în timpul serviciului. 
S'ar putea zice că între Stat şi funcţionar se încheie în mo-



550 PAUL: NEGULESCU 

mentul intrării în funcţiune un contract aleatoriu de asigurare 

asupra vieţei. In adevăr, după legea generală de pensiuni din 15 

Aprilie 1925 se fac reţineri funcţionarului timp de 10, 15, 20, 

25 sau 30 ani. După expirarea unui asemenea termen se naşte 
un drept la pensiune în favoarea, funcţionarului, dar care nu 

poate fi exercitat decât dacă funcţionarul are vârsta de 57 ani 

sau a căpătat o infirmitate care îl face impropriu serviciului. 

Dacă funcţionarul are 35 ani ce serviciu poate să iasă la 

„pensie la o vârstă mai mică de 57 ani. (Articolul 2). 

Prin urmare legea română prevede ca vârstă de pensiune 
57 ani, ia ca număr. de ani de serviciu. 35 ani. Este suficient 

ca un funcţionar să îndeplinească una din acele condițiuni pen- 

tru a putea ieşi la pensie. 

Dacă, însă termenul servit este inferior de 35 ani, atunci 

funcţionarul trebue să aibă şi vârsta, de 57 ani. Dreptul la pen-- 

siune se pierde prin dimisiune, dacă funcţionarul nu are cel 

putin 25 ani sevviţi (art. 3 ); el are însă dreptul de a își com- 

plecta 25 ani, reintrând în serviciu. ă 

Cu alte cuvinte, din momentul intrărei în serviciu, funeţio- 

naxul are un drept supus unei condițiuni suspensive, faptul că 

el va, trăi cel puţin 10 ani şi că, în tot acest interval va servi Sta- 

tul. Dreptul său devine definitiv după îndeplinirea acestei con- 

diţiuni, însă el nu poate exercita dreptul său de cât dacă are 

vârsta, de 59 ani. Dacă el moare înainte de a ajunge la această 

vârstă, legea recunoaște văduvei şi copiilor dreptul de a bene- 

ficia imediat 1). 

  

Ă 1) Dimitrie Sturdza în expunerea de motive a legei pensiunilor din 1902 
şi în discursurile rostite în Adunarea Deputaţilor şi in Senat cu ocazia dis- 
cuțiunei legei (Desbat. Adunărei dela 24 Febr., 13 şi 14 Martie 1902; Senat 
1, 15, 17, 19 Mart, 1902). 

, 1) Chiar în Occident, sub vechiul regim, pensiunile constituiau favoruri 
din partea Șefului Statului. In Franţa, legistaţiunea revoluţionară s'a preocu- 
pat să ajute pe functionarii care trebuiau să părăsească serviciul din cauza 
vârstei înaintate, însă sub forma de gratificări. Mai târziu s'au creiat în di- 
verse servicii case private de asigurare mutuală, care au dat rezultate rele, 
cu toate ajutoarele ce dedea Statul. Tocmai în 1831 s'a organizat o casă 
pentru pensiuni militare și în .853 pentru pensiunile civile punând în sarcina 
bugetului Statului pensiunile, fără să se preocupe de relațiunea dintre pensi- 
unile servite şi reținerile făcute (Berthelemy, Droit adm. 1923, p. 71). 

La noi spre finele veacului al XVIII (1780— 1785) Alexandru Ipsilante
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F uncţionarul riscă să piardă toate reţinerile făcute dacă 
moare sau părăseşte sevviciul mai înainte de ajungerea terme- 
nului fixat prin lege, adică mai înainte de a ajunge vârsta de 
57 ani sau mai înainte de a fi servit 25 ani. 

înfiinţă în Muntenia o instituțiune numită Cutia milelor cu scopul de a ajuta 
diferite persoane scăpătate, cum de pildă boeri sărac', fete de boeri în vârstă 
de măritat, văduve, orfani, etc. Cum la noi boierimea era o nobleță admi- 
nistrativă, unde titlurile nobiliare se refereau la diferite funcțiuni, este incon- 
testabil că prin acordarea acestor pensiuni se ajutau în cea mai mare parte 
foştii funcţionari sau familiile lor și numai în cazul când ar fi fost în lipsă. 

Cu administraţiunea acestei case, Ipsilante însărcinase o epitropie, com- 
pusă din mitropolit şi câţi-va boeri. Alexandru Moruzi desfiinţă această epi- 
tropie şi institui în locu-i marea vornicie de cutie. 

Casa acestei instituţiuni era alimentată prin contribuţiuni forțate deter- 
minate de Ipsilante în hrisovul de înființare şi care, după Dionisie Fotino, 
(Istoria generală a Daciei, traducere de Sion, II, p. 273) se urca la suma de 
65,000 lei. Pe lângă aceasta or-cine făcea testament, trebuia să lase o parte 
cutiei milelor, căci, în caz contrariu, nu se ţinea în seamă testamentul (Con- 
dica Ipsilante, pentru trimerie $ 5; Condica Caragea, partea IV, Lil Ş 24. 
Vezi şi legiuirea munteană asupra obsteştei epitropii din timpul regulamen- 
tului organic, publicată în ediţiunea din 1847 a Regulamentului la pag. 411 
și urm.). 

Aceste ajutoare de dedeau însă fără nici o normă, nimeni nu putea să 
pretindă vre un drept; erau liberalități care se făceau nu pentru că aceia care 
solicitau serviseră în funcțiuni publice, dar pentru că erau nevoiaşi. . 

In perioada regulamentară se face legea asupra indemnizaţiei și com- 
pensației pentru scutelnici și asupra pensiunilor ce au se da boierilor «i 
cucoanelor văduve peste despăgubire și asupra pensiunilor, ce se vor du 

" slujbașilor obștești. . 
Pin art. 27 şi urm. din această lege se stabilește că funcţionarii care 

au servit un anumit interval de timp (8, 16 și 24 ani) au dreptul să pri- 
mească o pensiune proporționată cu leafa ce a primit ca funcţionar şi cu tim-. 
pul servit. Această pensiune era considerată ca o răsplătire căci Statul dedea 
tot fondul pensiunilor, lefurile funcționarilor ne fiind supuse la nici o reţinere. 
Prin legea dela 2 lulie 1851 se stabileşte că pensiunile de retragere sunt 
drepturi. Printr”o lege din 1852 se stabilește o reţinere de 5%, asupra tutu- 
ror lefurilor funcționarilor cu o leafă mai mare de 200 lei lunar. Legea din 
11 Martie î*53 acordă drept la pensie şi funcționarilor cu o leafă mai mică 
de 200 lei lunar. Legea din 9 Aprilie 1863 mărește reținerea la 100/;. 

Legea din 14 Februarie 1868 regulamentează în mod complect această materie; ea centralizează toate fondurile într'o singură casă a pensiunilor. A- ceastă lege desființează termenele de 8 şi 16 ani şi stabileşte că fun:ționarul 
civil are drept la pensiune după 20 ani serviţi, militarul după 18 ani, când le recunoaşte :/, din retribuțiunea de mijloc ce va fi primit în ultimii 5 ani. Dacă funcţionarul a servit 30 ani în serviciul civil sau 25 ani în armată are drept 
la o pensiune egală cu î/, din leafa ce va fi primit în ultimii 4 ani. 

Fondul pensiunilor se compune, după noua lege din subvențiile Statului, din reținerile de 100, asupra lefilor şi pensiunilor și din reținerea pe jumă- tate a lefei în cea d'intâi lună a intrărei în funcţiune. 
Legea din 1868 stabilește că toţi copiii fie fete fie băieţi, au drept la: pensia părintelui lor până la majorat spre deosebire de regulamentul organic, care admitea fetelor dreptul de a primi pensiunea până se măritau.
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- Reţinerile făcute, în cazul acesta, aparțin Casei pensiunilor, 
Dacă funcţionarul a serviţ mai puţin de 5 ani cu rețineri 

de pensiune, şi a fost pus la retragere din oficiu pentru cauză 
de boală contractată în timpul, însă nu din cauza torviciului, dar 
care îl pune în imposibilitate de a mai îndeplini vre un serviciu 
public, are drept la un ajutor unic, în condiţiunile specificate 
în art. 26, legea pensiunilor şi care poate fi egală cu leafa pe ua 
an sau 2 ani, fără accesorii. Acesta ajutoare sa vor servi tri- 
mestria]. - 

Urmaşii funcţionarului. care a încetat din viaţă mai înainte 
ca acesta, să fi împlinit 10 ani de ssrviciu cu reţineri la pensie 
Și nu au avere, vor avea drept la ajutorul care i-ar fi cuvenit 
soţului sau-autorilor lor. Văduva fără copii minori va primi ju- mătate din ajutorul ce s'ar fi cuvenit soţului, iar dacă are ma: 
mulți copii minori, întregul ajutor. Un orfan minor ia 50 la sută 
din ajutorul cuvenit părintelui, iar 2 sau mai mulţi, întregul 
ajutor, 

In legea din 15 Aprilie 1925 există, deci principiul că fa- milia funcţionarului (soţia şi copiii minori) au drept la o pen- 
siune, căci este just ca după moartea funcţionarului, văduva şi . copii lui să nu fie lipsiţi de orice mijloaca de existenţe, mai ales că leafa funcţionarului este inferioară. adevăratei valori a mun- 
cei depuse, aşa că funcţionarul nu poate economisi nimic ; leafa, 
de abia îi ajunge ca .să întreţie conform rangului. social, ce o- 
cupă. 

Pentru ca femeia. să aibă drept la pensiune în caz de decaz 
al soţului. trebuie ca celebrarea, căsătoriei să fi avut loc înainte 
de regularea la pensie a soţului, având vârsta de 57 ani. Dacă 

  

La 1 lulie 1889 s'a promulgat legea pentru pensiunile militare, iar la 10 mai 1890 s'a pus în lucrare legea pentru pensiunile funcționarilor civili şi eclesiastici. 
Prin legea din 22 Febr. 1902 s'a revenit ia sistemul legei din 1868 şi s'au centralizat toate casele de pensiuni la ministerul de finanțe. Această lege a fost modificată prin legea generală de pensiuni din 27 Martie 1909, modificată în unele puncte prin legile din 1910 şi 1912, | Până la legea din 15 Aprilie 1925 se aplica în Ardeal legea LXV din 1912, pusă în aplicare la 1 Ianuarie 1913. (V. Onișor, Drept administrativ, 1923, pag. 289).
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însă soţul e mai mic de 57 ani, dar a eşit la pensie fie pentru 
infirmităţi, fie pentru vechime de serviciu, ea are drept la pen- 
siune numai dacă a conveţuit cel puţin 10 ani cu soţul. 

Văduva, unui funcţionar cu drept la pensiune, dacă ea în- 
să-şi are drept la pensiune ca fostă, funeționară, nu va putea, cu- 
mula, cele 2 pensiuni, va avea însă dreptul la pensiunea, cea 
mai mare (art. 25). 

Se socotește timp util pentru regularea, drepturilor la pen- 
siune numai durata de serviciu pentru care sa, făcut reţineri 
precum şi acea pentru care legea, autoriză a vărsa ulterior re- 
ținerile (art. 4). Timpul efectiv de mobilizare din perioada de 
răsboi se va, socoti îndoit în calcului pensiunei. 

