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LIEGE 
pentru: 

Modilicarea -unoe dispoziţiuni din legea pentru 
eonteolui străinilor, controlul unora din 

stabilimentele publice şi pentru înfiin- 
țarea unui biurou al populaţiunii 

Art. 1.— Art. 37 și 43 din legea pentru 
controlul străinilor, controlul unora din 
stabilimentele publice și pentru înfiin- 
ţarea unui biurou al populaţiunii se mo- 
difică după cum urmează : 

Art 87:— Buletinele de înscriere vor fi 
eliberate gratuit, scutindu-sa de orice 
taxă. 

In caz de pierderea buletinului, pen- 
tra duplicat se va percepa taxa de 1 leu. 

Peniru fiscare informaţiune, biuroul va 
. percepe, sub liberare de chitanțe, în fo- 

losul comunei, o taxă de 50 bani. i 
Toate celelaite cereri adresate biureu- 

iui şi certificatele pentru schimbări de do- 
miciliu sau reședință vor fi scutite de ori- 
co taxe sau. timbru. 

Art: 43.— Acei cari nu se vor confor- 
mă dispoziţianilor prevăzute în cap. Ul
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„or fi trimişi în judecata judecăterolai de 
„ocol respectiv, de către autorităţile admi- 

nistrative respective unde funcţionează 
biuroul la care ei ar fi trebnit să se în- 
serie şi padepsiţi cu amendă dela 500 

- până la 1.000 lei, definitivă şi executorie. 
Încasarea amenzii se va face prin legea 

de următire. Dispoziţiunile de mai sus 
nu ating dreptul comunelor de a incasă 
axe demiciliare. , | 

Art. ]l.— In legea sas citată se intro: 
duce, sub cap. II], un articol nou” în cu- 
prinderea următoara : 

»biuroul de populaţie va liberă bale- 
tine de înscriera tuturor locuitorilor sta: 
biliţi în comună, înainte de i August | 
1914, | 

Pentru cei stabiliți în comună după 
această dată, biuroul de populaţia va li- 
beră buletine de înscriere numai : 
"1, Funcţionarilor Statului sau ai dife- 
xitelor instituțiuni particulare ; 

2. Celor ce exercită o profesiune reen- 
noscută, aţilă în societata ; 

3, Celor ce dovedesc că au interese sau. 
tâgătari familiare în comună, sau că din 
cauze independente de voinţa lor nu pot 
să îşi reiă vechiul domiciliu. 

Biaroul de populaţiune va refază, me- 
iivat chiar pe cerere, hberarea buletinu- 
tui de înscriera tuturor celor cari. nu saul 
prevăzuţi în categoriile da mai sus.



- 
In contra acestei hotăriri cei interesați 

or face apel în termen de 48 ore dela. 
comunicarea refuzulni de înseriere. 

- a] In comuriele urbane, cu prefecturi: 
de poliţie, la prefectul poliției ;. 

b/ In comunele urbzne, fără prefacturi. 
de poliţie, la prefectul judeţalui ; 

c] In comunele rurale, ia admioistra-- 
torui plăşii, subprefect sau prim-pretor, 
afară de Bucovina, undă se va face ia 
prefectul judeţului. 

Apelaniul va trebui -să fie „citat la re- 
zolsirea apelului său și ascultat. 

Dovada de introducerea apelului se face 
prin o aieverinţă, eliberată de autoritatea 
ia cara sa introdus apelul, şi cara este 

obiigată a se pronunță în termen de 
maximum 48 ore, comunicând hotărîrea 
dată autorităţii, care a rafuzat înscrierea. 

Cei cari nu au fâcut apel sau cei că- 
rora li s'a respins apelul sunt obligaţi să 
părăsească comuna în termen de trei zile 

dela respingerea apelului sau a cererii de: 
înscriere. | - | 

In caz când nu o var părăsi, vor fi tri- 
mişi la urma lore. . 

