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Drge Fotino

Discursul rostit la intruniffi;T!1f*t Narionar Liberal

2l noiembrie/3 decembrie ./895

La 15 octombrie 1895, Dim. A. Stur&a primeqte misiunea de a fonna Guvemul. Se di-
zolve Parlamentul conservator; corpul electoral este convocat pentru noi alegeri, Ion I. C.
Bratianu inftA in viala politic6.

in ziua de 2l noiembrie a avnt loc la T6rgu-Jiu o mare intrunire publici a partidului Na-
{ional Liberal. in fala unui public compus din alegdtori ai tunuor colegiilor au vorbit lon I.
C. Britianu, candidat la Colegiul I de Camerd, Titu D. FrumuSanu $i Anastase Stolojan. Ion
I. C. Britianu se adreseaza alegitorilor gorjeni.

Dornnilor,

Manifestarea d-voastri eleciorali trece peste capul meu pentru a se adresa unei
memorii scurnpe.

Propun6ndu-m6 ca reprezentant al d-voastr6, pe mine care n-am alt merit decat
numele pe careJ port, ali dorit sA aratati ca recunoqtinta d-voastri e mai durabila
dec6t viata, ca ea nu se opre$te cu serviciile aduse.

In exemplul d-voastrd pot gasi indemn putemic cei care igi sacrificl interesele
private, clci el le arati c6, pentru fiii lor, sunt moqteniri de esen16 superioari,, ai
c6ror depozitari siguri sunt inimile generoase.

In ceea ce md prive$te, sentimentele ar creEte iubirea qi recunoftinla mea pentru
nobilul d-voashijude!, dac6 ele ar putea cre$te. Aceasti iubire qi recuno$tint6, trai-
nice qi vii, au risirit in zile de durere, in zile a ciror reamintire profunde nu se $terge
niciodati qi ale cSror invl{iminte se imprimi cu urme indelebile in caracterele celor
care le-au treit.

Sunt qase ani de atunci.
Reintrand in Fre, de la qcoalb, g[seam societatea noastrl bantuiti de una din acele

crize morale cirora temperamentele cele mai robuste le rezisti cu greu qi carc criz6,
pe mine, inexperimentat, m[ silea s6 mi intreb cu anxietate daci fondatorii Romdniei
modeme nu concepuseri clidirea lor pe temelii de iluzii, daci nu pe nedrept atri-
buiseri ![rii virtuli generoase care de fapt se aflau numai in cdteva inimi maii.
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Eram inmdrmwit inaintea sentimentelor dureroase, dar resemnate, cu care tara
pirea ci privea cele mai nedemne intreprinderi qi cu rugine mXrfurisesc cd in mine
se clitina increderea in institu{iile care plreau cd prezidau asemenea inechitate.

Dintr-acele pomiri morbide de descurajare - descurajarea, zicea Ion Britianu,
este inceputul corup{iei - dintr-acele pomiri m-au de$teptat vocile d-voastri cind
l-a{i aclamat ca senator pe pArintele meu.

Prin alegerea de atunci, prin primirea entuziaste pe care i-ati frcut-o cdnd a venit
in oraqul d-voastri, a{i voit qi ali qtiut nu numai si vi exprima{i iubirea pentru omul
care iqi consacrase viala binelui public, dar totodati si manifestati vitalitatea qi

energia unei con$tiinte superioare a intereselor generale.
Iubirea d-voastri vi cdqtigase iubirea mea.
Exemplul energiei d-voastri vA asiguri recuno$tinla tuturor celor cirora le-a{i

aritat cA nu instituliile erau de vini, ci neincrederea in ele gi apatia resemnatd.
Pentru mine, inv[limintele d-voastri n-au rimas zadamice, ele n-au fost numai

stimulent conha descurajArii unui momenl.
inrdurirea lor a fost mare asupra formirii caracterului, ceci mi-au aretat c5 jude-

c61ile pripite sunt adesea nedrepte, ci institutiile adesea nu par culpabile dec6t
fiindcd oamenii care le minuiesc le violenteazi sau le falsifici.

