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I- C. Brdtianu.

.rge Fotino

Cuvinte rostite in numele Guvemului la palatul Regal, in prez€nla Regelui Carol
Reginei Elisabeta, cu prilejul sirbitoririi Anului Nou.

1909, p. I10.

I

$i a

Sire,
AvAnd marea cinste sE aduc, in numele Guvemului, omagiile noastre de respect
!i de veneratie Majestdtii Voastre gi si exprim viile qi cdlduroasele uriri ce cu iolii
facem pentru Tron qi pentru Dinastie, sunt cuprins de o adinci miqcare sufleteasce,
vorbind, mai ales in ceasul prin care trecem, in locul birbatului de Stat care, atatia
indelungi ani, a fost sfetnicul cel mai de seami al Majestilii Voastrel.
La pragul anului care incepe, sti in inima qi in cugetul nostru, mai vie decit
oricind, imaginea Regelui sub a cerui falnici domnie s-au sivarqit cele mai insemnate fapte ale istoriei noastre modeme; a Regelui care, prin inaltele sale virtuti, a
luptat cu atdta tirie ca El sA-Si poali lua locul ce are astizi in r.indul Statelor; a aceluia
care, de aproape o jumetate de veac, cdlluzegte pe c6i at6t de drepte $i de sigure
mersul poporului romin citre mirirea Patriei.
Sen6tatea 9i zilele Majestdlii Voastre, intotdeauna atat de scumpe nou6, tuhlror,
sunt un dar nepreluit pe care Durnnezeu il face neamului rominesc; de aceea, din
addncul inimilor noastre, ve urim: Si trdili, Sire, ani mulli qi fericili in glorioasi

Domnie!

Si triiasci Majestatea Sa Regina, tovari$a scumpe qi de fiecare minut a muncii
rodnice a Majestilii Voastre, plini de bldndele qi de bunehte pentru poporul roman!
Si treiasci Altetele Lor Regale, Principele qi Principesa Romdniei qi Augusta
Lor Familie, chezdgie siguri a viitorului.

liitorul, anullll,nr.4l4

inic

ianuarie 1909

I Dirit.i" A.

Sturdza, ciruia lon I. C. Britianu

conducerea Guvemului.

ii

de luni 5/18 ianuarie 1909

succedase, cu foarte putin timp mai inainte, la

2

Alegerea lui Ion i. C. Britianu ca presedinte
al partidului Nalional Libei.al '
2 ianuarie 1909
de felicitare trimisi de organizlia partidului National Liberal din
proclamirii lui Ion I. C. Britianu-ca pregedinte al partidului.

la telegrama
_
.Rdspuns
IaEi, cu prilejul

congtiin{a datoriilor citre Nearn.qi rron, credinla in
lelul inalt pe care il urmdrim
in simlSmintele qi in energia partidului Nalional Liberal, m-au hotiirit
si primesc marea rispundere la care am fost chemat.
qi increderea

Retragerea dlui sturdza ne lipseste de experienla gi autoritatea celui mai de seamr
birbat de Stat al RomAniei.
in pilda-lui, in tradiJiile glorioase ale partidului nostru in sprijinul dvs pahiotic,
.luminat
$i frri preget, voi afla puterile pentru a-mi indeplini greaua sarcini.

t4itarul, anul

lll,

nr. 413 de duminicd 4/17 ianuarie 1909

i3
Alegerea lui Ion I. C. Britianu ca preqedinte al
Partidului Nalional Liberal

Rispuns la telegrama de felicitare trimisi de organizaqia partidului National Liberal din
Tecuci, cu prilejul alegerii lui Ion I. C. Britianu ca pregedinte al partidului.

Miqcat de cllduroasele dvs uriri, vi rog a primi gi a exprima membrilor partidului Nalional Liberal viile mele sentimente. Regret din suflet ci tocmai in aceste
momentesuntem lipsili de marele sprijin ce giseam in experienla gi autoritatea dlui
Dimitrie Shr&a, dar nu mI indoiesc ci, urmind pilda d-iale gi.cu concursul dvs qi
al tuturor oamenilor de bine, vom putea rispunde la greaua noastrd insircinare.