Art. INI — Ministerul de interne va pu- 
blică o nouă ediţiune a legii pentru con- 
troll străiuilor, controlul unora din sta- 
bilimentele publice şi - pentru înfiinţarea 
anui biurou al populaţiunii, în care va ia: 

_troduce modificările prevăzute în legea.
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de faţă şi va dă o nouă numerotare ar- 
ticolelor. - 

Art. 1V.— Celor cari, până în prezent, 
nu s'au înseris la biuroul da populaţiune, 
li se acordă un ultim termen de înscriere 
de 80 zile, socotit dela data promulgării 
prezentei legi, după expirarea căruia li 
se vor aplică penalitățile prevăzuta. la 
art. 43 din legea pentru . controlul străi- 
-nilor, cqatrolui unora din stabilimentele 
publice şi pentru înființarea unui biurou 
al populaţiunii. : 

Art. V.— Dispoziţiunile legii pentru 
controlul străinilor, controlul unora : din 
stabilimentela publice și pentru înfiinţa- 

„vea unui biurou al populaţiunii, împreună 
cu modificările aduse prin prezenta lege, 

„se vor aplică pe tot teritoriul. regatulai. 
Toate leşile şi regulamentele contrarii 

acestei legi, sunt și rămân abrogate. 

D. Toma Dragu : D-lor deputaţi, mă în- 
scrisesem să iau cuvântul la discuția ge- 
nerală asupra acestui proiest privitor la 
modificarea unor dispoziţiuni din legea 
pentru controlul străinilor. D-voastre tasă, 
potrivit unui vechiu obicei ce v'aţi laat 
de a înăbuși glasul opoziţiei în Parlament, 
„aţi hotărît închiderea discuţiei. crezând 
că, astfel, mă veţi îmoiedecă să vorbese. 

D-voastre închizâad discuţia generală 
prin ridicare de mâini, după poruncă, aţi



__ Nam pierdut însă, nimic, 

„i 

dovedit și de data aceasta că înțelegeţi să 
suprimaţi cuvântul opoziţiei în Parlament, 
așa cum el este suprimat, prin starea de 
asediu şi cenzură, în afară de Parlament. 
4 Aplause pe băncile federaţiei). , 

imic, d-lor, prin 
faptul că v'aţi grăbit să închideți discuţia 
generală asupra proiectului de lege a că- 

„Pui votare'vi sa cere, - 
Nevoind să mă ascultați acum câtev 

zile, la discuţia generală, siliţi sunteţi să 
nă ascultați acum cu prilejul discuţiunii 
2rt, 9. | 
)mseriindu-mă la cuvânt asupra acestui 

articol — cel mai importat, aş puteă zice 
singurul important al legii ce ni se înfă- 
ţişează—voiu aveă cinstea să vă spun în. 
chip sintetic, de ce noi socialiștii vom votă 
împotriva acestui articol, ca şi împotriva 

întregei legi, şi de ce vă vom rugă şi pe 
N 
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-„d-voastre să faceţi acelaș lucru. 
O voce depe băncile îederaţiei : Care 

-socialişti ? 
D. Toma Dragu: D.lor, noi socialiștii, 

vom votă împotriva art. 2 al legii, în pri- 
-mul rând, din punst de vedere formal. 

-0 vote : Cari socialişti ? Comuniştii ? 
D. Toma Dragu : Noi soialiştii găsim că 

-a nepotrivit” ca într'o lege privitoare la 
controlul streinilor să se introducă dispo- 
zițiani noui cu.privire la controlul „tu- 
sturor locuitorilor țării“. SI
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Noi socotim că, din punct de vedere 
forma! legislativ, dispoziţiunile nouă pri» 
vitoare la controlul locuitorilor băştinasi 

- ai țării, nu au ce căută într'o lege a con- 
-trolului streinilor. Mai mult chiar : noi so- 
cialiştii socotim că această despărţire le- 

„gislativă a controlului populaţiunii băști- 
naşe a ţării de controlul streinilor, vă eră 
impusă de dâtoria ce aveţi de a ficon- 
secvenţi cu sertimentele patriotice ce a- 
fişați. 

Inţelageam ca noi, socialiștii —cari n'a- 
vem patrie, n'avem ţară, n'avem cămin 
Și na recunoaştem hotare; între grupări 
de oameni—-să punem pe picior-de egali- 
tate, în ceeace  priveşta controlul, pe. 
streini cu locuitorii băștinași ai ţării ! 