Nu se socoteşte timp util: 1) timpul petrecut în concedii 
care ar trece peste a 20-a parte din timpul servit cu retribuţiune. 
Acest timp de concedii se calculează, adunându-se din fiecare an 
timpul ce trece peste 2 luni de concediu, afară de concediile ce 
au fost acordate pentru însărcinări sau studii de pertecţionare 
cu obligaţiune de a continua, serviciul, sau pentru îndeplinirea 
unui mandat legislativ ; 2) timpul de disponibilitate pentru o- 
fiţeri, de cel mult 6 luni, acordat o singură dată, pantru caz de 
boală. 

| 
Condiţiunile pentru acordarea, pensiunilor sunt mai favo- 

rabile. pentru funcţionarii următori : locotenenţii-coloneli, Co- 
loneli şi generalii demisionaţi, dacă au 30 ani de serviciu, me- 
canicii conducători de locomotive dacă au 25 ani în această 
funcţiune şi în aceea, de fochist. Acestor funcţionari nu li se mai 
cere să aibă vârsta de 57 ani. Ofiţerilor li se socoteşte ca ani de 
serviciu pentru pensiune şi anii de scoală dela depunerea Ju- 
rământului însă, mai puțin un an corespunzător serviciului mi- 
litar obligator al tinerilor cu termen redus. 

Reangajaţii şi jandarmii vor putea îi înscrişi la pensiune 
la 45 ani ofiţeri inferiori şi pot regula drepturile la pensie la 50 
ani, maiori la, 54, iar locotenenţi-coloneli la 56 ani. 

Femeia funcţionară, având cel puţin un copil poate demi- 
siona după 15 ani de serviciu, dar nu poate primi pensiunea 
de cât la vârsta de 57 ani.
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“ La moartea funcţionarului se naște concomitent dreptul la 
pensiune atât al văduvei cât şi al copiilor. Nu se poate zice că 
copiii moștenesc acest. drept numai la moartea. mamei. Legiui- 
torul a stabilit astfel pentru că așa, se întâmplă în majoritatea 
cazurilor, muma trăind împreună cu copii ; sfatuit de eo quod 
plerumgque fii. Ca dovadă că copilul are un drept propriu este 
că pensiunea variază după cum funcţionarul decedat lasă sau nu 
copii şi apoi dacă copiii nu locuiesc cu muma, au drept la o 
parte din pensiune. Chiar dacă căsătoria a avut loc după regu- 
larea la pensiune a fostului funcţionar şi prin urmare soţia nu 
are drept la pensie, dacă din această, căsătorie sau născut copii, 
ei au drept la pensie (art. 25 combinat cu 18). 

Funcţionarii judeţeni și comunali beneficiază de această 

lege, ne spune art. 1 alin. 2. 

"Constatarea, transniterea şi rectificarea drepturilor de pen- 
sie se fac de eomisiunile regionale de pensiuni care funcţionează, 
câte una în fiecare circumseripţiune de Curte de apel (în oraşul 
de reşedinţă al Curţei). Aceste comisiuni se compune dintr”un 
consilier al Curţei de apel, ca preşedinte, care va fi ales de com- 
plectul Curţei, un delegat al ministerului de finanţe, un delegat 
al Casei pensiunilor, un delegat al ministerului de răsboi şi un 
delegat al consiliului judeţean din localitate. Comisiunile regio- 
nale vor putea, fi înlocuite, după un an dela aplicarea legei, prin 
comisiuni judeţene, :în urma propurierii consiliului de admini- 
straţie al casei pensiunilor, printr'un jurnal al consiliului de 
miniștri (art. 35).  Comisiunile regionale trebuzse sezisate de 
cererea, funcţionarului, care voieşte să se retragă de bună voie, 
sau de cererea administraţiei în caz de infirmitate sau de limită 
de vârstă. | 

Comisiunile regionale judecă fără citarea părţilor după ac- 
tele prezentate. Hotăvârile vor fi motivate. Hotărâvile comisiu- 
nilor se vor putea ataca cu apel înaintea comisiunei centrale de 
pensiuni în termen de 60 zile dela comunicare. Comisiunea, cen- 
trală are sediul în Bucureşti şi este compusă dintr'un consilier 
al înaltei Curți de casaţie ca preşedinte, ales de secţiunile I-a şi 
il-a ale înaltei Curți întrunite, un delega tal consiliului de ad-
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ministraţie al Casei generale de pensiuni, un delegat al ministe- 
rului de finanţe, un membru.a] consiliului superior administra- 
tiv şi un delegat al ministerului de răsboi. | 

Ceverea, de apel va trebui să fie motivată, ea va putea fi în- 
soţită. de un memoriu, ea va fi aduesată preşedintelui comisiunii 
şi va arăta domiciliul. Nearătarea motivelor atrage de drept 
nulitatea cererii. 

Comisia. judecă fără citarea păvţilor. Deaciziunile coinisiunei 
centrale pot fi atacate cu recurs în termen de 30 zile libere dela. 
Comunicarea înaintea Curţei de casaţie secţia III-a, ea va fi 
motivată, sub pedeapsa de nulitate. Inalta Curte va judeca. nu- 
mai în drept după citarea părţilor şi desbaterei orale, ea va 
putea judeca şi în absenţa, părţilor; după motive sau memorii. 
Deciziunea casaţiei e fără, drept de opoziţie. 
„În caz de casare pricină se trimite înaintea, comisiunei cen- 
trale, care e obligată să se conformeze deciziunei înaltei Curți 

Dacă se constată că actele ce au avut în vedere comisiunile 
au fost eronate sau falşe, se admite a se face revizuire în termen 
de 60 zile dela descoperirea erorei sau falşului, după carerea 
pensicnarului sau a Statului. Cererea, se judecă, de comisia cen- 
trală. 

Administraţiunea generală a pensiunilor formează o. insti-- 
tuţie deosebită, care funcţionează, pe lângă ministerul finanţelor, 
purtând numele: Casa, generală de pensiuni a funcționarilor 
publici. 

Această casă e condusă de un consiliu de administraţie, 
compusă, din 13 membrii numiţi prin devet regal pe termen da 
4 ami, dună propunerea ministrului de finante (art. 45). 

Directorul general al Casei se numeşte de ministru de fi- 
nanțe după propunerea consiliului de administraţie. 

Consiliul deleagă un membru din sânul său, care împreună 
cu preşedintele şi cu directorul general formează comitetul de 
direcţie, ale cărei atribuţiuni vor fi fixate de consiliul de ad- 
ministraţie. 

Consiliul de administraţie supraveghează şi controlează ad-
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„ministraţia şi bunul mers a] Casei, se ocupă de întrebuințarea. fondurilor (art. 50). - . . 
Casa geperală a pensiunilor e persoană, morală, ea e re- prezentată prin directorul general (art. 51). Ea prezintă prin 

ministrul de finanțe bugetul anual spre aprobare adunărei de- putaţilor ; ea prezintă, în fiecare an un bilanţ *). 
194. — Funcţionari auziliari sunt persoanele angajate pentru un timp determinat sau pentru o anumită lucrare pen- tru ca prin activitatea lor să, asigure funcţionarea unui serviciu public. Legea pentru statutul funciţionarilor prin art. 2 (lit e) ne spune că aceşti auxiliari nu întră în prevederile legei sta- 

tutului. - 

Administraţiunea recurge la aceşti auxiliari în mod oca- 
zional, temporar ; ei au o situaţie excepțională ; ei nu fac parte 
din cadrele funcţionarilor. De pildă Statul pentru a face recen- sământul are nevoie de un personal numeros, dar care nu-i 
este necesar de cât pentru această lucrare. Pentru acest scop 
angajează persoane, care să, ajute personalului statistie perma- 
nent pentru efectuarea lucrărilor recensământului. Raportul juridic care există între Stat şi auxiliari este un raport de lo- 
cauțiune de serviciu. 

Cum se distinge un funcţionar propriu zis de un auxiliar ? 
Consiliul de Stat din Franţa admite că instanţa de judecată 
trebuie să se conducă după intenţiunea părților, care rezultă 
mai ales din modul cum a fost angajat auxiliarul 2). 

Rechiziționaţii sunt persoanele obligate sub amenințare de 
constrângere, de puterea, publică, să dea o anumită activitate 
personală pentru un serviciu public. Situaţiunea rechiziţiona- 

"tului are la bază constrângerea. Legea determină cazurile, în cara 
se pot face rechiziţiuni de persoane. autoritățile competente 

    

1) Asupra noii legi a pensiunilor se va citi cu folos Expunerea de mo- live a legei—precum și articolul d-lui profesor Traian Lalescu în La Rou- manie nouvelle, anul |. No. 2 (din 8 Mai 1925). 
Asupra dreptului de pensiune în general a se consulta A. Zeuceanu, Legea generală de pensiuni comentată și adnotată, Bucureşti, 1905; Per- riquet, Etat des fonctionnaires et pensions civiles, Paris, 2) Cons. d'Etat 15 Febr. 1907 (Recueil 1907, p. 160); 'Trib. de confl. 16 Noembr. 1901 (Rec. 1901, p. 810); Jeze, op. cit. p, 391.
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pentru a face rechiziţiuni, formalităţile ce trebuese îndeplinite, 
activităţile ce pot fi rechiziționate,  indemnizările la care au 
dreptul cei rechiziţionați,. 

Legea. asupra rechiziţiunilor militare din 6 Aprilie 1906 
stabilește în art. 5 lit. f, (devenit j prin legea din 10 Martie 1915), că se pot rechiziţiona de armată, în caz de mobilizare totală sau parţială (art. 1), călăuze, conductori pentru trăsuri, precum şi 
oameni trebuincioşi pentru toate lucrările ce diferitele servicii 
ale armatei au executat, iar litera k ne arată. că se poate richi- ziționa și îngrijirea bolhavilor şi răniților pe la locuitori, adică 
se încredinţează, răniţi sau bolnavi pe la locuitori cu obligaţiu- 
nea, de a-i îngriji. 

In principiu, toţi indivizii, fără deosebire de sex, de vârstă, 
de naţionalitate pot fi rechiziţionaţi. 

Legea rechiziţiunilor din 1915, prin art. 6 stabileşte un drept mai larg, dând drept de a rechiziționa orice fel de activităţi, ori 
ce persoană nemobilizabilă mai mică, de 50 ani, indiferent de 
sex și naționalitate. Se pot cere prestațiuni de serviciu pensiona- 
rilor publici până la vârsta de 65 ani patru a înlocui pe fune- 
ționarii mobilizați. De asemenea. se pot cere până la 65 ani pre- 
stații de serviciu dela Specialişti nemobilizaţi ca : inginevi, chi- mişti, etc. Scutiri (art. 213). 

| 
Numeroase legi administrative prevăd de asemenea posi- bilitatea. de a rechiziţiona. persoane. Situaţiunea unui rechiziţio- nat se poate asemăna uneori cu aceea a funcţionarului, căci şi unu! şi altul prestează activitatea, lor pentru un serviciu public; dar, de şi numirea, în funcţiune, ca şi actul de rechiziţionare suni 

acte unilaterale de putere juridică, însă în orice rechiziţiune găsim următoarele elemente : a) o anumită, prestație temporară 
și ocazională pe care o persoană de orice naţionalitate, cu o li- mită foarte largă. de vârstă, şi fără deosebire de sex este obligată, să o dea; b) pentru un serviciu public ; e) sub amenințare da constrângere. 