Ion I. C. Brtrtianu
Viitorul, an:J

lll,

m. 417 de vinei 9lZ2 ianuarie 1909

l3
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Ajutorarea victimelor cutremurului
din Sicilia qi Calabria

rr!
L
-

Adunarea Deputalilor, l 2 ianuarie 1909
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Iulian Vrdbiescu, deputat de Dolj, amintind de cutremurul care a distrus numeroase oraEe
gi sate din Italia de sud, intreabi Guvemul daci nu socoteqte cA ar fi locul unei contribulii a
Romdniei
cum au fecut-o qi alte !fti
la opera de refacere a regiunii italiene pustiite.

-

-

Ion I. C. Britianu , preqedintele Consiliului: Dlor dep:/.ali. daci dl deputat Vribiescu
mi-ar fi ficut cinstea s6-mi vorbeasci cu cinci minute inainte $i si m6 intrebe, ar fi
$tiut cA este deja isc6lit de cdtre M. S. Regele mesajul prin care Guvemul cere tocmai
suma de 200 000 de lei pentru victimele din ltalia. Daci acel mesaj nu e inci aici,
el este la cancelaria preqedin{iei Consiliului. Prin urmare, nu am afteptat acest indemn;
qi nu numai atat: dar, conmnd pe acest credit
pentru cd nu ne-am indoit de sentimentele d-voastri unanime
am qi comandat o cantitate mare de lemnirie, pentru
ci sub forma aceasta ni s-a spus ca erau nevoile cele mai urgente ale victimelor din
Calabria, lemnirie care trebuie si plece pe batelurile romdne zilele acestea, pentru
Sicilia. (Ap lauz e pre lungite)

-

rcrF

-

in qedinJa din l5 ianuarie 1909, Camem a votat in unanimitate creditul de 200 000 lei destinat
pentru ajutorarea victimelor din Sicilia Ei Calabria.

I

Dezbaterile Adundrii Deputalilor, Monitorul OJicial,
nr. 18 din 13 ianuarie 1909, p. 184
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Numirea lui Ion I. C. Britianu
ca preqedinte al Consiliului de Miniqtri

a;.r-;.-r pgt-
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Senatul, 12 ianuarie 1909
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Ion L C. Brdtianu, pregedintele Consiliului de MiniEhi, di citire Mesajului Regal prin care

comunici Senatului primirea demisiei lui D. A. Sturdza din funcliile de preEedinte al Consiliului de Minigtri qi ministru al Afacerilor Sh6ine qi numirea lui Ion L C. BrAtianu ca preqedinte al Consiliului $i ad-interim la Afaceri Strbine.
C. G. Dissescg senator, intreaba pe presedintele Consiliului de Miniqtri asupm motivelor
care au determinat Guvemul gi in special pe preqedintele de Consiliu sd se indepirteze de Ia
normele de procedure constitulionali obiqnuite. ,,Atunci cdnd primul ministru se retrage
spune d-sa
nu s-a retras primul ministru, s-au retras tofi miniqtrii, pentru ci miniqtrii sunt
cupringi in -personalitatca lui politic6". Cere a i se explica motivele pentru care s-a incilcat
spiritul articolului 95 din Constitutie, uzantele in pdvin{a demisiei qi dizolvirii unui Guvem
qi a numirii noului Cabinet.
se

t4

ION I. C. BMTIANU

Ion I. C. Btdtianu' preqedintele Consiliului: Dlor, senatori, onor dl Dissescu a
spus ce nu citeaze niciun text din Constitulie; prin umtare nu.l voi urma pe aceasti
cale, pe care nu a intrat fiindctr nu-i convenea.
D-sa a vo_it s6_ne arate, din precedentele invocate din alte liri gi dupd o teorie
constitu{ionali a d-sale, ci demisia preqedintelui Consiliului implici, in orice caz, o
schimbare a Guvemului.
Am mare deferen![ pentru gtiinla dlui Dissescu, dar trebuie si mirhlisesc ci nu
pentru prima oarb nu am putut si fiu convins de argumentele d-sale in materie constitu{ionale.