Mi-am format astfel convingerea, confirmatl prin gase ani de observalie, ci ade-

vdratul riu de care suferim sti nu in principiul ci in nerespectarea legilor qi ci re-
forma politicd esen{iali, aceea care se impune ca o condi{ie cardinalS a insqi exis-
tentei noastre, e respecful legilor.

Acest respect al legilor, domnia lor realb, de la Constitulie pini la ultimul regu-
lament cu obiect special, implici infrinarea apetihrrilor excesive; iar stabilirea nu
se poate face numai prin misuri coercitive, ci necesiti o alti indrumare datii acti-
vitafi ratdcite $i riufbcitoare a prea nurneroaselor elemente neproducitoare din so-
cietatea romanA.

Ea se leagf, intim de economia noastre na{ionali gi oblign si se dea, prin toate
mijloacele, avint profesiilor agricole qi industriale, spiritului de intreprindere parti
culard; sd se inmul(easci in toate direc{iile mijloacele qi capacitatea produc{iilor
noastre.

in preocupdrile noastre, importanta chestiunilor economice creqte astfel zilnic.
iniuntru ca gi in afar6, de buna lor rezolvare depinde adesea dezlegarea chestiunilor
politice.

Studiul lor se impune qi, in cercetarea lor, prima solicitudine o meriti t6ranul, el,
care cel mai mult suferi de riul achral gi de ale c[rui puteri depinde cel mai mult vi-
itorul na{ional; cici viitorul unui stat democratic nu e pe deplin asigurat dec6t cind
in fiecare suflet existi con$tiin{a solidaritilii sociale, gi in fiecare trup vigoare destuli
pentru realizarea aspira(iilor obqteqti.

Soarta morali qi materiali a poporului a fbcut obiectul grijilor tuturor bunilor ro-
mdni; ameliorarea ei trebuie si formeze qi astizi felul primelor inheprinderi.

Partidul Na{ional Liberal, care la fiecare epocl a vielii noastre contemporane a
fost reprezentantul vointei nationale, nu putea sd nu resimte aceste trebuinte, ftrl a

dezminli gloriosul seu lrecut.
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. Conducitorii sii eminenli nu puteau si lase si pericliteze, prin vicioasI aplicare
qi necompletare, opera predecesorilor lor. Nu trebuie si ne facem iluzii. Aceistd re_
formi cere timp gi energie; ea nu se poate introna decit prin lupti impotriva deprin_
derilor rele gi nu sunt misiuni mai grele dec6t acelea dJ educator.

Ea e impusi de un riu mare, de un reu resimtit de toti, ale cirui efecte se ma-
nifeste patologic in toate ramurile activitalii na{ionale gi putem inv[!a, din viala ge_
neratiilor trecute, ce triumful nu poate in$ela pe aceia care se fac organele uior
necesitili reale.

De ei se poate spune ceea ce Ion Britianu zicea cind voia s6 explice opera ma-
relui transilvAnean, a lui Laz6r:

,,Ce putere supra umani a av:ut Laz r ca, la rindul s6u, si ridice de pe patul
mo{ii, nu un individ ci o naliune $i s6-i zici:

Scoali-te gi mergi, 9i ea si mearg6.',
Niciuna nici alta decat aceea pe care Dumnezeu o dI oamenilor care se hotAresc

si se ridice cu sufletul qi cu inima spre a se face expresia unei nevoi, a urtor tre-
buinle simlite, a unei idei mari, care la un moment propriu sd se gdndeascd qi si vo-
iasci pentru o na{iune intreagl.

Dumnezeu va da puteri mari conducltorilor noqtri, din care unul ne-a fZcut dis-
tinsa onoare de a asisla azi aici insufl6ndu-ne tuturor energie qi perseverenfi pentru
a-i putea ajuta.

Voinla Nqlionald, anul XII, nr. 3 293 din 26 noiembrie 1895
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Jonc{iunea Clilor Fcratc Romine cu celc austro-ungare
la punctul numit RAul-Vadului

Adunarea Deputalilor, 2 aprilie 1897

La ordinea zilei se afli proiectul de lege relativ la creditul de g 000 000 lei deschis pentru
construclia liniei Rdul-Vadului - Cdlimineqti.