Profesorul Jeze consideră si pe martor ca un rechiziționate căci și el se găseste în aceeaș situație 1), 

1) Jeze, op. cit, p. 3%.
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CAPITOLUL VIII 

CENTRALIZARE ȘI DESCENTRALIZARE 

195. Centralizare. — 195. Descentralizare. — 197, Desconcentrare. — 198. Re- gionalism. — 199. Necesitatea administraţiunilor locale şi speciale. — 2U0. Centralizare și descentralizare au în vedere modul de organizare 
al servicilor publice, — 2U1. Foloasele descentralizărei. — 202. Istoricul descentralizărei la noi. — 203. Foloasele descentralizărei. — 204 Princi- 
piile actualului proiect de lege pentru unificare administrativă. 

195. — Omul trăeşte în societate, el nu se poate desvolta. 
"decât în societate ; mediul social face educaţiunea, individului, îi 
modifică calităţile naturale şi i le transformă. în calități sociale ; 
individul astfel transformat contribue şi dânsul, cât de puţin 
ca, să modifice societatea, societatea astfel perfecționată. lucrea.- 
ză dn nou asupra individului. Avem deci o serie de influenţe 
dela. societate la individ şi dela individ la societate, pa care sa 
bazează, desvoltarea, civilizațiunei. 

Societatea omenească, organizată Sub forma de Stat, are in- 
teres ca să fie puternică, pentru ca să poată, rezista faţă de alte 
State, ea caută prin guvernanți, să îndrumeze şi să conducă in- 
divizi, însă aceşti guvernanţi nu trebue pa de o parte să împie- 
dice libera, desvoltare a, activităţilor individuale; ar pe de altă 
parte, ei trebue să respecte principiile de disciplină socială, de 
solidaritate socială. 

“Aceste interese ale colectivităţei sunt satisfăcute prin ser- 
vicii publice. 

De realizarea unora din aceste interese depinde buna stare 
nrogresul colectivită ei considerată în totalitate sau a unei por- 
țiuni dintr'însa.
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Înt'un Stat sunt nevoi care interesează pe toţi cetăţenii 
Statului, sunt altele care „Preocupă numai pe locuitorii unei co- 
mune, sau ai unui judeţ, sau numai pe o anumită categorie de 
cetățeni. Prin urmare interese generale, interese regionale sau 
locale şi interese spagiale. De pildă facerea unui pod peste un 
râu, care trece printr'un oraş, este o chestiune de interes local, 
pe câtă. vreme problemele de organizarea magistraturei sau ar- 
matei sunt de interes genera]. 

Când un Stat este astfel organizat în cât satisfacerea, inte- 
reselor locale sau speciale se face prin servicii publice, depin. 
zând direct de puterea centrală, şi ai căror titulari sunt numiţi 
de dânsa, atunci se zice că Statul este centralizat. Prin urmare 
prin centralizare trebue. să, înţelegem. situaţiunea unui Stat, în 
care autorităţile locale şi speciale sunt menite de puterea cen- 
trală şi depind direct de dânsa. - 

Dacă am numi, cum fac autori italieni, puterea centrală 
centrul major, prin. opoziţie la, autorităţile judeţene 'sau comu- 
nale numite centrul "mânor, am putea, zice că, întrun sistem cen- 
tralizator, centrul major este acela care îa deciziuni şi dă direc- 
țiune, iar centrul minor nu face de cât raportează şi execută, 
ordinele primite dela, centru. | 

196. — Când însă îngrijirea, şi rezolvarea, intereselor locale 
sau speciale sunt încredințate la autorităţi, ai căror titulari 
sunt aleşi de corpul electoral, atunci avem descentralizare. De 
pildă, dacă pentru facerea unui pod sau orice altă chestiune de 
interes local, autoritatea locală nu poate să ia nici o măsură, 
ci trebue să raporteze numai la centru şi să, aştepte măsurila 
ce se vor crede de cuviinţă a se lua, avem un sistem de centra- 
lizare ; dacă însă autoritatea, locală, aleasă de cetăţeni are drept 
de inţiativă şi de deciziune pentru a, satisface asemenea, nevoi, 
avem un sistem de descentralizare. 
Pentru ca să se proceiulii la descentralizarea unor subdivizi - uni teritoriale sau a unor servicii speciale, trebue mai întâi să 
se recunoască acestor “subdiviziuni sau servicii personalitatea 
morală ; li se recunoaşte un patrimoniu dându-li-se astfel po- 
sibilitatea de a avea mijloace pecuniare proprii,
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Unele persoane morale administrative, cum sunţ judeţela şi comunele, au pe lângă, patrimoniu şi exerciţiul unor drep- turi de putere publică, astfel au drept de poliţie, dreptul de a stabili impozite, de a avea un domeniu public, de a expro- pria, ete, 

Aceste drepturi suverane, ce exercită comunele și județela, nu sunt drepturi originare, ci derivate ; ele deţin aceste drepturi dela, Stat, care le-a făcut această concesiune şi care le-o poate retrage. 

197, — Când se acordă unei autorităţi locale sau speciale, ai cărei titulari sunt numiţi de puterea centrală, dreptul de a lua anume deciziuni, nu se poate zice că avem descentralizare, cu toate că s'ar putea acorda o oare-care autonomie acelei au- torităţi. In cazul acesta, avem o diminuare a sistemului de cen- tralizare. Această formă micşorată de centralizare poartă nu- mele de deconcentrare, | 
De pildă, printr'o lege se mărese atribuțiunile de deciziune ale prefectului, funcţionar numit de puterea centrală ; avem în acest caz 0 deconcentrare. Prin legea învățământului secun- dar şi superior, universităţile au fost recunoscute ca persoane morale şi li s'au acordat oare-care drepturi de deciziune, oare- care autonomie, dar, întru cât numirile de şi se fac pe baza re- comandărilor organălor universitare, dreptul de deciziune de a face sau nu face numirea candidatului recomandat aparţine ministrului, nu avem descentralizare, ci deconcentraro. 198. — In sistemul centralizărei, am văzut că toate chestiu- nile de interes local Sau special se rezolvă de autoritatea cen- trală ; autorităţile locale fiind însărcinate să raporteze autori - tăților centrale care decid. Or, este evident că un administrator loca] cunoaște mai bine nevoile speciale localităţei de cât tune- ționarii din minister, prin urmare şi decizunea, pe care ar pu- tea să o ia, ar satisface mai bine interesele locala. Autoritatea centrală din contră are nevoie de expiicaţiuni, căci ea nu cu- noaşte Chestiunea, de aci o corespondenţă administrativă care întârzie rezolvarea. -Apoi autoritatea locală, ocupându-se nu- mai de interesele localităţei a cărei administraţiune i-a fost în- 

38
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credințată, lucrează, soluţionează mult mai repede şi mai bine 
de cât puterea centrală, care se ocupă de administraţiunea în- 
tregei ţări. Trebuie. să ne conducem într'o organizare admini- 
strativă, serioasă de următoarele directive : 1) suprimarea inţer- 
mediarilor inutili ; 2) independenţă şi responsabilitate mai mare 
pentru toţi funcţionarii admnistrativi. Prin deconcentrare ajun- 

„gem simplificarea serviciilor. Din acest punct de vedere regiu- 
nea, poate să joace un rol foarte mare. Deja, o mulţime de ser- 
vicii sunt împărţite în regiuni specializate; spre exemplu: avem 
regiuni la căile ferate, în învăţământul primar, regiuni vamal: 
etc. În capul acestor regiuni se află un şef cu drept de a rezolva 
o serie întragă de chestiuni. Tot regiuni specializate sunt şi re- 
giunile economice, circumscripţile camerilor de comerţ. Ală.- 
turi însă de regionalismul specializat avem şi regionalismul u- 
nitar, bazat pe împărţirea, ţărei în mari circumscripţiuni, având 

"caracteristice pronunţate, particularităţi, formând mai ales gTu- 
pări economice. Aceste regiuni, având anumite organe de con- 
ducere, ar avea sarcina de a supraveghea desvoltarea vieţei cq- 
munale şi judeţene, de a supraveghea toate serviciile tehnice din 
regiune. Regiunea, va, putea coordona eforturile pentru desăvâr- 
şirea, marilor lucrări de interes general. O foarte bună organi- 
zare a regiunilor găsim în proiectul de reformă administrativă 
din 1921 (proiectul Argetoianu). 

Scopul regiunei, după acest proiect „de a deconcentra u- 
„nele atribuţiuni exercitate de puterea, centrală, şi a înlesni a- 
„plicarea, legilor, având de obiect serviciila administrative și 
„serviciile de igienă, asistenţă, şi prevedere socială, precum și 
„pentru a da o mai mare impulsiune şi desvoltare intereselor 
„locale de ordin economic şi cultural, interese care trec pest: 
„limitele teritoriale ale judeţelor“. - 

Organele regiunei, după . proiect, erau consiliul regional 
compus din delegaţi ai consiliilor judeţene şi prezidentul regiu- 
nei ca reprezentant al puterei executive, el exercita, tutela asu- 
pra judeţelor şi comunelor. 

199. — Când vorbim de centralizare şi de descentralizare, 
înţelegem moduri de organizare ale serviciilor publice admini-
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strative, locale sau speciale. Statul este centralizat sau descen- tralizat după cum serviciile publice locale sau speciale sunt di. 
rect dependinte faţă, de puterea, centrală şi fără, drept de iniţia- tivă sau se bucură, de oare-care autonomie în rezolvarea, afa- cerilor locale, titularii lor fiind aleși de localnici. Când însă Sta- dul lasă ca, unele servicii publice să fie exploatate de particulari, nu se poate zice că avem o măsură de descentralizare. De pildă, 
dacă într'un Stat exploatarea, drumurilor de fier ar fi concesio- nată la societăţi private, nu se poate spune că acea ţară e des- centralizată în ceeace priveşte căile ferate, căci serviciul conce- sionat nu e un serviciu administrativ ai căror titulari să fie de- 
semnaţi de cetăţeni. Serviciul concesionat depinde de admini- strațiune în ceeace priveşte organizarea, serviciului ), dar în- 
colo este o întreprindere condusă de capitalişti. Existenţa unor asemenea întreprinderi dovedeşte o puternică inițiativă, privată, cum de ex. în Statele Unite, Franţa, Anglia. | 200. — Unii autori admit o centralizare şi o descentralizare” politică. După noi expresiunile de centralizare şi de descentra-' lizare trebuese întrebuințate numai când e vorba de organiza. rea administrativă a unui Stat Şi de stabilit raporturila între „Puterea centrală şi servicile administrative locale şi speciâle. Intr'adevăr raporturi politice sunt numai acele care interesează i unitatea unui grup de oameni, care formează un tot complect, având, o viaţă, socială autonomă, *). Or, când vorbim în dreptul administrativ de descentralizare nu înţelegem ca, subdiviziunile teritoriale ale Statului să aibă o autonomie complectă, ele nu au de cât dreptul de a îşi rezolva unele chestiuni de interes lo- cal. Prin centralizare politică a unui Stat, nu Sar putea înţe- lege de cât un Stat unitar, iar print'un Staţ descentralizat po. “ liticeşte un Stat federal, | 

Ceeace constitue în drept un. Stat unitar este existența unei singure suveranităţi, care face legea, şi care comandă, la, toţi ce- tăţenii, pe câtă vreme întrun Stat federativ alături de suvera- nitatea Statului, există, şi alte suveranităţi secundare ale fie- 

  

1) Vezi No. 76—81, pag. 241 şi urm. 
2) Hauriou, Droit adm. p. 4.
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căruia din Statele particulare. Fiecare din aceste Sate are su- 
veranitatea sa particulară în virtutea căreia face legi, are un 
guvern propriu. Un Stat unitar poate fi descentralizat, de pildă 
Anglia ; iar întrun Stat federal, serviciile administrative ale. 
fiecărui. Stat federat pot fi centralizate sau descentralizate », 