Bunul siml imi zice ci trebuie, in orice act politic, s[ cdutlm spiritul gi fondul,
pentru a deduce, in urmi, forma care le imbraci.
. .Demisia unui preqedinte de Consiliu in genere e un act de mare insemn[tate politici, nu numai prin falhrl importanlei persoanei care se retrage, dar prin faptul ci,
in genere, preqedintele Consiliului se retrage atunci cdnd situaliile politice indicd
necesitatea unei schimbiri de Guvern. (Aplawe)
La ra(ionarea juristd a dlui Dissescu, si-mi permitE a-i opune pe aceea pe care
mlo indici educalia mea gtiin{ificd. Cu toatl similitudinea aparenti, eu vdd o foarte
mare deosebire intre faptul retragerii unui preqedinte al Consiliului in imprejuririle
in care a demisionat dl Sturdza $ inee obignuitele rerageri cu caracler politic ale altor
preqedinJi de Consiliu.
Prin urmare, pe mine, chiar ralionamentul abshact mi conduce la concluzia cd, in
imprejurlrile de astizi, schimbarea preqedintelui Consiliului nu imptici schimbarea
de Guvem.
Dar am examinat qi eu precedentele, fiindca me a$teptam ca, intr-o formi sau alta,
si fiu intrebat asupra unor asemenea chestiuni... Zic intr-o formd sau alta, fiindcl se
ridicase gi altfel chestiunea, adici de ce s-a prezentat intr-un raport pircrea Cons!

liului de MiniEtri

asup-ra

la acest fel de criticd.

Il

numirii preqedintelui Consiliului, Vid apum c[ se renunti

las deci gi eu la o parte qi m6 voi ocupa numai de obiecliile
ridicate. Am ciutat sd ved daci precedent;le sunt tot a$a cum'le-a citat dl Dissescu.
Afari de Anglia, unde nu e Constitulie scrisi, mai sunt $i alte State constitu{ionale,

precum Franta pi Belgia.
In rapida mea cercetare, am dat de urmAtoarele precedente: mareEalul Soult a
fost schimbat cu mareqalul G6rard la 1834, fEri a se schimba Guvemul. De asemenea,
la 1835, maregalul Mortier a fost schimbat prin ducele de Broglie.
Dar, daci precedentele par prea deplrbte, eu ii voi spune dlui Dissescu c[ ln
timpul Republicii, dl Dufaure, la 1876, a fost inlocuit prin dl Jules Simon, riminind
acelaqi Cabinet qi fErd si se formeze Guvem nou. (Aplauze\
Voi mai aminti pe dl Duclerc, la 1881, care a fost inlocuit prin dl Fallidres qi Cabineh.tl a remas acelaqi; iar acum un an tocmai, la 10 ianuarie 1908, in Belgia, pregedintele Consiliului, incetind subit din via15, a fost inlocuit prin actualul gefaiCabinetului,
fbri ca Guvemul si se schimbe. (Aplauze)
Vedeli, prin urmare, dlor, ce sunt destule precedente, deqi eu nu prea vdd necesitatea acestor citalii
atat de clar imi pare fondul
totufi, ca deferenla pentru
dl Dissescu, am crezut ci este bine sd i le reamintesc.