C. Dobrescu-Argeg combate proiectul, aducand argumente in favoarea executirii unei
linii Rdul-Vadului - Copiceni - Cdlim6negti - Curtea de Argeq, linie care, atat din punct de
vedere financiar cdt qi dintr-un interes intemalional Si strategic, se dovedeqte - spune d-sa

- a fi superioari.

un partizan convins al disculiei celei mai libere, aq fi avut dreptul si mi pl6ng de
modul cum se face discufia art. l. Onor. reprezentantul de Argeg nu numai cA a fdcut
o disculie generali asupra proiectului de lege, dar a discutat qi chestiuni care ac-
tualmente nu sunt inaintea d-voastr6. Linia ce se propune prin acest proiect este o
linie care s[ satisfaci Convenlia incheiati cu Austro-Ungaria. Aceastiiinie, in urma
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studiilor f[cute de citre ingineri, ori de unde ar pleca, fie de la Curtea de Argeq, fie
de la Rdmnicu Vilcea, trebuie si keaci prin Cilimineqti. Anul trecut s-a votat por-
(iunea Rdmnicu Vilcea - Cilimineqti. Atunci ar fi fost in drept dl Dobrescu si facd
observa{iile pe care le-a Ihcut in disculia de azi. Actualmente inse, ne glsim in
urn'rAtoarea situalie: avem un cap de linie la Cllimine$ti; ne aflAm cu studii care
constate c6, ori pe unde am face joncjiunea cu frontiera, linia trebuie s[ treacl de la
Cilimlnegti la RAul Vadului, pe Valea Oltului, qi venim deci cu un proiect de lege
prin care vi cerem aceaste po4iune de linie, care se impune in oice caz.

Nu vdd, dar, in ce mod proiectul acesta poate sA dea na$tere la disculia in care dl
Dobrescu voia sA me atragi; dar daci nu m-aq teme a pierde timpul Camerei, amo-
rul propriu de specialist m-ar fi invital si rispund qi si discut cu domnul Dobrescu
chestiunea relevati de d-sa.

Mi voi feri insi de a prelungi aceasti discu{ie care, de drept, qi-ar fi avut locul
atunci cdnd ar fi venil un proiect de lege pentru linia direct6 Piatra - Baciu.

C. Dobrescu-Argeq: Vorbeam de podul de peste Olt, din dreptul oragului Dr6-
gigani.

Ion L C. Br[tiana, ministru al Lucrdrilor Publice: Acesla a fost introdus de co-
rnitetul delegalilor. Dl Dobrescu a mai addugat c[ ieri eu aq fi zis ci degi din punct
de vedere intema{ional aceasti linie nu se impune, totuli din punct de vedere local
traseul propus e mai favorabil.

Am fost prost in1e1es. Adevirul e cA, dupa ce dl Villacrosse a rispuns la partea
intAi care se referd la caracterul intemational al liniei, mi-am permis s[ atrag atenlia
Adunirii ci gi din punct de vedere local linia ce se propune azi nu este inferioari
celei pe care o propune onor. reprezentant al Argeqului.

Iate acum pentru ce Comitetul delegafilor a introdus in proiect qi podul de peste

Olt, in dreptul girii Drdgiqani. Aceastd linie, depi interna{ionali, fiind destinati sd

serveasci qi interesele locale, s-a crezut nimerit ca, din moment ce se fac aceste lu-
criri, ea sd deserveascd ambele maluri ale riului Olt. $i de aceea s-a hotdret ca in
dreptul fiecirei staliuni sa se construiasci cAte un pod.

Comitetul delega{ilor d-voastri a voit si acorde aceste avantaje qi locuitorilor
vecini liniei actualmente existente pe malul Oltului, cel puJin celor din dreptul
Dr6.gdqanilor.

inci o dati, vA rog sA votati acest proiect de lege care nu face deloc imposibili
jonc{iunea Cufiea de Argeq; din contra, el ii uqureazd qi grdbeqte realizarea, cdci
dintr-un tot va rAmnne numai o po(iune de executat.