201. — In centralizare şi descentralizare putem avea di- 
verse gradaţiuni. Sunt unele State, unde descentralizarea poate 
fi complectă, -adică autorităţile locale sau speciale pot rezolva 
singure toate chestiunile de ordin local sau special ; sunt însă 
altele unde asemenea, chestiuni sunt rezolvate tot de autorităţile 

“locale, dar măsurile luate pentru ca să devie lucrătoare au ne- 
voe de aprobarea puterei centrale. Există deci un control pe 

“care autoritatea, centrală îl exercită asupra autorităţilor locale. 
sau speciale, învestite cu personalitate, control cunoscut sub nu- 
mele de tutelă administrativă. In acest sistem, în principiu, au- 
toritatea locală are dreptul să facă acte valabile, legea, însă pre- 
vede actele, care pentru a deveni lucrătoare, au nevoie de apro- 
barea puterei centrale, care “poate, fără justificare, să refuze. 
Când această tutelă este prea puternică, viaţa locală este parali- 
zată ; căci actul autorităţii locale neputând produce efecte ju- 
ridice, dacă nu este aprobat de centru, organizarea sa aseamănă 
întrun sistem pur centralist, în care autoritatea locală propune: 
autorităţei centrale o anume lucrare şi așteantă deziziunea 2). Q 
asemenea organizare este numită de unii autori etatism admi- 
nistrativ. Când însă dreptul de tutelă este redus la câteva acte 
numai, care sunt de o importanţă deoseb:tă pentru Stat, de pil. 
dă controlul asupra actelor cu caracter polițienesc, căci actele. 
cu caracter poltic sunt cu totul excluse din compztența consi- 
fiilor comunale şi judeţene ; când Statul se preocupă numai de. 
interesele generale, lăsând rezolvarea, afacerilor locale cu ca- 
racter” economic, autorităților losale, ne apropiem de o adevă- 
rată descentralizare, mai ales și când exercitarea tutelei înce-. 
tează de a fi arbitrară şi devine jurisdicţională. 

202. — Până în a II-a jumătate a secolului a] XIX-lea miş- 

  

1) Vezi mai sus pag. 1'5. 
2) Vezi parasr. privitor la tutelă din caritoiul VII,
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carea de descentralizare era, foarte puţin însemnată la noi, Cu toate acestea, orașele la noi din cele mai vechi timpuri au avut personalitatea, morală, căci găsim oraşe posedând averi ca mo- şii, vii!); autorităţile comunale exercitau atribuţiuni de suve- ranitate, judecând pe locuitori ?), dedeau autenticitate actelor făcute de particulari *), adunau Şi răspundeau fiscului dărila cuvenite din partea orașului *), repartizând impozitele între lv- cuitori, adică făcând cislă, ţineau un registru de toţi DToprie- tarii din oraş“), priveghiau ca orașul să fie îndestulat %). Unele orașe ca de pildă Câmpulungul aveau privilegii speciale con- sfinţite într'o cartă, despre care găsim făcându-se menţiune în mai multe documente *). Un misionar catolie publică în al XVIL- lea veac (1679 — 1688) Historica relatio de statu Valachiae în, care ne vorbeşte de un Andrei judeţ al Câmpulungului %. Au- toritatea comunală, era. încredințată unui magistrat numiţ ju de! (în Moldova şolluz dela germanul schulieis primar de sat) care exercită atribuţiuni administrative-judecătoreşti şi unui „consiliu numiţi Părgari, cuvânt corupt dela biirger — cetă- țeni. Judeţele sau tinuturile (Moldova) nu au avut însă persv- nalitate, ele erau numai subdiviziuni teritoriale. Cu toate ace- stea, unele ţinuturi ca Vrancea, Tigheciul şi Câmpulungul dia Bucovina, se bucurau de o autoritate destul de largă, ne spuna Dimitrie Cantemir ?). 
Cu toate acestea vechiul nostru drept cunoştea situaţiunea 
a 

1) Vezi documentul 97 din anul 1635 în Arhiva Istorică a României, î, p. 79. 
” p. 2) Documentul din 1679, Aprilie 27 în Arhiva istorică a României, |, 60, ag. 60. 
ii 3) Documentul 144, Arhiva istorică a României, |, p. 105, (4 Qct. 1591) 4) Documentul 82 din 16)8, Arhiva istorică a României, |, p. 70. 5) Doc. 272, Arhiva istorică a Rom. 1. 6) Doc. t0, Arhiva istorică a Rom. 1, 7) Magazinul istoric pentru Dacia, V, p. 331 și urm, 8) Historica relatio de statu Valachiae, publicată mai întâi de Engel, “Geschichte der Watlachey, apoi in Magazinul istoric Pentru Dacia, V, p. 33 și urm. Andream judicem Campilongensem virum catholicum qui multis principibus in suo officio fideliter inservivit et quia quotannis mutatur judex a populo Campilongi, fuit iile iterum confirmatus, noluit princeps. Asupra a- legerei județul -i vezi lonnescu-Gion, Istoria Bucureştiului, p. 734. 9) Descrierea Moldovei, vezi şi Th, Codrescu, Uricarul IV, p. 825,
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orașelor proprietate particulară, '), ai căror proprietari aveau 
drept la anumite dări din partea, orășenilor. Unele oraşe aveau 
privilegii cum de pildă Câmpulungul, Câmpina ?); ete. 

Regulamentele organice atât al Munteniei (cap. IV anexa. 
2), cât şi al Moldovei (cap. III anexa 2), se ocupă de organiza 
rea oraşelor. Pentru orşele slobode legiuitorul stabilește o or- 
ganizare inspirată de ideile de descentralizare. Autoritatea. Co. 
munală era reprezentată prin sfatul orăşenesc, ales de locuitori 
bărbaţi majori de 25 ani, şi posedând o anumită, avere, 

Atribuţiunile sfatului orăşenese privesc numai la economia 
oraşului ne spune art, 36 din Regulamentul Valahiei. Actele. 
siatului erau supuse tutelei care era excesivă, 

Convenţiunea dint Paris din 1858 admite prin art. 46 ultim 
aliniat ca un deziderat descentralizarea comunală. 

Prin legea, comunală din. 1 Aprilie 1864 ca şi prin legea 
pentru consiliul judeţean din 2 Aprilie 1864, se recunoaşte per- 
sonalitatea. juridică, şi satelor creindu-se comuna, (art. 1: „Toa- 
te satele, oraşele şi orăşelele României vor forma, pe viitor co- 
„mune independente“). Se împart comunele în rurale şi urbane. 
Prin legea, pentru consiliile judeţene se atribue şi judeţelor per- 
sonalitate morală, dându-i şi o oarecare autonomie. 

Constituţia, din 1866 formulează dezideratul că toate legile co- 
munale şi judeţene se vor face pe baza descentralizărei. 

Legile din 1866, 1872, 1883, 1886 pentru judeţe, ca, şi legile 

1) In Moldova mai ales găsim numeroase orașe proprietate particu- 
lară alături de orașele slobode sau libere. Dar şi în Muntenia constatăm 
existența orașelor proprietate particulară. Aşa de pildă Ploești, fondat ca oraş 
de Mihai Viteazul. Vezi documentul din 7 Ianuarie 1610, (Xenopol, Ist. Rom. 
HI, p. 412), în care se vorbește de această fondare, arătându-se că moșia și 
satul Ploești aparțineau la 3 fraţi, boierii Manole, Neculcea şi Pătraşcu ; că 
Mihai dorind să facă oraş în acel loc a dat drept schimb proprietarilor moșia 
Băicoi. Alexandru Ipsilante a dăruit acest oraş vornicului lenake Moruzi (vezi 
hrisovul lui Mihai Şuţu din 1783 prin care se confirmă dania făcută de Ipsi- 
lante, Condica Domnească XII, fila 81). Craiova a fost de asemenea dată 
în stăpânire particulară de Nicolae Vodă Caragea. In urma protestărilor e- 
nergice ale orășenilor, însuşi Domnitorul Caragea anulează donaţiunea (Con- 
dica domnească LX, fila 144. Vezi şi hrisovul din 1783 al lai M. Şuţu, Cond. 
„domn. XII, fila 42). | 

2) Vezi hrisovul din 1783 al Domnitorului Mihai Şuţu, (Condica Dom-- 
nească XI, fila 2. Arhiva Statului).
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din 9 Aprilie 1874, 5 Noembrie 1882 şi Mai 1887 pentau comună, măresc sau micşorează, întru câtva atribuţiunile acestor auto- rităţi locale, fără, să, aibă vre-o influenţă, asupra desvoltărei ace- stor organisme pe care legiuitorul le ţine într'o stare de inde- pendenţă, de lâncezeală, 
In ultima decadă a, secolului trecut, se manifestează un cu- rent de centralizare foarte pronunțat. Astfel, prin legea, pentru consiliile județene din 1894, se desfiinţează. comitetul perinanent și mai toate atribuţiunile se dau prefectului (art. 109), delega- țiunea județeană, creiată, în locul desfiinţatului consiliu nea,- vând de cât atribuţiuni foarte neînsemnate. In legea pentru or- ganizarea comunelor urbane din 31 Iulie 1894 de asemenea, sa poate observa, tendințe spre centralizare. 

Prin legile din 19 Decembrie 1902 pentru modificarea, orga- nizărei poliţiei comunale ca, şi prin legea, din 1 Martie 1903, pentru desfiinţarea, accizelor şi înființarea fondului comu - „nal, tendința, aceasta, de centralizare se manitestează, puternic. Potrivit acestor legi administraţiunile comunale nu mai au poliţie comunală, pentru a, aduce la îndeplinire dispoziţiunile re- glementare comunale, iar veniturile cele mai importante pe care comunele şi le procurau din accize percepute la bariere, în ur- ma, legei se percep direct de Stat şi se distribue comunelor. De sigur că, perceperea, la barieră. prezintă, inconveniente foarte mari, fraude erau Posibile, vexaţiuni Ja intrarea în oraș, barierele EI 

1) Prin legea aceasta se desfiinţează barierile, iar nu accizele cum se | exprimă legiuitorul; căci prin accize se înțeleg taxe asupra obiectelor de con- " Sumațiune şi, dacă legiuitorul prin “art. 1 spune că se desființează toate faxele comunale, ce se percepeau asupra obiectelor la intrarea lor în comună, prin art. 3, el înființează taxe asupra a 38 articole de consumaţiune, care se per- cep tot în profitul comunelor. “Rezultatul este deci, că, în loc să avem 4axe percepute la bariere, perceperea se va face la vamă, adică la intrarea m ăr- furilor în ţară, odată cu taxele vamale, sau la locul de producţiune ; avem însă tot taxe asupra obiectelor de consumațiune, percepute tot în profitul comunelor. Legea aceasta loveşte în autonomia comunală, căci răpește indepen- denţa financiară a comunelor. Pentru a procura comunelor mijloace în locul taxelor abrogate, se înființează prin această lege un fond comunal, care se administrează de ministerul de Finanţe; taxele creiate prin această lege se percep de agenţii statului, se centralizează şi apoi se rapartizează între toate . 