-

-

DISCURSURI

raba

rFEsai
pQir:rie
ILGGZ.o

bciEr

eici-

-I$C-ihl,

epo$rifFtcq
flctudi:a
lrFceE
aflofrorte

b-pirfile
1l-ebalor
*i
ca in
Effirea
'l-srralta
fihrrci

,&se
Fr!.Coosi-

r ci $ rE[llnti

i&d*rtiile
r dl Dissescu.
t *rr4ir:nal

e,

rrrhl
L

Soult a
Dc asemenea,

flsscu

c5 in

n,rtuinind

e6tiCabi+i,F$ediniel C.abinerului,

pce vid neceE*rEsti psnau

15

intrucat me prive$te, iate cum vid situalia mea constitulionala: mi s-a lbcut de
Majestatea Sa Regele marea onoare de a fi numit preqedinte al Consiliului de Minighi.
$i, prin urmare, sunt numit conform prescripliilor constitulionale care afirmi ca
Majestatea Sa si numeasci pe miniqtri. Penru ca se pot insi duce la bun slhrqit aceast6
sarcind, pentru a putea functiona constitulional, am nevoie de increderea majoritiJii
parlamentare. (Ap I auze)
Cind am primit greaua misiune pe care mi-a dat-o Majestatea Sa Regele, am crezut
ci pot si fiu sigur de aceastl incredere a majoritllii parlamentare. (Aplauze prelungite)
$plauzele d-voastri imi arati cA nu m-am inSelat. (Aplauze prelungite)
In afari de aceasta, dlor, mai aveam nevoie de inci o alti convingere: de colaborarea frileasci qi sinceri a colegilor mei de pe banca ministeriali,. (Aplauze)
In asemenea condilii, dlor senatori, cred ci situalia mea constitu(ionall e foarte clard
qi neindoielnicd. (Aplauze) intucit priveqte caracterul de continuitate al Guvemului,
pe care am voit sIJ punem clar in evidenli, voi respunde ce aceasta am lAcut-o
pentru cI noi credem ci numai prin perseverenli Ei prin continuitate se pot elabora
operele trainice qi sinitoase. (Aplauze) ASa e obiceiul nostni de a,lucra. (Aplauze)
Dl Dissescu qtiu ci face parte dintr-o formaliune care experimenteazi un alt
sistem.
Mai multe voci: Bravol (Aplauze)
lon I. C. Britianq preSedintele Consiliului'. Rezultatele vor arSta dacl se inqali
sau nu. In orice caz, serviciile pe care le-a adus partidul meu 15rii, imi impun ca si
perseverez in vechea sa traditie. (Aplauze)
Termin cu o mici chestiune personali. Mulfumesc dlui Dissescu pentru cuvintele
pe care personal a binevoit si mi le adreseze. il asigur, insi, cd dacd d-sa crede ci
roca Tarpee este lange Capitoliu, pentru mine roca Tarpee este inc6 departe, pentru
cA sunt departe de a mi socoti ajuns la Capitoliu. Pentru mine Capitoliul consti in
serviciile pe care cineva le poate aduce, iar nicidecum in func{iile pe care le ocup6.
(Aplauze)
Sunt convins, dlor, ci mi s-a incredinlat o funclie grea. Am primit-o insi fiind
deplin incredinlat de nevoia nalionali a lelului pe careJ urmirim, de concursul colaboratorilor pe care ii am gi de organismul sinitos al partidului mev (Aplauze)
Am primit-o cu incredere, pentru cd sunt hotirat si iau ca pildi acliunea celor
care m-au precedat fi, in primul rdnd, acliunea cea mai apropiatd a preqedintelui
Consiliului, pe care-l regretim cu to{ii. L-am vizut plecdnd de la aceasti banci cu
mare mdhnire, dar viala lui r6mdne pentru noi to{i, din orice partid
o spun, fiind
sigur cA nu mi ve{i contrazice
un exemplu de activitate civici gi de inalt p4triotism
luminat. (Aplauze prelungite Si indelung repetete)

-

-

C. G. Dissescu se declari nelimurit cu rispunsul primit gi spune

ci

ar fi preferat ca intregul

fi dat demisia odati cu fostul preqedinte de Consiliu, cu atat mai mult cu cat
d-sa
ultimele alege pa4iale au dovedit un reviriment in favoarea Partidului

Guvem si-9i

spune
-Conservator
Democrat.