Cind voi veni cu aceastA lege, dl Dobrescu va fi in drept sd faci discu{ia ge-

nerald pe care ne-a {bcut-o azi, ca s5 vedem pe unde vom putea ajunge mai repede
qi la Niq qi la Constantinopol; in momentul acesta, vA rog insi sa votali proiectul de
lege. (Aplauze)

Se supune la vot Ei se admite inchiderea disculiei. Adunarea adopt6 proiectul.

Dezbaterile Adundrii Deputqlilor, Monitoral O/icial,
nr.55 din 8 aprilie 1897, p. 831
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Jonc(iunea Ciilor Feratc Romine
cu cclc austro-ungarc la punctul numit Riul-Vadului

Senatul, 2 aprilie 1897

Ion L C. Britianu, ministru al Lucririlor Publice, dA citire Mesajuh"ri Regal relativ la des-
chiderea unui credit de 8 000 000 lei, pentru prelungirea liniei i'erate Raul-Vadului * CAli-
minesti pani h RAul-Vadului; apoi adaugd: ,.Dlor senatori, v-a$ ruga se admiteti ugenla
pentru ac€st proiect de lege, ca sA puten incepe lucririle chiar in aceasta vara, fiindci sun-
tem deja foarte inlalziali cu aceastd lucrare. Exist6 o Convenlie cu Austro-Ungaria care im-
pune terminarea pentru anul viitor qi chiar in acest timp tot ne trebuie o prelungire a Con-
ven{iei".

Proiectul se ia in discutie. Raportorul C. Poroineanu di citire raportului Comitetului de-
legatilor $i proiectului de lege.

Colonel A. BudiEteanu, ludnd cuvdntul, consideri ci linia proiectatd va aduce prejudiciu
marii cii de comunicatii menite sA lege Occidentul cu Orientul prin Raul Vadului - Curtea
de Arge$ - Pite$ti. Cere in consecinF sd se construiascd intai linia Curtea de Argeq prin Lo-
viqtea - Riul Vadului qi pe urm6 sd se faci linia de la Rdul-Vadului - Cdlimdnegti.

Ion I. C. Britiana, ministru al Lucrdrilor Publice: Dlor senatori, dl colonel Bu-
diqteanu imi cere o {hgaduiali care nu mi costi nimic, nu fiindci a$ fi om care sa
nu-mi lin frgiduielile, dar fiindci ceea ce-mi cere era deja in intenlia mea. Pot deci
flgldui c6 legea actuali nu prejudiciazi intru nimic .ch€stiunoa joncliunii prin
Curtea de Arge$ -- Ciliminegti - frontieri.

Acum si-mi da(i voie si vd expun in cateva cuvinte in ce constl actualul proiect
de lege: existi de mai mulli ani o Conven(ie intre Statul nostru qi Statul austriac
pentru ojonctiune la Rdul-Vadului. Aceastd Conventie nu specificd de la care punct
al liniilor noastre s6 se construiasci linia de jonc{iune qi, de fapt, erau doui puncte
de unde ar fi putut pleca, adici sau de la Curtea de Arge$ sau de la lldmnicu V6lcea.

Se punea deci chestiunea: pe unde este mai avantajos si se faci aceasta linie
intemationali? De la Rdul-Vadului prin Curtea de Arge$ $i Pite$ti la Bucureqti, sau
de la Riul-Vadului prin Cilimineqti, Rimnicu VAlcea, Piatra la Bucureqti? Studiile
au aritat cA, oricare din aceste doui drumuri s-ar adopta, traseul ar trebui sA urmcze
Valea Oltului de la Riul-Vadului la Cdlimdneqti. Aceasti porfiune deci se impune in
orice caz.

Anul trecut, d-voastra a{i binevoit sA votati o linie de la Rdmnicu Vdlcea la
Ciliminegti. Astfel incit, actualmente, ne gisim cu o linie deja existenti, sau cel
putin in construclie, de la Rimnicu Vilcea la Cilimlneqti qi cu un angajament in-
temational luat de a face o jonctiune intemalionali la Rdul-Vadului, care impune,
precum zisei, constructia liniei Cllimdneqti - Riul-Vadului. Noi vd cerem tocmai
creditul necesar pentru facerea acestei p6r{i indispensabile.