=
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împiedecau libera circulaţiune, încurajau protecţionismul local, necesitau mari cheltueli de percepere. Toate acestea au făcuţ pe 
legiuitorul român ca imitând pe legiuitorul belgian din 1860, (lege modificată în 1862) să desființeze barierele stabilind impozite 
indirect generale asupra unui număr de 38 articole de consu- maţiune, percepute la. locul de producţie sau la vamă, a cedat o 
zecime din cele 3 zecimi de percepere asupra contribuţiunilor 

„directe, mai creind încă o jumătate zecime. Şi veniturile tutu: 
ror acestor impozite le-a centralizat la ministerul de finanţe, re- 
partizându-le între comune conf. art. 22. Tot tendință centrali- 
zatoare constatăm şi în legea din i Mai 1904 pentru organiza- 
rea comunelor rurale. 

Organizarea autorităților locale şi raporturile lor cu au- 
torităţi centrale este încă aceiaş în toate teritoriile româneşti u. 
nite cu patria mumă, Aşa, de pildă, în Ardeal, conform legei un- 
gare, comunele urbane se împart în comune urbane sau rurale 
făcând parte din județe sau comitate şi municipii sau oraşe li- 
bere. Municipiile sunt orașe mai importante recunoscute de lege 
ca atare şi care nu sunt subordonate autorităţilor judeţenea; ne 
făcând parte din judeţ, ele sunţ subordonate numai puterei cen- 
trale. In Bucovina găsim oraşele cu Statut asemănătoare cu 
municipiile, . 

In Basarabia comuna are denumirea de volosie, care nu & 
altceva, de cât unitatea, locală, parohia, adică, gruparea locuitori 
lor de aceeaşi credinţă religioasă 1), având o adunare comunală 
compusă din șefii de familie, care posed o casă şi din funcţio- 
bari comunali. Organul executiv îl reprezintă starosta (prima- 
rul) ales de consiliu. Orașele au un consiliu comunal compus din 30 — 72 membrii (legea, din 16 Iunie 1870) după numărul 
populațiunei, numit gorodskaia uprava şi un primar golova, a 
cărui alegere e confirmată, de guvern. Consiliul comunal are a- 
tribuţiuni destul de largi. 

Proiectul de reformă administrativă votat de senat la 29 
Iunie 1921 reglementează organizarea şi funcționarea, județelor 

  

1) V. Onişor, Drept adm. p. 138,
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Şi comunelor. Proiectul împarte comunele în rurale, urbane și municipii. Municipiile sunt oraşele cu o populaţiune de ce] pu- țin 50.000 locuitori, ele nu sunt subordonate autorităţilor ju- dețene, ci numai autorităţilor regionale, care exercită tutela ad- „Ministrativă sau dreptul de anulare ca şi față de judeţe. Proiec- țul creiază regiunea, formată din mai multe judeţe, ca o unitate administrativă în scop dea deconcentra o parte din atribuţiu- nile puterei centrale, înlesnind aplicarea legilor, 203. — In orice fară sunt 2 „categorii de interese : unele care au un caracter cu totul general privind totalitatea, cetăţe- nilor, întreaga colectivitate, cum bunioară : facerea legilor, ra- porturile Țărei cu streinătatea, supraveghează şi distribuțiunea, justiţiei, organizarea armatei, ordine publică Şi siguranța Sta- tului; altele însă sunt sp3ciale unei anumite localităţi spre ex. îndestularea comunei cu articole alimentare de prima, necesi- tate, înfrumusețarea, comunei, facerea unui pod Peste un râu, facere de parcuri şi grădini, aducerea -apei, a luminei, ridica- rea gunoaielor, şi curăţitul străzilor, canalizarea, buna, stare sani. tară a comunei, îngrijirea, de săracii din comună, desvoltarea, simțului artistic prin creiarea, de muzee locale, orchastre co- munale, desvoltarea, culturală prin creiarea, de şcoli de adulţi, de biblioteci, creiarea de şcoli de meserii, etc. Este incontestabil ca interesele comune întregei colectivităţi nu pot fi încredințate de cât puterei centrale. Numai astfe] pu- tem avea unitatea Statului, numai astfel un Stat poate fi pu- ternic şi în măsură de a, impune inimicului din afară sau dină- untru. E celebra frază invocată de partizanii centralizărei : au mâme instant le gouvernement veul, le ministre ordonnea, le prâ- Jet transmet la maire execute, les regiments S'Ebranlet, les flottes S'avanceni, le tozin sonne, le Canon gronde : la France est de- 

Puterea centrală are agenţi pe toată întinderea teritoriului, care o reprezintă şi execută ordinele. 
| Dar, pe de altă parte este de netăgăduit că descentralizarea administrativă, adică dreptul acordat autorităților locale sau
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speciale de a, rezolva, interesele de ordin local sau special are o 
importanţă capitală : 

| 
1. la, dă posibilitate ca, interesele pur locale să se desvolte 

în mod natural, adică conform moravurilor localnicilor şi în 
măsura trebuințelor lor. 

2. Descentralizarea. face să se nască spiritul de inițiativă, 
„individuală, pe câtă vxeme centralizarea transformă pe cetă- - 
țeni în administra ţi incapabili de orice viaţă politică, sau, cum 
zice Tocqueville, centralizarea, întreține în corpul social o som- 
nolenţă administrativă, ea, face să se nască, spiritul de clientelă, 
de protecţiune, inimic al oricărei idei de independenţă. 

3. Centralizarea face să se nască, funcţionarismul. In ade- 
văr întrun sistem de centralizare, puterea, centrală are nenu- 
măraţi agenţi în toate unghiurile ţărei. Administraţiunea, aş- 
teaptă totul dela aceşti funcţionari ; acţiunea Statului se întinde 
din ce în ce mai mult În toate sferele de activitate şi-a această 
continuă întindere de atribuţiuni corespunde o desvoltare a 
funcţionarismului. 

4. Descentralizarea, face să se nască în cetățeni spiritul ds 
libertate şi interesul pentru binele obştesc, pe câtă vreme în- 
trun Stat centralizat, cetăţenii de şi îşi aleg singuri guvernul, 
cu toate acestea, fiindcă, şeful Statului dispune de o autoritate 
considerabilă, îninzându-se ]a, toate manifestaţiunile vieţei pu- 
blice se poate zice că, întrun asemenea Stat, libertatea aproape 
nu există, sau, în orice caz, există toarţe puțin, manifestându-se 
numai în zilele de alegere, când şi atunci influenţa guvernului 
e covârşitoare. In Anglia, Germania, Elveţia, Statele Unite, Sue- 
dia sau desvoltat foarte mult libertăţile locale. 

Sistemul acesta al] libertăţilor locale face ca o naţiune să 
se desvolte în toate direcţiunile, după cum zicea marele Glad- 
stone: „Plus les annâes s'accumulent sur moi, plus jattache 
„d'importance aux institutions locales. C'est par elles que nous 
„acqusrons lintelligâance, le jugement, lPexperience, que nous 
„„N0us rendons aptes ă la libertâ“. | 

-„W'habitant de PAmsrique, zice Tocqueville, s'attache ă sa 
commune parce qu'elle est forte et indâpendante ; il s*y inte-
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esse parce qu'il concourt ă la diriger. Dans cette sphere borne, qui est ă sa portie, il essaie de gouverner la socistă, i] S'habi- tue aux formes sans lesquelles la libertă ne procâde que par r6- volutions ; il sa pânctre de leur esprit, prend gout ă Pordre, com- prend lharmonie des pouvoirs, rassemble enfin des idâes claires. et pratiques sur la naturs de ses devoirs et sur Vetendue de ses droits“, 

5. Ca o consecinţă a unei atari stări de lucruri întrun Sta! centralizat, vedem mai totdeauna  desvoltându-se militarismul. 204. — Proiectul de: lege pentru unificarea administrativă depus pe biroul parlamentului în 1923 de ministerul de interne de atunci, d. general Văitoianu, a suferit radicale. modificări mai întâi în comisiunea de administraţiune generală judeţeană, şi comunală, apoi în secţiunile senatului. Avem asupra, acestui proiect de lege expunerea de motive a ministrului, avem rapor- tul d-lui Constant. Georgescu, raportorul. comisiunei. de- admini - straţiune al Camerei, avem raportul d-lui C. Dumitriu, rapor-. torul comitetului de delegaţi ai Senatului precum şi raportul d-lui Leonte Moldoveanu în numele comitetului delegaților Camerei. Toate aceste expuneri şi rapoarte nu corespunil de loc cu textele proiectelor, care după cum vom arăta, sunţ centralizatoare, ma ales ultima, redacţie care pare că va rămâne definitivă : ele cri- tică centralizarea, laudă binefacerile descentralizărei, de şi tex- tele ce urmau să, explice erau vădit centralizatoare, , Aşa de pildă, ce sens are să vorbeşti de descentralizare în ex. punerea, de motive, când consiliul comunal nu avea. dreptul, după primul proiect, să închirieze nici măcar un chioșc de ziare sau un loc cât de mic tără aprobarea, autorităei tutelare (art. 239). Şi în articolele 110, 117, 233, 240, 241, 267 se înşiră ac- tele supuse tutelei ; ele sunt excesive. Şi mai centralizatoare de cât în legea din 31 Iulie 18941). 
Proiectul de lege astfel cum a. fost votat de senat este cen- tralizator în sensul că pune autorităţile locale cu totul Ia, dispo- ziţia puterei centrale. Astfel primarul, de şi reprezentant al in.- a 

1) Vezi articolul, ce am publicat în Dreptul din 14 Oct. 1923, pag. 233 şi urm, 
N



572 PAUL NEGULESCU 

tereselor locale, este şi reprezentant al intereselor generale şi, în 
această, calitate, trebue să execute ordinile primite dela centru, 
putând fi îndepărtat, dacă nu a executat ordinile date de auto- 
ritatea centrală. Din moment ce se admite comuna, ca un orga- 
nism cu 0 oarecare independenţă, trebue că titularii să fie deo- 
sebiţi In Franţa, unde sistemul acesta al confuziunei există, sa 
aduc serioase critice, arătându-se că de multe ori interesele pot 
fi deosebite, comuna aflându-se chiar în proces cu Statul. Pri- 
marul a fost ales de concetăţeni pentru a, conduce gospodăria; 
comunei, autoritatea, centrală trebue să aibă alţi agenţi în co- 
mună, pentru a îi executa, ordinile. De aceea, art. 78 admițând 
că primarul poate fi îndepărtat, dacă nu execută ordinile cen- 
trului aduce o gravă ştirbire principiului. de -autonomie -comu- 
nală, căci un primar, capabil şi priceput poate să fie „destituit 
oricând, dându-i-se ordine care nu ar putea fi executate de cât 
în prejudiţiul oraşului şi dacă primarul voieşte să apere. inta- 
resele oraşului ce administrează, răspunzând ministrului şi a- 
rătându-i inconvenientele, sau dacă, se dau ordine primarului, 
a. căror executare, din cauza, “împrejurărilor locale, necesitează! 
întârziere, ministrul găsește ocaziune în această întârziere şi 
desărcinează pe primar. Desărcinarea se poate face și dacă pri- 
marul sau membrii delegaţiunei permanente au săvârşit acta 
contra ordinei, siguranţei şi unității Staţului. Formulă foarte 
vagă. Primarii şi membrii delegațiunej îndepărtați devin ne- eligibili o perioadă de tim, ce se fizează de ministrul de interne. 
Inainte chiar de a se pronunţa, asupra destituirei sau îndepărtă- 
Trei, ministrul, pentru comunele urbane nereşedințe de judeţ, și 
prefectul, pentru corhunele urbane nereşedinţe şi comunele ru- 
rale, pot suspenda pe primar şi, pe membrii delegaţiunei perma- 
nente (art. 79). Legea nu detehină, termenul cât va ţine acea- 
stă suspendare. 