Ion I. C. Britianl1 presedintele Consiliului: Dlor senatori, asupra chestiunii in
sine, desigur cd nu mai am nimic de adiugat; chiar modul in care a replicat dl Dissescu
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constituie, din partea unui om de spirit ca d-sa, o recunoa$tere a dreptn{ii noastre qi
arati dorinla de a bate in retragere, fbc6nd o diversiune.
SurAsul d-sale e o noud probi.
Toat6 compaxalia pe caxe a ffcut-o, am inleles-o cu totii: din partea unui spirit
at6t de subtil ca al d-sale, nu era decdt un mod spiritual de a treoe pe un alt t6ram.
Tirimul pe care a voit si treaci era de a ne declara d-sa, ciruia nu-i place declarali4
ci lara s-a pronunlat Si ci locul Guvernului actual nu se mai gdsegte pe aceste b6nci.
Am luat cuvdntul numai ca si arlt contrazicerea dintre concluzia primei sale vorbiri qi concluzia celei de a doua qi str constat, desigur de acord cu d-voastre tof, ci
nu avem de fel impresia pe care a vrut s[ ne-o transmitd dl Dissescu, cdnd, in a doua
cuv6ntare, a hotirit cb nu mai putem guvema. Noi credern ci avem increderea Majestitii Sale Regelui, c[ avem increderea majoritiililor parlamentare $i a Tirii gi credem

ci

avem o operi mare de asigurat qi de continuat. Ceti weme vom avea aceste
simliminte, vom continua opera noastr[ cu toate puterile de care suntem capabili.
(Aplauze)
Avem cu noi, toti factorii care ne asigurd durati suficienti pentu a face ca dl Dissescu
si nu se mai indoiasci nioi d-sa de rezultatele reformelor ce avem de frcut. (Aplauze)
Dezbalerile Senalului, Monitorul Ofcial,
nr. I I din 20 ianuarie 1909, pp. 8l-83
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Alegerea ca deputat a lui N. Fleva, fost
ministru plenipotendar al Romliniei in Italia
Adunarea Deputalilor, t4 ianuarie 1909
N. Fieva, ales deputat de llfov, demisionase din postul de ministru plenipotentiar al Romeniei

in Italia. Raportul comisiei pentru verificarea titludlor, constatand in fapt demisia lui N.

Fleva .._ degi ea nu fusese publicati in Mo nitorul Oficial
conchide la validare. Se adrnite.
Cum insi in raportul acelei comisii se vorbea de faptul ci fostul ministru plenipotenliar omisese formalitatea obignuiui a prezentirii scrisorilor de rechemare gi a audienlei protocolare la
Regele Italiei, N. Fleva se dezvinovifegte de incilcarea acestor obligalii protocolaxe, inhucat
timpul scurt pane h alegeri l-a obligat la o plecare mai gibitA $i l-a silit la o simpli audienF
de concediu, llri prezentarea scrisorilor de rechemare.

-

Ion I. C. Britianu , preSedintele Consilialai: Dlor, nu am luat, desigur, ouvantul ca
si discut necesitatea prezenl€i dlui Fleva in Parlament. Din cont6" personal cred c[ este
bine ca nota d-sale si fie auziti in ParlamenU qi cu atdt mai mult cred cA este bine cd
d-sa s-a hotirit si reintre in viala publicd, cu cdt in cariera diplomatici, pe cdt qtiu,
nu mai avea decit un an pin[ si ajrmgl la limita de varsti. (Ilaritate, tntreruperi)
Prin urmare, nu este nicio surprindere de a-l vedea cd reintrd in viala politici.
N. Fleva'. M[ silili si cer cuvintul in chestiune personald.
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Ion I. C. Britienu , prcqedintele Consiliului: Am luatinsi cuvantul pentru a atrage
atenlia c6 demiterea $i plecarea din asemenea, nu numai inalte funclii, dar qi misiuni,
nu se fac in modul.., accelerat in care d-sa a crezut cA poate sA le faci.
D-sa spunea: Mi-am dat demisia gi am alteptat zece zile scrisorile de rechemare.
Am incredinlat
nu a spus-o,.dar a$a a frcut
Legalia unui consilier pe care il
aveam gi am plecat in FrA.
Astizi,-d-sa a intrat in expunerea audientelor particulare pe care le-a awt la doi
Suverani. Imi veli permite sa nu discut conversa{iile pe care le-a avut cu Suveranii
gi nici si nu discut daci este bine ca un om care a ftcut parte din cariera diplomatici,
cu o atiit de inalti situalie, si spuni in Parlament, in modul cum a expus, conversalia
pe care a awt-o cu un Suveran shiin gi cu Majestatea Sa kegele. (Aplauze prelungite)
Ceea ce insi sunt in drept se spun este ci e cert ci Majestatea Sa Regele a regretat cA, in imprejuririle care au fost, noi n-am avut ministru la Roma. (Aplauze)
Dlor, prin urmare, astfel fiind lucrul, ceea ce este de regretat este nu demisia dlui
Fleva, ci este faptul ci d-sa n-a dat-o ceva mai devreme
deoarece decizia era
pentru ca toate formaliti(ile si poati fi fEcute cu toate cuviin{ele pe care
luati
cariera diplomatica gi relatiile dintre State le cer. (Aplauze)
Iar acum, dlor, ln concluzie, desigur cd nu am s[ me pronunt asupra rezoluliei
Camerei. Camera a hotirdt ci, demisia fiind datd, dl Fleva era eligibil.
Dar trebuie, ca ministru al Afacerilor Striine, s6 constat qi si declar ci modul
cum dl Fleva a crezut cd poate demisiona constituie un incident excep1ional qi sper
cI el nu va crea precedente, pentru ci ar fi regretabile pentru relaliile noastre internationale. (Ap lauze p relu ngi te)