O Yoca: Nu toți socialiştii spun lucrul 
acesta. - 

D. Toma Dragu : Aceasta o spuneţi: ds 
obicei d-voastra despre socialişti. 
. Dar ca d-voastre patrioții, d-voastre na- 
ționaliştii, să veniți cu aceeaş măsură la- 
gislativă, în ce priveşte controlul, pentru 
streini ca pentru români, iată ceeace e de 
neînțeles | _ 

D. C. Argetoianu, ministru de in- 
-“ terne: Sunt, însă, români cari sunt în- 

străinaţi. (Apiause pe băncile majori- 
tăţii), 

D. Toma Dragu : N'aş fi voit să răspund 
ia întreruperile d-lui ministra de interne.
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dar eu nu știu în ce parte sunt înstrei- 
naţii : pe banca ministerială sau pe bân- 
cile socialiste ? In orice caz, opinia pu- 
blică va judecă şi în această privință. 

D. C. Argetoianu, ministru de in- 
terne : A judecat de mult! 

D. Toma Dragu : Unui om care și-a în- 
deplinit față de Statui burghez român 
toate îndatoririle, nu-i puteţi spune a- 
ceasta ; o puteţi spune oricui, mie unuia 

“însă, nu! | | 
D. C Argetoianu, ministru de in- 

terne: Nici nu m'am gândit să spun de 
d-voastră. 

D. Toma Dragu : D-lor deputaţi, faptul 
„că d. ministru de interne vine cu un pro- 
iect de lege modifivator al unor dispoziţi- 
uni referitoare la controlul streinilor, fără 
să moâifice întru câtva acest control, numai 
ca să poată introduce dispoziţiuni cu pri- 
vice la controlul populaţiunii băștinaşe a 
țării, are o singură explicaţie. D. minis- 
tra de intecne nu are curajul să facă o- 
peră reacționară făţişa împotriva româ- 
nilor, , 

D-sa, folosindu-se de atentatul dela Se- 
nat, a găsit prilej ca, sub impresiunea 
cauzată de acel atentat și sub masea luării 
unor măsuri privitoare la streini, :ă stân- 
jenească printr'o nouă lege reacționară 
libertatea individuală în ţara noastră.
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FE Numai acest scop ascuns îl urmărește 
d, ministru de interne prin art, 2 al legii 
ce vă cere să votaţi, 

D-lor, noi socialiștii, suntem împotriva 
acestei legi, dintr'un întreit punct de ve- 
ere. : 
Vom votă contra legii, pentrucă o so- 

cotim: şi reacționară, şi antiștiinţifică, şi 
anticonstitaţională. 

Mai întâiu să vedem ce ţintește textul 
art. 2 al legii. 

- După acest articol, toți locuitorii sta- 
biliţi într'o comună dela 1 Aprilie 1914 
încoace şi cei ce vor voi să se stabilească 
de azi încolo într'o comună, vor trebui să 
dovedească unui biurou al populaţiunii, 
care va ființă acolo, că exercită o profe- 
siune recunoscută și utilă în localitate, 
sau că au interese ori legături familiare 
acolo, sau că din eauze independenta de 
voința lor nu pot să-și reiă vechiul de- 
miciliu. Iar de nu vor dovedi aceasta, 
vor fi împiedicaţi să mai steă ori să se 
stabilească în comună şi de vor refuză să 
plece de bună voie, „vor fi trimişi la 
urma lore. 

Vă puteţi închipui, d-lor, ce fel de 
măsură este aceasta care lasă în sarcina 
unor biurouri, repartiţia populaţiunii în 
orașe, târguri și sate ! 

Vă puteţi închipui ce delicată sarcină
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s8 dă unor biurouri a căror compunere 
legiuitorul uită să o arate! o 

lată, d-lor, nişte organe administrative 
având puterea suverană de a împărţi, 
după bunul plac, pe locuitorii țării în 
două : în orăşeni şi în săteni. 

Iată-le hotărând, în chip suveran, cine 
trebuie să rămâie în'orașa şi cine trebuie 
să plece afară “din ele; cine trebuie să 
steă în cutare - localitate şi cine aiurea ; 
cine trebuie să se stabilească aici și cine . 
dincolo. iu : 

lată un biurou al populaţiunii format, 
din cine nu se ştie, instalat în fiecare co- . 
mună, hotărând suveran: cutare are o 
profesiune recunoscută, cutare nu; pre- 
fesiunea recunoscută a cutăruia e utilă, 
a cutăruia nu. lată-l amestecându-se în 
interesele și în legăturile de familie ale 
locuitorilor. lată-l cercetând dacă locui- 
torii nu-și pot reluă vechile domicilii din 
cauze independente de voința lor. lată-l 
căutând să afle totul, scotocind totul, răs-. 
turnând totul. Iată-l hotărând, arbitrar, 
asupra libertăţii omului de a se mișcă, 
de a-și pune în valoare, liber, cavacita- 
tea lui de a munci. Iată-l stânjenind, 
călcând, suprimând această libertate ! 
(Aplause la socialiști). E 