: 
Este adevărat că, pentru destituire,. ministrul va lua avi- 

zul conform al consiliului administrativ superior, însă şi con- 
siliul se bazează pe arătările de fapt făcute de minister, Dar, 
când e vorba de suspendare nici ministrul, nici prefectul nu au 
nevoie de nici un aviz. ”
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Ar fi fost mult mai serios, dacă se prevedea că, pentru aba- teri grave determinate de lege, primarul să poată fi dat în jude- cata consiliului Superior administrativ, care să poată pronunţa suspendarea sau destituirea, după cercetările făcute de consiliu, Nu înţelegem de asemenea sensul art. 78 primul şi al doilea ali. 

nume determinate de lege. Or, din moment ca primarul şi mem brij delegaţiunei sun aleşi de consiliu ca executori ai hotărâri. lor şi, întru cât primarul şi membrii del'egaiunei, nu mai au în- crederea, consiliului, care le dă un vot de blam, ei nu mai pot funcţiona. Interesele comunei cer ca, să existe acord între con= siliu şi primar, 

mai pentru cazuri Precis arătate de lege. Comuna este o autoritate publică, însă fără caracter po- litic, este o autoritate locală, care are caracterul mai mult de- 
grupare economică. Pentru acest inoliv, consiliile comunale nu: Pot fi dizolvate de puterea centrală în foarte multe ţări DA Proiectul de lege stabileşte prin art, 17 şi 101 compunerea. “consiliilor judeţene Şi comunale : 1) 3/5 consilieri aleşi de către. toţi alegătorii judeţeni say comunali cu voţ universal, egal, qi- rect, secret, obligator, Prin scrutin p2 listă şi cu 'Teprezentarea 
minorităţii ; 2) până la 2/5 consilieri ag drept, iar, în comuna. 1) De aceia nu găsim Ia locul lor manifestafiunile naționaliste făcute. 
în raportul comitetului delegăţi'or secțiunilor Camerei, față de minorităţi, vor-. 
bindu-te de Caracterul național-unitar al Statului! nostru, de și în textul pro-. 
ectului în art. 308 se admite o aplicaţiune a art. 8 din tratatul minorităților, 

e asemenea socotim şi inoportune și inexacte afirmatiunile aceluiaș domn e: 
taportor făcute în ședința Camerei dia 26 Mai 1925, afirmând ostilitatea Sa- 
şilor față de Români,
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numai, se adaogă consilieri femei cooptate în număr Droporțio- 
na) cu populația : 7 în comunele mai mari de 250.000 loc., 5 în 
comunele. mai mari - de 100.000 loc,, 3 în comunele de peste 
50.000 loc. şi în celelalte comune numai 2. Am criticat în studiul 
ce am: făcut în Dreptul (din 14 Oct, 1923), arătând: că, sistemul 
prezentat de d. Argetoianu care admitea femeile şi ca alegătoara 
şi ca eligibile este singurul serios. 

Sunt consileri de drept cei arătaţi în art. 19 pentru comune 
şi 103 pentru judeţe. Numirea, - acestor consilieri este foarte 
bună, ei pot să aducă în desbaterile consiliului lumini preţioase. 
Am susţinut în studiul critic ce am făcut proiectului din 1923 
ideia. de a. avea consilieri de drept, dar nu în proporţie aşa, de 
mare pe care o admite proiectul votat de senat. 

* Prin urmare autoritatea comunală, este cu totul la disere- 
ţia, puterei centrale. In asemenea condițiuni, este uşor de înţe- 
les că; elementele de valoare nu vor vroi să primească o însăr= 
cinare în care să nu aibă libertate de acţiune, să, fie supuse con- 
trolului unor persoane de cele mai multe ori necompetente. 

In adevăr, pe lângă faptul că primarul poate fi revocat sau 
suspendat, activitatea, sa, e limitată printr'o tutelă excesivă, el 
neavând nici măcar dreptul să închirieze un imobil al comu- 
nei după ce a ţinut licitaţiune, nu poate să vândă sau să schim- 
be un imobil al comunei. Si aprobarea trebue să, o ceară pre- 
fectului, afară de municipii, care o cer ministerului. Ori, se 
poate, admite ca întreaga, populaţie a oraşului să admită un 
schimb avantajos, dar dacă un prefect  nedestoinic se opune, 
schimbul nu se admite. Dar când e vorba, ae tutela exercitată, de 
minister, ea e foarie rea. Reproducem din raportul d-lui Le- 
onte Moldoveanu : „Dacă principiul Statului naţional unitar a 
„fost menţinut în proiectul de faţă, nu e mai puţin adevărat că, 
„cel de al doilea, principiu, al descentralizării şi-a, găsit deplina 
sa aplicațiune, 

„In adevăt, concentrarea în mâinilă Statului a tuturor 
„serviciilor publice nu mai putea dăinui pentru că, ea a sufo- 
„cat peste tot locul orice iniţiativă şi energie locală; și a produs 

4
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„0 biurocraţie inertă, şi abuzivă, din cauza, neresponsabilităţei „sale, iar în domeniul economic a, paralizat toate întreprinderile „cu caracter politic, după cum recunoaşte doctrina administru- »tivă modernă. 

„La, noi, ca, şi în Franţa, bidirocraţia, a „covârşit totul, stâl- „cind bunele intenţii Și sugrumând iniţiativele folositoare. „Viaţa de după răsboi, mai ales, scos în relief slăbiciu- »Hea  biurourilor cu lucrările întârziate, incomplecte Şi viţiate. „Pentru ilustrare amintesc gospodăria mărfurilor impor- „tate de Stat şi dezastrul suferit şi cunoscutele abuzuri biuro- „Cratice ocazionate de aplicarea diferitelor regimuri de export „reclamate de nevoile momentane ale ţării. 
| „Redusă în gânâire, fără claritate în concepţie, fără per- „Spectivă în vederi Și fără energie în acţiune, hiurocraţia este »0 piedică, în progresul ţărei. 

„Viaţa locală, județeană şi comunală, este în funcţie de „birou şi această; dependinţă aduce descurajare 'şi stagnare, „fără, consimțămânțul administraţiunei centrale tutelare, dar „această tutelă este înceată şi şovăitoare. 
„Aprobarea, bugetelor se face la centre ; comunele nu pot „închiria, bunurile lor, nu pot vinde, nu pot primi donaţiuni de „cât cu autorizarea puterei tutelare. „Este Dosîbil ca directorul serviciului comunal din mini. „Sterul de interne să poală examina şi cunoaşte mai bine de căt „Consiliul comunal rspectiv actele, care interesează comuna, ? Nu se poate o critică mai violentă, a principiilor cuprinse în proiect. 

În adevăr sar părea, din citirea, acestui raport, că proiec- tul părăseşte ideia tutelei exercitată de autoritatea centrală. Din contra, proiectul menţine în totul tutela așa cum era prevăzută, 

Şi vânzarea Şi arendarea şi închirierea, şi schimbul şi ipoteca, şi transacţiunile Şi renunțările 'sau recunoașterile de drepturi, cumpărările de imobile pentru; uzul Public, partajul voluntar,
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etc., trebuesc autorizate de autoritatea tutelară (art, 215, 219, 217, 219, 220), - 
Tutela administrativă, trebuie desfiinţată, căci nu are nici un sens să se creadă că un funcţionar din administraţia centrală să cunoască Situaţiunea din întreaga ţară în cât să poată, cu folos pentru binele obştesc, să decidă că rău a fost închiriat un imobil în Turnu-Severin sau Cernăuţi, că rău face consiliul din Târgu-Mureş când voieşte să stingă un proces printr'o transacţie, ete. 

- | Administrăţia centrală aprobă sau infirmă actul autoriţă- tei comunale după stăruințele politicianilor locali, sau alte in- fluenţe lăturalnice. Prin urmare interese'e obşteşti ale oraşului sunt sacrificate intereselor personale lale unor persoane in- fluenţe. 
| | În locul acestei tuteli ilogice, să se organizeze un control se- Tios şi un dropt bine definit peniru autoritațea “centrală de a cere anularea actelor făcute de judeţ sau comună înaintea con- siliului superior administrativ. Acest consiliu, alcătuit: în aşa fel în cât să inspire încredere tuturor, ar trebui Să judece în fond cererea ministerului faţă cu reprezentanţii comunei sau judeţului, 

, ” In rezumat după proiect, comuna nu are nici o libertate de acțiune ; nu mai vorbim de judeţ, căci astte] cum e alcătuit pro- icctul cu prefectul ca prezident al eoaisiunei permanente, cu reptul lui de a se amesteca, și împieeca toată activ'tatea și a consiliului judeţean şi a comisiunei permanente lasă întreaga auteritate prefectului numit. 
Din 1864 avem 0 aşa ziră viață comunală şi județeană, dar ca nu a dat nici un rezultat din cauza împrejurărilor puţin pri- elnice și a împiedecărei oricărei vieţi locale. Vedăm astă-zi deo- scbirea mare ce există între viaţa comunală dela noi şi cea din Ardeal, 

| Este adovăraț că coa mai mare vină o are politicianismul, care vițiind totul, a vițiat şi această încercare de autonomie co- munală şi judeţeană, intreprinsă încă din tirăpul lui Cuza, Proiectul de lege din 1925, dacă se va înfăptui aşa cum se
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impiedecând orice activitate serioasă comunală. Dacă, însă se va creia un control jurisdicţional înaintea consiliului superior ad- ministrativ, pentru toate actele şi abaterile organelor admini- 
strative, comunale şi judeţene, legea ar putea da, rezultate foarte bune. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

  

ganică, etc. 
La pag. 134 rândul 17 de sus în jos se va ciți ordine în loc de oridne. 
La pag. 473 rândul 5 de-sus în jos se va citi : Ce raisonement peut dittficiliment nous decider. Si bon a dit que le legislateur, en 1849 et en 1872, a entendu Consacrer Pavis de Vivien, on est conduit a accepter la these antilibsrale que tout le monde condamne. ., 

Et si Pon pretend au contraire que Popinion de Vivien ne compte pas ici, ses paroles alors ne doivent âtre d'aucun poids pour Pinterpretation du texte. C'est cette dernitre Consideration .. Que je crois vraie, d'autant plus que dans les” mâmeş travaux S s de: la loi de 1849 on trouve dans la bouche du 

vote tout de mâme lart 26, c'est qu'il est facile de tirer de ce”vote autre chose que la justification de Ia doctrine des actes du gouvernemenț. Cela aboutit ă dire : il m'existe pas d'actes de gouvernement, 
,
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Abuz de drept, pag. 436. 
Act administrativ pag. 32, 327, 

teoria gencrală a —, pag 344; diviziu- 
nea actelor administrative 346; intere- 
tul diviziunei 350; condițiuni de formă 
384; acte simple şi acte complexe 384; 
diviziunea actelor alministrative în acte 
de gestiune și de autoritate e criticată 
de G. Jeza 388; admisă de legiuitorul 
român 592; diviziunea propusă de G. 
Jăze ; acte creind situaţiuni juridice o- 

„ biective 388; subiective 3s9; acte con- 
ditiuni 290; acte jurisdicționala pag. 392; 
anularea. actelor administrative ilegale, 
pag. 4.6. , : 

Acte de autoritate acte făcute de 
Stat în calitate de putere publică pag. 
157 ; 327; 350; pot fi acia regulamen- 
tare 359; bugetul 358; decrete 369 ; 
procese-verbale 383; act de executare | 
383; caracterele actului de autoritate 
396; emană de la a autoritate publică 
396; sunt executorii 397 ; sunt revoca- 
bile 399. 
"Acte de gestiune, acte făcute de Stat 

cu referire la patrimoniul lui, pag. 157; 
- 827 

Acte de discreţionate, pag. 371. 
Acte administrative în formă de 

lege, pag. 43; când parlamentul face 
aplicaţiunea unei legi preexistente peg. 
181; 355; ilegale pag. 400. 
Acte administrative de 

ridică, pag. 327, 
Acte de comandament militar, pag. 