Vede{i, deci, cA, construc(ia acestei linii nu implici intru nimic nefacerea liniei
Cdlimlneqti - Curtea de Arge$.

l7
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Prin urmare, cred ci qi onor. dl colonel Budigteanu poate se acorde votul siu
acestui proiect, fbri sd jigneasci intru nimic interesele judefului Argeq care, din
conha, sunt deservite de-a lungul Oltului prin calea ferati ce vi propunem.

in ceea ce priveqte restul chestiunilor pe care le-a atins d-sa, mA voi opri numai
la doul mai intemeiate, relative la departamentul meu: constructia liniei Curtea de
Argeq - Pitegti qi construclia vagoanelor in !ari.

Despre prima din aceste chestiuni, de;i nu face parte din actualul proiect de lege,
imi ve{i da voie sI spun citeva cuvinte ca si nul las pe dl colonel Budiqteanu in
nedumerire. Linia Piteqti - Curtea de Argeq, din cauza lipsei de bani, s-a construit
intr-adevir foarte incet, dar d-voastrb $ii(i cA predecesorii mei, dnii Stoicescu gi Po-

rurnbaru, au luat misuri ca si se faci cit mai repede qi, intr-adevir, gra(ie dlor, s-a

resim{it o mare schimbare in construclia acelei linii. O simpld campanie de varl ins6
nu este de ajuns ca sd se poatA construi o linie de drum de fier. Intr-acest moment,
adeverat este ci antreprenorul ar fi trebuit s6 fie mult mai inaintat qi ne g6sim in
aceasta situatie: sau sd luirn lucrarea de la antreprenor, ficind-o in regie, sau si
acorddm continuarea unui alt antreprenor, sau sd dim un nou rlgaz antreprenorului
actual; gi, oricare ar fi influenlele de care vorbea dl colonel qi pe care nici eu nu le
cunosc, voi adopta acea solu{ie care va pennite o mai rapidi terminare qi voi
exercita toate presiulile ca in timpul cel mai scurt linia si fie pusd in circula{ie.

in ceea ce prive;te fabricarea vagoanelor, Direciia cdilor ferate s-a preocupat mai
de mult si facb nu numai vagoanele dar ;i locomotivele in !ari.

Este chiar un proiect {ecut pentru aceasta Ei construclia atelierelor, deja incepute,
va da satislaclie dlui colonel.

Se supune la vot inchiderea disculiei qi se aprob6. Legea este votatA.

Dezbaterile Senqtului, M onitorul Oficial,
nr 63 din 9 aprilie 1897, p.617
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Discursul Iui Ion I. C. Britianu, ministru
al Lucririlor Publice, rostit la banchetul dat in onoarea sa

5 aprilie 1897

in seara de 5 aprilie, peste douA sute de ingineri s-au adunat in Sala Hugo ca sa sarba-
toreasca intrarea lui lon l. C. Bratianu in noul Minister Nouisprezece inspectori generali an

linut se ia parte la aceasti inhunire. Printrs numeroqii amici ingineri ai noului ministru, se

aflau mul1i care nu impArtS$eau principiile liberale qi au venit la banchet numai pentru a-qi
manifesta simpatia citre rninistrul cu care s-au gbsit in stranse legiflrd, atat de cand acesta
s-a intors in tal6 ca inginer, cat si pe timpul c6nd iqi ficea studiile la $coala Politehnica qi la
gcoala de Poduri din Paris.
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Ion L C. B$tianu a fost al treilea inginer care a ajuns ministnr al Lr"rcrdrilor Publice. Cel
dintai a fost Panait Donici, de la noiembrie 1867 pdn6 in noiembrie 1868; al doilea, Grigore
Oldnescu in 1891.