lată un asemenea biurou, a cărui com- 

punere, încă odată o spun, nu ni se 
arată, hotărând: avem destui medici,
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- destui arhitecţi, destui advocaţi, destui 
ingineri, destui comercianţi, destui mun- 
citori manuali în comună. Nu ne mai tre- 
buiese alţii. - 

lată consacrată atingerea izbitoare a 
libertăţii individuale în ceeace are ea 
mai esenţial: libertatea omului de a 
munci unde vreă, unde poate, unde .creda 

„el că îi e mai profitabil să muncească. 
D-lor deputaţi, numai din creerul sub. 

til şi suplu al d-lui ministru de interne, 
puteă să iasă măsura legislativă cu- 
priusă în articolul 2 ce vi se înfăţişează 
spre votare. ” 
Numai d. ministra de interng putea 

aduce o dispoziţie legislativă așa de de- 
mocratică. Numai d. Argetoianu se pută 
încumete ca, prin lovitura magică a unor 
biurouii ale populaţiei, să răstoarne legi 

Căci, d-lor, proiectul ce vi se aduce 
spre votare, e tot ce se poate concepe 
mai antiștiințific. Aatorul lui, pe lângă 
că e un mare şi sincer democrat, mai e 
Şi un mare economist, un valoros so 
ciolog. > 

După d. ministru de interne, iată care 
este, în med sumar şi dintatarial—răci aşă 
este d-sa în toate — caura îngrămădirii 
pobulaţiei la oraşe. 

. »Imigrarea în orașe a populaţiunii dela 
sata — spune d-sa în expunerea da mo-
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tive a proiectului — e o urmare a răsbo- 
„iului general. Profund adevăr al unui şi 
„mai profund economist ! 

D. ministru de interne” crede că, afir- 
mând aceasta, a făcut cine ştie ce desco- 
perire sociologică. | 

După d-sa, problema - emigrării popu- 
laţiei deta ţară în oraşe datează dela răs- 
boi. Cu părere pe rău irebuie să-i spun 
că acest fenomen social a existat cu mult 
înaintea războiului” mondial, eu mult 

„înainte ca d-sa să fi devenit un mare - 
economist, aşă cum o dovedeşte proiectul . 
de lege de faţă. | 
"D.G, Argetoianu, ministru de interne: 

Când voiu fi în opoziție, voiu luă lecţii 
dela d-voastră. 

D. Toma Dragu: Puteţi luă lecţii 
dela mine în această materie, chiar şi . 
când sunteţi la guvern. 

D. ministru de interne ignorează că 
s'au scris zeci de volume de economia po-- 
litică şi de soziologie asupia acestei - - 
chestiuni înainte de răsboi. e 

D sa ignorează aceasta și nu vreă să 
înveţe ceva măcar acum, căci îl văd că 

- părăseşte incinta Camerei. D-sa ignorează 
existe nța operei celebre a lui Karl Biicher : 
Die Entstehung der Volkswirtschaft. In 
capitolul X al acestai lucrări intitulat: 

» Die inveren Wanderungen und das Stăd- 
tewesen, celebrul economist german tra- |



44 
  

tează magistral problema emigrării popu- 
“laţiei satelor spre oraşa. Dacă d. Arge- 

_ toianu şi economiștii majorităţii ar fi cu- 
noscut această carte, și-ar fi dat socoteala 
de cauzele economice, morale, politice, 
psichologice, sociologice într'un cuvânt, de 
multiplele cauze cari hotărăsc populaţia 

- satelor să imigreza în oraşe. Ar fi con- 
statat că aceste cauze derivă, direct, din 
formele da producţiune ale actualului a- 
şezământ sotial. Ar fi laat cunoștință de 
fraza celebră a lui Biicher : „satele pro- 
duc oamenii, iar oraşele îi consumă“, și 
ar fi priceput cât de constant trebuie să 
fie fenomenul emigrării populaţiunii sa- 
telor spre orașe, pentruca Biicher să poată 
fi îndreptăţit să-l prindă așa de plastic în 
formula de mai sus, 

Dar pentru d. Argetoianu problema i- 
migrării în orașe a populaţiei dela sate 
datează numai dela răsboi şi d-voastre 
din majoritate puteți să înghițiţi aseme- 
nea adevăruri adânc ştiinţifice ! 