50; nu sunt supuse nici unei limitaţiuni 
juridice 50; vezi comandament militar. 

natură ju- 

  

| „Acte de guvernământ pag. 50, 323, - 
324, 426, săvârşite în timpuri de criză 
pag. 440; caracterele esenţiale 453; nu 
sunt supuse controlului jurisdictional 
455; în concepțiunea legii din 1912 pag. 
459; controlul politic ai actelor de gu- 
vernământ pag. 456; organele cari pot 
face 458; doctrina față cu actul de guv. 
410; starea legislaţiunei pag. 479; ju- 
risprudența 485 ; instanța judecătorea- 
scă nu poate examina legalitatea ac- 
tului 448, 

Acţiunea administrativă, pag. 356; 
caractere:e esenţiale ale acțiunei admi- 
nistrative 357; spontană, promptă, con- 
tinuă şi energică 357. 
 Administrațiunea pag. 49; 323; mi- 
litară 50; 

Agenţi administrativi se deosibesc de 
organe prin faptul că sunt dependenţi 
de -ele 200; competenţa agenților este 
specială 201, 512, 

Amnestie, dreptul de amnestie în ma- 
terie pohtică şi de drept comun 331; 
Anularea actelor ad-tive pag. 407. 
Aristotel, menţionează în opera sa 

principiul separaţiunei puterilor, pag. 169. 
Asociaţiunile, regimul asociatiunilor 

Cu Scop lucrativ, fără scop lucrativ 275; 
definiţia legei din 1924 pag. 280; lichi- 
dărea asociațiunilor, 230 ; adunarea ge- 
nerală poate schimba scopul societăţei 
modificând statutele şi obținând autori- 
zarea tribunalului pag. 307; aceasta a- 
tinge principiul specialităţei pag. 307. 

Asociaţiuni profesionale, dreptul   
*) Această tablă analitică este datorită distinsului nostru elev, d. C, Rarin- cescu, doctor în drept.
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funcţionarilor publici de a face parte 
- pag. 547. 

Asediu, declararea este un act de: 
guvernământ pag. 442; efectivă 442 
nota 2;.politică Sau fictivă 443 ; starea de asediu în România 443 ; jurisprudenţa 
Curţei de casație 443 şi urm. 

Atribuţiuni, confiictul de atribuţiuni este dat în competința Curţei de Ca- 
sațiune pag. 197. 

Autorizarea, necesară stabilimente- 
lor publice pentru ptimirea donaţiunilor, legatelor, 285; 301 ; 308, 

= 

Berthel6my, susține pe nedrept că ideia de personalitate a Statului este . necesară numai atunci când este 7orba 
de a reprezenta Statul ca subiect de 
drepturi patrimoniale, pag. 129; admite 
că funcționarii de gestiune se pot pune 

„În grevă 252, nota; personalitatea ju- 
ridică a statului este 
prietăței colective pag. 261; neagă e- xistența actelor de guvernământ 472; admite diviziunea funcţionarilor de ges- 
tiune şi autoritate 516; ' 

Bichat Marie-Francois Xavier fon- 
dează doctrina vitalismului pag. 58. - Blakstone împarte drepturile în ab- 
solute şi relative pag. 41; 

Bluntschli, difiniția sa asupra Statu- 
lui p. 88. 

Brinz susţine că întro fondațiune ti- 
tularul drepturilor este însăşi averea 
pag. 282 nota. 

Bugetul este un act administrativ 
3 pag. 368. 

Calimah, sub imperiul codului Cali- mah se recunoaşte existența persoa- 
nelor juridice, 256. 

Casare, dreptul de recurs, vezi re- curs. 
Clase sociale, pag. 76; clasa sacer- 

dotală 77; în antichitate pag. 77 ; în 
Mexic, India 78 ; biserica creştină Cru- 
ciatele '79 ; arisfrocrătică 80; burgheză 
82; principiile fundamentale” ale clasei burgheze 83; proletară 85; 
Comandament militar, acte de co- 

mandament cu caracter militar 338. 
Comercializare, legea din 1924 sta- 

bileşte o regie cointeresată pag. 239; 
caracterele esenţiale 240, . 
Comisiunea europeană a Dunărei, 

un aspect al pro- 
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inființare, organizare şi atribuţiuni, pag. 103 şi 104 notă. , 
Competenta, agenților administrativi 418; este de ordine Publică pag 418. Comte Auguste, numeşte principiul 

suveranităței cea mai mare mistificare. pag. 1ll; - 
Concesiunea, natura juridică 241; contract de drept public ori act uni-- lateral de drept public 241; Curtea de Casaţie franceză consideră în mod gre- şit concesiunea ca un contract pag. 243; caetul de sarcini conţine două feluri de clauze iegale şi contractuale pag. 244; clausele reglementare privitoare la or- ganizarea şi exploatarea serviciului pu- blic concesionat pot fi modificate prin. trun uct administrativ reglementar 245; când concesionarul suferă pierderi ne- prevăzute Statul poate să-l despăgu- bească, 948; încetarea concesiunei pag.. 

252. 
Consiliu comunal pag. 57l; 
Consiliu de stat, constituţia din 1866. îl suprimă pag. 213, 
Contencios administrativ organizat în România prin legile de ia 1 Iulie 1905 și 17 Februar 1912 pentru organizarea 1 Curţei de Casaţiune pag. 9 ; în Ro- mânia este de competinţa autorităţei judecătoreşti pag. 184; poate fi dat în competinţa tribunalelor ordinare ori unor tribunale speciale administrative pag. 427 ; sistemul englez, 428 ; în Sta-- tele Unite, 429. , » Converiţiunea de la Paris din 1858 principiile conţinute reteritoare la or- ganizarea politică a Principatelor Ro- 

mâne pag. 205. . 
Cumul, tegea cumulului din 1lulie 1890 

stabileşte că nimeni nu poate ocupa de 
cât o singură funcţiune retribuită de Stat, județ ori: comună pag. 529. 

Daune, Statul răspunde de daunele . câuzate prin un 'act administrativ ilegal 
159 și urm. : Deciziuni administrative pag. 310. 
Decretul, act făcut de rege ca şeial 

puterei executive, pag. 370. 
Decret-lege, putere de lege, deşi este 

un act ilegal pag. 46; Acte cu caracter 
legislativ făcute de puterea executivă 181; Inalta Curte de casaţie română. 
admite că se poate prin decrete-legi modifica chiar constituția pag. 187; teo- 

.
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ria generală 494; consecință a stărilor: 
de criză 495; intervine după ce actul 
de guvernământ creiază în mod provi- 
zoriu 0 nouă situaţiune juridică 498 ; în 
România 505; condiţiile şi împrejurările în cari se potemite 507; Ratiticare 505. 

Deputat, urmărirea penală întrodusă 
contra unui deputat înainte de deschide- rea parlamentului nu poate fi suspen- 
dată decât după o cerere expresă a acestuia pag. 178 nota. 

Descentralizare administrativa, inte- resează pe tnți cetățenii la viața publică 
23; înece consistă 559; avantajiile 568. 
Deconcentrare administrativa 23; 

deconcentrarea serviciilor publice dân- duli-se o oarecare autonomie pag. 229; 
pag., 560. 

vicey crede în mod eronat că En- glezii nu au drept administrativ pag. 398. Dictatura proletariatului introdusă în Rusia de bolsevici a dat rezultate fune- ste 143; concepţiunea marxistă a fost abandonată în părţile ei fundamentale 

Diplomatic, actele diplomatice nu sunt acte administrative Propiu zise, 333; sunt acte de guvernământ 335. 
Disciplinar, pedepsele disciplinare 'cari se pot aplica funcționarilor 531. 
Donaţiunile de imobile făcute de stat unui stabiliment public 296. 

„Drept, noţiunea de drept 3; drepturi “civile 256, 
Drept administrativ, principiile e- sențiale 16; obiectul 17; caracterele 17, detinițiunea 48; 51. “ 
Drept public, principiile cari îl câr- 

muesc sunt altele de cât cele ale drep- tului privat 15; criteriul de distincțiune dintre dreptul public şi privat 40; înte- resul distincțiunei 43; detfinițiunea 47. 
Duguit nu admite ideia de Suverani- tate și personalitate a Statului ce sunt niște simple ficțiuni pag. 129; caracte- rele serviciului public după Duguit, 227 ; Consideră serviciul public ca un element constitutiv al Statului 230; neagă per- sonalitatea şi suveranitatea Statului 

230, 23]. 
Dunărea, regimul de drept înterna- țional 102 nota; diversele tratate şi con- venţiuni 103, 104. 

Esmein, definiţia asupra Statului 89 ; combate teoria lui Duguit, care neagă 
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ideia de personalitate şi suveranitate a 
statului 132, . 

Evreii din România au fost natu- 
ralizaţi prin decretele legi din 29 De- 
cembrie 1919; 12 August 1919; ratiti- 
cate prin art. 133 din Constituţia din 
1923; pag. 97; clausele tractatului de 
la Paris din 9 Decembrie 1919 privi- 
toare la Evreii din România 98, 

Executiv, atribuţiunile 182; aplică le- 
gile 182; decrete-legi 182; atribuţiuni 
judecătoreşti în materie de tutelă admi- 
nistrativă, contravențiuni vamale 182; 
aceste atribuţiuni judiciare constituesc o 
violare a Constituțiunai pag. 182 ; dubla 
activitate, a guverna şi administra pag. 
32! ; atribuţiuni în timpuri normale 328; 
în timpuri de criză 199; în Franţa 500; 
Elveţia 500; Germania 502; România 504 

Fapt de serviciu, greşeala funcțio- 
narului pentru fapt de serviciu pag. 430. 

Faure F. critică înfințarea sindicate- 
lor de funcţionari pag. 131. 

Fayol Henry preconizează întrodu- cerea în organizarea şi gestiunea servi- 
ciilor publice a metodelor industriale Private 224, | 

Fayolisme, doctrina lui Fayol 225, 
Funcţiune, separațiunea funcțiunilor 

Statului ; legistativă, executivă, jurisdic- 
țională 167. 

Funcţionari de autoritate şi ges- 
tiune, distincţia Prof. Bertheiemy 516. 