Deqi s-a scris in presa junimisti ci Societatea Politehnice ar fi refuzat sd ia parte la acest
banchet, cu toate acestea, Comitetul Societdtii a licut invitaliile la care n-au dspuns mai
putin de 205 ingineri pdntle care: Frunze, Saligny, Duca, fostul director al Ciilor Ferate,
Radu, Romniceanu, Minescu, Tassian, J6ruganu, Capu{ineanu, Zahariad, Olmazu, Miro-
nescu, Ziuceanu, Gafencu, Sinescu, Cantacuzino, Bdiulescu, L. Lupagcu, Hdrjeu, Matac, C.
Sturdza, F. Dianu, Paciurea, Cularida, Cuan, Opran, lstrati, Pesla, Bolea, N. St. Cucu, Cris-
tian, Balaban etc.

Seria toasturilor o deschide Ion I. C. Britianu, noul ministru al Lucrdrilor Publice, care
a inchinat in senAtatea Majestdlilor Lor.

Au vorbit dupi aceea P Teru$anu, Saligny, Tassianu qi Aliminiqteanu.
Ion I. C. Britianu rdspunde:

Dlor, aceasta imi aminte$te un episod din viala militari.
CAnd un tinir ofiIer, in goana calului, trece cu stindardul regimentului in mane,

batrenii generali $i tot corpul ofileresc trag sabiile qi salutd.
Nebun ar fi insi ofilerul acela daci ar lua aceste saluturi pentru el, cand ele se

adreseazd steagului, simbol al unirii li al comunei conlucrAri.
$tiu ci nurnele pe care il port e principalul titlu; departe insd de a regreta aceasta,

vid in el un indemn putemic $i un invaldmant pentru toli, c6ci dovedeqte ca
societatea romaneascA, oricare i-ar fi govSiclile aparente, ftie si pretuiasci serviciile
aduse;i-qi poarti recuno$tin1a chiar asupra fiilor acelora care au binemeritat.

Deqi cu mari ezitAri am primit greaua sarcin6 ce mi s-a incredin{at, astizi sunt
plin de incredere in misiunea mea, caci increderea mi-o pun nu in propriilc-mi
merite, ci in valoarea $i energia fo4elor care mi inconjoar6 $i pentru prosperitatea
cirora ridic paharul.

Aplauze indelungate acoperi ultimele cuvinte al sirb6todtului.

yoinlq Nalionald, anul XIV nr. 3 685 din 8 aprilie 1897

5

Traficul de produse pe Ciile Ferate Rominc

Senatul, 25 noiembrie I897

C. Racovitl il interpelcaza pe ministrul Lucririlor Publice asupra lipsei de vagoane qi
asupra suferinlelor agricultorilor din carza imposibilititii in care ei se gasesc de a-si hanspofia
cerealele in porturile Frii.

l. F. Robescu se asociazi interpeldrii oratorului precedent: toate f'aptele enunlate de dl
Racovi{a sunt adevAruri palpabile, spune d-sa. Roagi Senatul s6 incuviinleze o anchetd par-
lamentard agricold care sa semnaleze toate neajunsurile ce impiedici traficul regulat al pro-
duselor li pentru ca in urm6 Guvemul si ia misuri de indreptare.

l9
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Ion I. C. Br5tianu, ministru al Lucrdrilor Publice: Domnilor senatori, trebuie
si discutim aceastd chestiune cu tot sdngele rece pe care-l comportd acest subiect
atat de important in tara noastre qi voi incepe prin a recunoaqte ci onor. dnii inter-
pelatori au dreptate si se ingrijoreze gi ci in constatarea dlor este un mare adevir.

Si-mi dali voie insl sA md despart cu torul de dlor in ceea ce priveqte cauzele
rdului qi cred ci nu modul in care propuneau vindecarea lui ar putea fi cel mai
nimerit.

Suferinlele comer{ului nostru de cereale iqi au cauza in inslqi esenla lui, in
modul in care e alcituit exportul de cereale, iar lipsa de vagoane nu e decit unul din
efectele acestui riu, efecte pe care le-am constata mult mai numeroase, daci am
intra inh-un studiu am[nunlit al tranzac{iilor noastre comerciale. Lipsa de vagoane
provine din faptul ci, cu obiceiurile actuale, Iaxa noastre, care e atdt de agricoli,
cere ca, la un moment dat, tot produsul ei si fie transportat, de peste tot, intr-o sin-
guri directie, adici in porturile Brlila qi Galali.