-

-

-

-

DezbateriteAdundrii.?i',{!!ii,?,#!ir{*?{ifri;
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Adunarea Deputalilor, 14 ianuarie 1909
Dl N. Iorga, deputat, aminte$te ci se implineqte o jumitate de veac de la intemeierea
Rominiei ,,ca fiin1d de unic Stat, recunoscuti de Europa" Ei spune ci ,,o astfel de aniversare
nu se poate serba oricum", ci ,,Statul, c6nd ia hotdrdrea de a serba o astfel de aniversare,
trebuie si o serbeze potrivit cu insemnetatea aniversdrii qi potrivit cu puterea sa". Cere si se
dea aniversirii Unirii un caracter de netigiduite mere1ie. Amintind de aniversarea lui 1848,
spune cd Statul a Stiut si dea acelei serbdri caracterul ce i se cuvenea, dar adauge cA ,,Statul
acesta nu gtie s{ serbeze decdt acele aniverseri ale trecutului nostru, care sunt in legdtue cu
interesele actuale, reprezentat€ pdn partide sau prin altceva". Constate cd nu existA in Fri
un monument al aceluia in numele cEruia s-a realizal Unirea: Cuza Vodi. De asemenea, cd nici
Mihail Kogilniceanu nu-Si are perp€tuati amintirea sub forma unui monum€nt public. Crede
ci laqilor, omgul amintirilor istorice, i s-ar cuveni un mai larg conculs din partea Statului; s-ar
cuveni str se intemeieze acolo
spunea N. Iorga
un muzeu istoric. Face mai multe propuned pentru a se da serbhrii Unirii mirelia ce i se cuvine.