Funceţionar auxiliar, 536, 
Funcționar de fapt, valabilitatea 

actelor, 420, teoria 545. 
Funcțiunea publică, natura juridică 

122; mandat 122 ; persoanele fizice cari 
lucrează în numele statului sunt orga- 
nele lui 126; teoria generală 5i1 ; carac= 
terele esențiale 514; natura inridică 
5l4, 

Funcţionarii publici, stabilitate şi 
inamovibilitate 5i5; condițiuni generale 
de numire 518; speciale 518; capacitate 
profesională 519; funcționari de deci- 
ziune şi de execuţiune 524; jurământul 
525 ; obligaţiuni 531 ; pedepse 531; re- 
vocarea 534; dreptul de asociaţiune 
547; pensiunea 549, 
Fundaţiunile pag. 281 ; consitituirea 

şi regimul juridic 281 și urm. 
Gerber. consideră Statul ca titular 

de drepturi de dominaţiune și titular de 
drepturi patrimoniale 128,
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Gierke, definiția asupra Statului 89 .- 
titularut dreptului într'o fondaţiune 282 
nota; consideră personalitatea juridică 

"a asociațiunilor ca o realitate 229; res- 
"ponsabilitatea persoanei juridice față de 
culpa reprezentanţilor ei 316. 
„Grevă constitue pentru funcționarii 

unui serviciu public concedat un fapt 
ilicit 2:9; îndemnul Ja grevă a funcţid- 
narilor constitue un delict 2:9; funcţio- 
narii şi agenții unui serviciu concedat 
251; 252 nota, 5.7. 

Hauriou, după el activitatea admi- 
nistrațiunei se manifesteză sub trei mo- 
dalităţi: acte de autoritate, acte de 
gestiune publică și acte de gestiune 
privată 347. 
Hugo Gustav unul din fondatorii 

Şcoalei istorice, teoria lui asupra forma- 
țiunei dreptului 209, 

lerarchic, control ierarchic asupra 
funcţionarilor din. ierarhie 42. 

Ierarchic, funcționarii sunt organizaţi 
În ierarchie pag. 529. ! 

lhering, distinge raporturile juridice 
după scop. 40,; susține că într'o fonda- 
țiune beneficiarii sunt titulari ai drep- 
urilor 283. 

Jlegalitate. teoria ilegalităței derivă - 
din dreptul statului de a se conserva 
46; pag. 450. 

legalitate, excepțiunea de ilegalitate 
poate fi invocată înaintea tribunalelor 
ordinare 427. ! 

Inamovibilitate, a magistraţilor, prin- 
cipii generale pag. 193; nu este reali- 
zată în mod complect la noi pag. 195; 
a funcționarilor publici 515, 533. 

Inalienabiiitatea, teritorului statului 
pag. 1L6, 

Instituțiuni juridice, acte şi fenomene 
„sociale reglementate de drept 35; dife- 
'renţierea' pag. 37. 

Jelinek, teoria asupra auto-limitațiu- 
nei statului pag. 7; 130; consideră per- 
'soanele morale ca realități sociale ju- 
ridice 260, 

Jăze G. critică diviziunea actelor ad- 
ministrative în acte de gestiune şi au- 
torifate pag. 389. 
Judecătoresc, caracteristica puterei 

judecătoreşti pag. 176; puterea judecă- 
torească este. considerată de unii autori   
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ca fiind o ramură a executivei 177 ; con- 
stituțiunea română o recunoaște alături 
de celelalte două pag. 177; caracterele 
puterei judecătoreşti 179; face uneori 
acte cu caracter legislativ 147; alteori 
cu caracter administrativ 188. - 
jurământ, depus de funcţionarii pu- 

blici la .intrarea în funcţiune 525. 
Jurisdicţiune, înfiintarea prin lege a 

unei instanţe de jurisdicțiune pag. 183. 

Kant, teoria asupra statului 42, 
Krause, unul din fondatorii şcoalei 

orgâniciste pag. 59, . | 

Laband, susține că suveranitatea c-n- 
sistă în dreptul de-a comandă şi că nu 
este necesar ca statul să nu fie coman: 
dat spre a îi considerat ca un stat su- 
veran 115. 
„ Laferritre, actele de guvernământ 
nu pot fi de cât actele cu caracter ge- 
neral 457; formulează teoria actelor de 
guvernământ după caracterul lor poli- 
tic pag. 471. 
Larnaude contestă statelor federate 

dreptul ds a îi considerate ca adevă- 
rate state, întru cât suveranitatea con- 

.| sistă în dreptul de a comanda și a nu 
fi comandat pag. 115; critică concepția 
lui Duguit care neagă perscnalitatea 
şi suveranitatea statului pag. 131. 

Legalitate, evolutia regimului de lez 
galitate în Anglia, Franţa şi România 
"12 nota 2. Statul modern este un stat 
legal 138; principiul legalităței residî 
la baza legislațiunei române pag. 463 
şi urm, . PI 

Legea, caracterele esenţiale 138. «> 
Legiferare, dreptul de legiferare exer- 

citat de puterea executivă prin delegare 
din partea parlamentului este inconsti- 
tuționai 339. 

Lilienteid, adept al teoriei organi- 
ceşii 59. 

Lecke admite pentru primaoară în 
concepția Statului existenţa a trei puteri 
distincte : legislativă, executivă şi fede- 
rativă pag. 169. 

Magistratură, recrutare şi înaintare 
190; sistemul elecţiunei 191; numirei, 
cooptărei 192; inamovibilitate 193, 

Mânăstiri,, stabilimente de utilitate 
publică 292; iegea din 17 Decembrie 
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1853 pentru secularizarea averilor nu a 
atins personalitatea lor juridică pag. 293. 

Marx Kari se ridică în opzra sa 
contra clasei capitaliste burgheze şi pro- 
clamă lupta de clasă pag. 85. 

Matriarchat, pag. 71; Românii au 
cunoscut matriarchatul pag. 72 nota 1, 

Metoda, în studiul dreptului adminis- 
trativ trebue să fie cea experimentală 
pag. 10. 

Minierand nu admite greva functio- 
narilor unui serviciu pubiic concedat 251, 
nota. 

Ministrii nu pot îi urmăriți de cât 
cu autorizarea unei majorități de 2/3 
din una din camere. 189. 
Ministere, creiarea se face prin le- ge 233. , 
Ministerul public face parte şi din 

Organizaţiunea administrativă și din cea „judecătorească 190; membrii sunt numai 
stabili 195. | 

Minorităţi, principiul minorităţilor 
€tnice reglementat ptin diverse tratate 
de pace 143; clauzele tratatului dela 
Paris din 19 Decembrie 1919 relativ la protecțiunea minorităţilor aduce grâve 
atirgeri suveranitătei statului român 147. Montesquieu, formulează în mod ma- ” gistral principiul separaţiunei puterilor 
din stzt 171. 

Naţional, dobândirea ca'ităței de na- ţionai român 91 ; obligatiunila Supuşilor 
nationali 95; drepturile 95, 97. 

Naturalizare, natura juridică 92; contract de drept public? 93; . critica acestei teorii 93, 94; act discreționar de putere publică 94. | 
Necesitate, dreptul de. 50; ca bază a decretelor legi 182; obligațiunea sta- tului de a apăra ordinea publică în caz 

de necesitate 446. 
Nulitatea actelor administrative 406; (coria nulităţilor în dreptul public 413, 415, Ă 

Operațiuni, materiale administra- tive 429. 
Opinia publică, ca organ de expri- mare a' voinţei națiunei 120. 
Ordonanţe administrative, pag. 367. Organe, raportul dintre organele sta- tului 173; separaţiunea compiectă cre- ază conflicte insolubile 173, Ă 
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Organizarea -  administraţivă în 
principatele Române 56;; proectul de 
reformă administrativă votat de Senat în 
29 lunie 1921 pag. 567 ; proectul d3 unifi- 
care administrativă din 1925 pag. 56. 

Patriarchat, pag. '72. 
Parlamentar, caracterele regimului 

parlamentar 188. 
Personalitate, capacitatea de a avea drepturi şi datorii 253; jurisconsulţi ro- mani considerau statul ca persoană mo- rală 256 nota. ; este un atribut esenţial al Statului 126; cuprinde drepturi 'de persoană pnblică şi drepturi patrimoni- 

ale 127; Duguit neagă personalitatea Statului 1:9; Statul are o Singură per- sonalitate 134. . 
Persoană juridică, legea din 6 Fe- bruarie 1924 pag. 202, 267; legea din 1924 nu face nici 0 distincțiune - din punct de vedere al acordărei persona- lităței juridice între asociaţiuni cu scop de interes general şi stabilimentele pu- 

biice 258; persoane juridice de interes public şi de interes privat, importanța distincțiunei 276; cu scop lucrativ 277; constituite conform codilui de comerţ 283; capâcitatea persoanelor morale streine 298; capacitatea stabilimentelor publice streine 298; societățile comer- ciale 309; acțele ilicite săvârşite de re- prezentanții persoanelor juridice 318. 
Pianiol susține că ideia de perso- nalitate morală este un aspect deosebit sub care se poate prezenta stăpânirea 

bunurilor 251. 
Politice, acte cu caracter politic 337. Populaţiunea, ca element constitu- tiv al statului naţioralii striini 91 do- bândirea calităţei de naţional 9i, per- derea calităței de naţional 92 şi 93, Populațiunea regatului Român 9). 
Primar, atribuțiunile după proectul de modificare administrativă din 1925 pag. 570. 

Procese-Verbale, administrative pag. 583, 
Puchta, teoria asupra distincţiunei drepturilor publice şi private 42. 
Puterile statului emană de la na- fiune 163, ideia de delegaţiune 18, o- rigina în dreptul roman 168 nota 1, în antichitatea greacă 163, în evul mediu 

Statul contractual 168, priacipiul suve-
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Schelling, unul din fondatori şcoalei 
organiciste 59, 

Sclavia, aparițiunea sclaviei pag. 73; la romani 73 nota. 
Senatul, în unels țări joacă rolul de înaltă curte de justiție pentru judecarea miniştrilor 175, nota. 
Separaţiunea puterilor și a tuncţi- unilor, pag. 166. Montesquieu distinge trei puteri: legislativă, executivă și de a distribui justiția 167 ; cum trebue în- țeleasă i72; aparițiunea principiului în țara noastră, 201 nota; în regulamen- tul organic 202; art. 123 din legea ge- nerală a vămilor constitue o îlagranță violare a principiului separaţiunei 182; pe nedrept Curtea de Casaţie Română declară Constituționale asemenea dispo- ziţiuni 183. | 

“Serviciu public, teoria generala 215; e destinat pentru .satisiacerea interese- lor generale 217; trebue să funcţioneze neintrerupt 218; caracterele €sențiale pag. 220; criteriul de diferențiere at serviciului public; generalitate şi nece- sitate, 227; serviciile publice generale județene și comunale 229 ; trebue să fie creiat ori suprimat prin lege 231, 234. 

„Yeranităţei şi reprezentațiunei a rămas dominant în dreptul francez 169. 

     

    

     

   

Războiul, pag. 69, declararea stărei de războiu 446, faptele de răsboiu acte de guvernământ pag. 459. 
Rechiziţiuni 556. 
Recurs în casare, de ordin consti- tuțional 185, soluțiune eronată a Curtei de Casaţie română pag. 185, pentru re- fuz de a soluţiona o cerere 373, ter- menul de recurs 345, particularul de- căzut din termen poate face recurs la instanțele ordinare ? pag. 382. 
Referendum popular pag. Îl; re- forma administrativă pag. 21. 
Regiune, necesitatea împărțirei unui stat în regiuni administrative 23, 
Regalitate, rolul regalităţei în sis- temul constituțional român 199. 
Regele, puterile 198, 328. 

Regia, exploatarea unui serviciu in regie directă 236, regia interesată 239, Reglemente, dreptul puterei execu- five de a face reglemmente 359, cine faze 36), de administraţiune publică 362, polițienești 364, fiscale 365. 
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