D-lor depataţi, art. 2 al legii care îm- 
parte, în mod arbitrar, pe locuitorii ţării 
în două: în oameni cari își vor exercită 
profesiunea la oraşe şi în oameni cari s3 
vor stabili la ţară, într'unii cari vor trebui . 
să steă întrun oraş şi alţii într'alt oraş; 
într'o parte cari se vor stabili, așa cum va 
voi biuroul de populaţie, într'o locali- 
tate, şi altă parte cari se vor stațornici
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într'altă localitate, — constitue, după noi, 
denegarea legii cererii şi a ofertei, căl- 
carea principiului economie burghez al 
liberei concurenţe. i 

Inchipuiţi. vă, d-lor, ca să dau un exem- 
plu, cari vor fi efectsie acestei legi, în a- 
ceastă privinţă. lată mai multe cass indi- 
gene ori străine, cari îşi trimit într'o lo- 
calitate a ţării agenţii lor de comerţ, pla- 
satorii lor da mărfuri. Va fi suficient 

“uneia dintre case... să se pună bina cu 
biuroul populaţiei respectiv pentruca tri- 
mişii caselor concurente să fie expediaţi 
din localitate: ca neexercitând o profe- 
siune recunoscută, o profesiune utilă co- 
munei. [i va fi suficient să se aranjeze cu 
d. subprefect, cu d. poliţaiu, cu d. prefect 

de poliţie ori cu d. prefect de judeţ, ca sa 
rămână ea singură stăpână pe piaţă în 
acea localitate, alungând de acolo pe tri- 

mişii caselor concurente. (Aplause din 
partea opoziţiei). | 

Daţi-mi voie să vă dau un alt exemplu. 

lată, într'o localitate, doi fabricanți ai 

unui produs, ai unei mărfi similare. Unul. 

dintre ei vreă să-și mărească întreprinde- 
“rea aducând lucrători de aiurea, 'ori vreă 

să şi-o perfecționeze aducând specialişti 
dintr'altă parte. Ştiţi ce va face concuren- 
tul său ca să-l ţină pe loc, ca să-l împie- 
dice să-și mărească întreprinderea ori să 
şi-o îmbunătăţească? Ştiţi ce va face ca
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să. scapa de concurenţa lui ?. Prin în- 
“Auență politică sau prin mită, va hotări 
biuroul pspulaţiei să nu îngădas lucră- 
to:ilor aduşi îa localitate să se stabilească 
acolo; şi pretextul va fi uşor de găsit: nu 
au o profesiune recunoscută, ori acea | 
profesiune nu este utilă în localitate ! (A- 
plauss la opoziţie). | „: 

Părintele V. Lucaci : Dar pentru Dum- 
nazeu, cu calomnii, pe nevăzute, dis- 
cutaţi 7 = 

D. Toma Dragu: D-voastră, părinte, 
„ați fi tari în cele bisericești, dar în 
"această materie, daţi-mi voie să vă spun 

că nu ştiţi nimie.. i 
Părintele V. Lucaci: Din contră, am 

stat în capul mișcării acesteia. 
D. Toma Dragu: Noi, socialiștii, vom 

votă în contra ăcestui articol 2 al legii, 
ca şi în contra legii în total, nu numai 
pentrucă ea constitue un atentat la li. 
bertatea individuală, ru numai pentrucă 

„e antiștiinţifică, dar și pentrucă este re- 
» acționară, cea mai. reacționară lege ce 

s'a înfăţişat vreodată Parlamentului. 
De ce, d-ior? Pentrucă dispoziţiunile 

art. 2 nu se vor aplică decât unei singure 
categorii . de cetățeni. ai ţării. Pentiucă 

„ legea d-lui Argetoianu nu se va. aplică 
-rentierilor, . acelei minorităţi. puternica 
care trăiește fără să muncească; nu se 
va aplică avuţilor fără profesiune. D-lor,
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dacă d. ministru de-interne, autorul legi;,. 
şi d. raportor declară că art. 2 No. 2 se 
va aplică şi inşilor fără profesiune, ren- 
tierilor, atunci eu sunt gita să nu mai 
critic legea, sunt gata să o votez chiar. 
Dar e lucru de mai înainte știut că cei 

- „avaţi vor puteă să se stabilească unde vor * 
voi, vor puteă să-şi schimba domiciliui 
cam vor voi. Biuroul populaţiei nu-i va 
supără, nici nu-i va întrebă măcar. 