-

-
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Ion I. C. Brltianu, presedintele Consiliului:Dlor, sL incep prin ceea ce se poate
discuta intre noi, pentru s termina prin ceea ce desigur ne unegte pe to1i.
Nu cred cd este bine ca un act nafional de insemnehtea Si de caracterul aceluia
de care s-a vorbit si fie sdrbitorit intr-un fel in care micar o minoritate si nu participe
la ddnsul cu toati inima qi cu toati cSldura pe care actul in sine le merit6. De aceea,
dlor, pentru serbarea Unirii, si ne reamintim tocmai ceea ce spunea dl Iorga
degi
d-sa, cu pasiune nedreaptii, credea ci serbarea aniversdrii lui 1848 era datoritii simsi ne reamintim ci monumentul care s-a ridicat atunci este
limintelor de partid
monumentul eroului anonim, care putea si reprezinte pentru toli caracterul migc6rii
in ansamblul ei, pe deasupra figurilor, personalitl1ilor celor mai mari, oare putea sd
le intrupeze pe toate $i si izvorasci astfel de simliminte incat numai unire qi armonie si fie intre toli, (Aplauze) De aceea nu e nimerit si se lege doui serbiri, care,
fiecare din ele, se pot face, dar care au un caracter $i o insemnetate deosebite.
Nu voi conlesta ci Alexandru Cuza Vodi este o figurtr istorici li cA in timpul
domniei sale s-au intampht in special doui fapte de o mare qi netigdduitl insemnitate: vorbesc de secularizarea averilor manistiregti qi de improprietirirea Franilor.
Si nu se uite insi ci la ambele, pe lange persoana Domnitorului, se vede figura
mireali a lui Kogdlniceanu, pe care dl Iorga il numea ,,cel mai de seamd reprezentant
al unei generalii".
In ceea ce priveqte caracteristica figurii istorice a lui AlexanAruYod[ Cuza; adhuc
sub judice /is esL Nu trebuie si ne grlbim a conchide ca dl Iorga.
Pentru a areta ci este o discufie asupra caracteristicii acestei figuri, este de ajuns
sA amintesc ce dace in locul meu ar fi respuns acela a cirui absenti o regretim cu
tofiil, ar fi rispuns cu alti autoritate decdt mine, dar gi in alt ton qi cu alE judecati
decdt aceea pe care a emis-o dl lorga.
$i, daci este vorba dejudecarea acelei epoci, trebuie s6 ne reamintim c[ dl Sturdza,
daci e cel din urmi al generaliei care a Ibcut Unirea, desigur ci nu e cel mai pulin
insemnat dintre ddn1ii. (Aplauze)
Dupi ce am reamintit opinia dlui Sturdz4 voi incheia cu aceea a lui Kogllniceanu
care, vorbind de Unire, zicea: Nu recunosc niminui dreptul, nici chiar Domnitorului,
si spuni cd Unirea este actul seu personal. Unirea este actul energic al naliunii intregi.

-

-

(Aplauze)

Dlor, de aceea, oricare ar fi judecata asupra lui Vodd Cuza, judecata noasre $i
simlimintele noastre pentru Unire srmt unanime gi astfel tiebuie si r6min6. (Aplauze
prelungite)
Noi vedem cu totii in actul de la 24 lanuarie un mare act nafional, care a pus
temelia Statului nostru modem.
Noi credem c[ el a fost frcut cu inima ;i cu mintea multora, cu abnegalia unora,
cu energia conEtienti a altora. (Aplauze)
La dinsul au participat cele mai mari qi cele mai frumoase figuri ale celei mai
mari generalii a istoriei noastre rnoderne.
$i e foa(e greu, mai ales in momentul de fali, de a intrupa inn-o singurd figuri
actul Unirii Principatelor. (Aplauze)
I

oi.i*i.
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De aceea, astd-vari, cu inalti aprobare, am scris dlui primar al Iaqiului, cu consim@manhrl colegilor mei
vede$ cA nu e o idee a momentului
am scris c[ in
ziua de 24 ianuarie, Guvemul are inten(ia de a veni cu un proiect de lege pentru ridicarea monumentului Unirii la Iaqi. (Aplauze)
Prin urmare, era in sentimentul nosau, al tuturora, de a nu llsa s[ treaci nebigati
in seami aniversarea importantl a acestui mare eveniment istoric.
Pentru serbarea lui aici, un program este deja discutat $i stabilit. El axe caracterul
necesar unei asemenea solemnititi nationale. Imi veli permite.sd nu intru in detaliile
programului, in care a intrat dl interpelator, dar acest eveniment va fi sirbhtorit cu
demnitatea gi cu sole[mitatea necesare unui act nalional de asemenea insemnitate.

-

-

(Aplauze prelungite)
D ezbaterile Adundii Deputatilor,
Moniarul Oficial, nt.20 din l7 ianuarie 1909
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Adunarea Deputalilor, 19 ianuarie 1909
Dinici Schileru, deputat de Gorj, aminieqte de memoriul veteranilor adresat Guvernului
qi Paiiamentului 9i cere ca revendicdrile cuprinse in acel memoriu si fie satisfrcute.
Ion I. C. Britiang presedintele Consiliului: Cer cwdntuL Dlor, nu aveam nevoie
se atragi atenlia de citre dl Schileru asupra soartei veteranilor. Cdnd au venit
veteranii in deputilie aici, mi-au comunicat qi mie
- vorbesc de veteranii din Oltenia,
de societatea ,,Smardan"
mi-au comunicat qi mie petilia lor; 9i, in Consiliul de Minigtri
- in primul consiliu, am examinat petilia lor Si am constatat
ce am avut alaltiieri, adicd
cu satisfacie i6 cererile lor sunt fdcute intr-un mod inlelept gi prin urmare o mare
parte dintre ele vor putea fi satisfdcute. (Aplauze)
Am frcut chiar intervenlii la diferitele departamente de care depindeau acele cereri,
pentru ca, in limitele bineinleles ale posibiliti{ilor, si li se dea satisfaclie. (Aplauze
prelungite)
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Despre problemele

proprietifi {Irtrnegti

Adunarea Deputafilor, 19 ianuarie 1909

.N. T. Pop, depuat de Dolj, adreseazl o interpelare ministrului de Intem€, privitoare la
aplicarea Legii de lmproprietirire din 1864. ,,F€lul in care s-a aplicat L€gea _lpune
inter_
pelatonrl
nesiguranp in dreptul de proprietate, a dat na{t€re la nurnsoase procese.
-aduc6nd
o consecinfi
a acesror numeroase procese
continutr deputatul oe oolj
este iniiutiirea
excesivi a avocatilot care nu se bucuri de simpatia interpelatului... irop*e rntoc;irea
cadastrului 1irii, lucrare care s-ar putea face in 1 G-l 5 ani gi ar necesita o cheltuialI de 40
de
milioane de lei.

-

-

Ion L C. Brdtia;na, preSedintele Consiliului: Dlor, am ascultat cu toattr atentia

pe care o meriE interpelarea dlui Pop; d-sa a atins gi de ast6 datii o chestiune, desigur

importanti $i care are insemndtate din mai multe puncte de vedere, pe cire
foartg
le-a dezvoltat foarte bine.
Din nenorocire, realizarea este foarte grea. Chiar cifrele pe care le-a citat dl pop,
cind ne spunea de 40 de milioane mi se pare, aratii ci este o chestiune care necesiii
o importantd cheltuiaH. Desigur ci, daci cheltuiala se va face in condifiile ln care
trebuie si se faci, ea ar fi justificatii. Dar, in orice caz, nu ne putem arunca in asemenea cheltuieli, frrl a fi studiat bine modul cum s-ar putea faoe gi timpul cAnd se
va putea face. De altfel, chiar dl interpelator, in mod foarte lnlelept, a spus: Supun
chestiunea studiului d-voastd. Eu iau act de cererea d-sale, pentru a studia chestiunea, care nu a fost adusi acum penfru prima oara. imi reamintea adineauri dl petre
larn ce I,i. !n timpll Guvemului tatilui meu se ridicase aceasti chestiune gi atunci,
inaintea dificultblilor financiare gi a greutililor tehnice pe care le prezentase, ea nu
s-a putut efectua. Fie si fim mai fericdi ln perioada aceasta. Eu iau act de propunerea dlui Pop $i iau act totodat.ii qi de itrdemnul gi de urarea pe care ne-o faie d-sa
ca si ciutim si vindecim toate relele de care suferim, Din partea mea iau act de
aceasti urarrc;i voi ciuta sI o indeplinesc; imi trebuie lns6 gi ajutorul timpului gi rog
pe dl Pop str faci astfel incat Guvemul liberal s[ diinuiasci destul, pennu ca si vinl
decim, daci nu toate relele, cel pu{in pe cele mai lnsemnate dintre ele. (Aplauze

prelungite)

Vorb_esc de aceeagi chestiune
e^
inchisS.

Dincd Schileru qi Titu Frumu{anu, deputali, Si apoi discutia
Dezbaterile Adundrii Deputatilor, Monitorul Oficial,
w.22 din2l ianuarie 1909, p. 201