Legea aceasta, d-lor, e făcată numai 
contra nevoiaşilor, contra lucrătorilor, con- 
tra smulni silit -da regimul capitalist să 
umble cu tolba de unelte la spinare, din 
sat în sat, din loc în loc, din oraș în oraş. 
Legea aceasta e fâurită numai ca să lv- 
vească în lucrătorul maânua! care e nevoit, 
ca să nu piară de foame, 'ori ca să obţină 
un preţ mai bun al muatii lui, să se 
miște din sat in sat, din oraş în oraș, din 
localitate în localitate. | , 

Pe acest factor de bază al produc- 
ţiubii, pe muncitorul' manual, pe mun- 
citorul socialist şi sindicalist, căutați să-! 
loviți, şi îl veţi lovi, prin legea de fâţă. 

Lui îi va spune d. subprefect, ori d. 
poliţai, că nu are o profesiune recungțt 
cută și utilă în losalitate ; pe el îl fa 
goni când va voi, biuroul populaţidâ Qi 
locul unde ar vreă să se statornipeastă 
pentru a-şi câștigă ex:stența. (Aplad geți 
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Dacă veţi votă legea d-lui ministru de 
“interne, veţi aduce, d lor deputaţi, pe 
-muncitorul' manual din această ţară în 
situația vagabondolui din câiebra nuvelă 
a lui Maupassant. Ii veţi aduce în situaţia 
acelui lucrător, admirabil descris de 
Naupassant, care cutreeră întreaga Franţă 
“cerând de lucru și care pretutindeni e 
respins, pretutindeni e izgonit de primar 
ori de jandarm, pentrucă nu are o pro-. 
fesiuna cunoscută şi pentrucă ru ars do- 
-miciliu. Veţi aduce pe muncitorul român 
în balul vagabondului din nuvela lui Mau- 
passant, care, istovit și respins de sema- 

-Bii săi, de oameni ca şi el, găseşte ospita- 
-ltate îatr'o margine de sat, într'o câmpie 
“udă, bătută de vântul rese de toamnă, 
uumai la o vacă, singura vieţuitoare mi- 
loasă cu el, care îl lasă să se încălzească 
la ugerul ei, care îl lăsă să sugă lapte din 
țâţele ei. 

O voce: Literatură! | 
D. Toma Dragu: Fireşte, literatură! 

Dar acesta va fiefectul aplicării art. 2 al 
legii d-lui Argetoianu. Pentrucă împotriva 
munsitorimii, numai împotriva muncito- 
rimii, e îndreptată această lege; pentra 
că numai împotriva muncitorimii legife- 
rați d-voastre. . 
“D.A C Cuza: Impotriva agitatorilor ! 
D. Toma Dragu : Până la legea de faţă, 

“munsitorul care, cum vă spusei, e obligat 
>
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să se mote din loc în loc ca să îşi câştige 
existenţa, eră trimis la urma lui, în mod 
ilegal, dacă se dovadeă a fi sotialist ori 
siedicalist. De azi încolo lucrătora!“socia- 
list care nu va placa ocbhiler sabalterzi- 
lor d-lui Argetoianu, ori d lui Argetoianu 
insuş, va fi trimes, chipurile legal, la 
urma lui, va fi gonit din loc în loc, va fi 
silit să: moară de foame, ori să primească 

_* condițiuni dea muncă mizerabile. Legea de 
"faţă va mască admirabil samavolnicia, 

goana împotriva lucrătorului aparţinând 
organizaţiilor roșii. (Aplause la socialişti). 

D-ler deputaţi, noi socialiștii vom mai 
votă împotriva art. 9 al legii asupra con- 
trolului populaţiei, şi pentracă el este 
anticonstituţional. - 

- Ştiu că este ridicol să vă mai invităm 
să respectaţi Constituţia, peatrucă v'aţi 
făcut o specialitata din a o călcă, un sis- 
tem din a ieşi din legalitate, Dar neincetat 
va vom aduca cu nasal la textele Consti- 
tuţiei, mereu vă vom chamă la legalitate, 
chiar dacă de mai înainte vom şti că fa- 
cem operă zadarnică. j 

Art. 9al legi, pe care îl critic, e o căl- 
care vădită a art. 24 din Constituţie, care, 
înainte de a veni d voastre la putere după 

" răsboi, garantă unui cetăţean libertatea 
de a-şi propovădui, prin grai şi prin scris, 
opiniunile sale. De azi înainte, oricine va 
„cuteză să se ducă să facă într'o localitate
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propagandă socialistă, va fi trimis. ie: 
„ arma lui. 

Voci: Sigur că.da! 
„D. Toma Dragu: Vedeţi, prin urmare, 

“că mărturisiţi că pr in legea de fată supri- 
maţi unei categorii de cetăţeni dreptut 
constituiional de a-şi spuna cuvântul, de: 
a-şi propagă ideile prin grai în: această. 
țară. (Aplause pe băncils socialiste). 

Mai căleaţi, prin art. 2 ai legii şi textul 
articolelor 31 Sână la 37 din Constitație, 
cari consacră principiul separaţiunii pu- 
terilor în Stat. 
__Xă întreb, d-lor, pe d-7oastre cari aţi 
făcut caz de acest priacipin cu prilejul 
discaţiunii "supra “imunităţii parlamen- 
tare, cum îl garantaţi prin art. 9 al legii 
asupra controluiui străinilor ? Prin acest 
articol, daţi puterei executive, atribuțiuni 
jadecătoraşti, Pria textul acestui articol 
daţi dreptul subprefectului, polițaiului, 

„ prefectului de poliţie şi celui de județ 
— agenţi ai paterii executive—să judece, 
în apel, hoiărtriie biurouloi populaţiei cari. - 
resping cereri:e locuitorilor de a se stabili 

„_îmti'o localitate. Dând semenea atriba- 
țiuni puterii executive, instituind iostanţe: 
de apel administrative, călcați vădit şi 
art. 104 din Constituţie, care vă opreşte: 
expres de a înființă comisiuni şi tribu- 
nale extraordinare, sub nici un fel de nu- 

„Wire şi sub nici un fel de cuvânt,



„24 

D-lor deputaţi, acestea sunt oonsidera- 
“iunile de ordin politic, jaridic şi ştiinţi- 
ic, cari na hotărăsc să votăm contra 
art. 9 at legii asupra controlului străini- 
ior, contra întregei legi impusă d-voastra 
“de d. ministru de interne. 

Incheiad, d lor din majoritate, vă rog 
să faceţi ca noi, să nu votaţi lsgea, toc- 
mai ca să serviţi pe d. ministru de in- 
terne, autorul ei. 

“In adarăr, aţi văzut că, deja o vrema 
d. ministru de interne, de câte ori iă cu- 
vântul depe acea bancă, se axprimă mo- 
dest, biajin, cu menajamenta faţă de li- 
bertăţile publice. Aţi văzut ce figură de 
amărit face pe acea bancă. Aţi văzut com 
“invită pe alții să-i iă locul ; atâte' de plic- 
tisit, atât de martirizat para prin faptul 
că ocupă un loc în guvern ! Ei bioe, d-lor, 
faceţi prin votul d-vosstra ca d. Argeto- 
jana, căruia nici prin gând nu i-a trecut 
sub vechiul regim că ara să ajungă vre- 
odată pe acea bancă, să fie descareat de 
această grea sarcină, de.sarcina atât de 
istovitoare de a fi ministru, de martiriul 
de a fi ministru da. interne p „acesta vre- 
mari! Inspirăți-vă, „d-lor, dela vorbele 
sale blâada şi nui imitați faptele ! (Ilari- 
tate). Votaţi nu cum vă ordonă disa, ci 
cum vă dictează conştiinţa d-voastră de 
aleşi ai ţării, iar nu ai d lui ministru de 
interna! Aveţi, d-lor din majoritate, pri-



>
 

bw
 

  

lejul să dovediți acum puţină independență 
faţă de pumnul de fier, învăluit îa mănușa 

- moale: de catifea al d-lui. ministru de: 
interne. | 

Faceţi-i acest serviciu : refuzaţi votui - 
proiectului de lega pe care, din silă, vi-i 
aduce spre votare. 

Paneţi-i, prin aceasta, faptele î în acord 
cu vorbele şi salvați astfel însă con: 
ştiinţa d-voastră! 

lată pentru ce vă invit, “d-lor, să votaţi 
ca noi contra art. 2 al legii, contra în- 
tregei legi asupra controlului locuitorilor 
țării. (Aplause pe băncile socialiste). 

 