Parcul nostru de vagoane, care desigur trebuie mdrit, nu e suficient pentru a

satisface aceasti cerinli. Dar numai prin sporirea lui n-am putea curma complet
riul, cf,ci degeaba am avea un numar suficient de vagoane, daci n-am avea totodati
toate instalaliile necesare circulaliei lor.

Ne-ar trebui linii de garaj, gdri de incruci;are, instalalii inpoduri, pentru descirceri,
ateliere pentru reparatii, locomotive pentru tractiune, remize pentru aceste locomo-
tive qi, daci am face socoteali cdte vagoane ne lipsesc pentru a satisface instantaneu
actualele noastre trebuinle, dacl am cumpira acele vagoane gi totodatd am organiza
intregul utilaj incat aceste cumpirSri si nu rimin[ neeficace, ar trebui sI vin cu un
credit care, desigur, i-ar speria pe cei mai optimiqti. Dar nu cred ci acesta ar fi sis-
temul cel mai nimerit pentru a ajunge la rezultat, ci ar trebui si cdutim a organiza
qi a ameliora insuEi sisiemul tranzactiilor de cereale, precum s-a {bcut in Statele Unite,
in Republica Argentina qi in Rusia 9i precum e pe cale de a se face in Germania.

Aceasta nu va s6, zicd, insb ci, de la starea in care ne gisim astlzi pini la ajun-
gerea acestui ideal, nu e inci un mare pas de hcut qi acest pas il voi face cat de
curAnd, venind inaintea d-voastri sI cer un credit pentru a miri parcul nostru de va-
goane gi a face oarecare instala{ii in gdri, ca s[ nu mai suferim ca in acest moment.
Ameliorarea definjtivi, insi, o puteli a$tepta de la o noui organizare a come4ului
nostru de cereale. $i dvs puteti, desigur, si vb pldngeli de starea de lucruri in care
el se afll, insd cred ci nu sunte{i drepli cind ziceJi ci nu ne-am prcocupat de aceasti
organizare, cici cel mai serios mod de a se preocupa de un r6u e de a-l studia in
cauzele ;i efectele sale, pentru a-i ciuta vindecarea.

$i, in aceasti ordine de idei, am awt onoarea si vI aduc la cuno$tinl[ consta-
tirile unei anchete I6cute de Direclia Ciilor Ferate, cu multl competenlA, asupra
mig-cirii cerealelor qi asupra mijloacelor de indreptare.

Am voit, astfel, si pun in dezbaterea publicd aceast6 chestiune in intregul ei gi,
lu6nd avizul oamenilor competenli, sd vedem care e mijlocul real de a ajunge sa in-
dreptam come4ul nostru de cereale.

Acum, revenind la efectul imediat de care se pldnge dl Racovi{i, adici la lipsa
de vagoane, si-mi permiteti si spun c6 d-sa, deqi are dreptate in general, inse in de-
taliu a prezentat mai multi exagerare in cuvintarea d-sale.
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DISCURSURI 2l
Mai totdeauna, reul momentan ne face s6 suferim mai mult decat cel de ieri;

lr_,I:l Si 9l 
Racovild-se. plinge_ rnai rare de r6ul din u""r, ,irp,'iarinau_l mai mare

:::i:li T:"t p.".ind. in realitate, cu cifrete in m6ni constit ci, in accst an. lipsazlhlca maxrmA a lbst de 3 900 vagoane pi a scizut in curind la 2 200, pe c6nd', a'nultr€cut, lipsa zilnici maximi a vagoanelor a fost de g 000 qi s_a meniinut l0 zile.Vedeli, dar, ci e o mare deosebiri intre cifra d. u"u- un J,i gi cea ce anul trecut.
Dar poale, zice dl Racovili, ce lucrul acesta era nutu.ut, J.ou..." anul trecut a fost
o recolti mai mare.

Trebuie insi si linem seame la lipsa vagoanelor nu numai de recolt6, dar qi de

lflll::^r" of:ra1c6ci, cind prelurile sunt uiiforme, agricultorii nu se gr66esc aiata,
nrcr_toJi in acela$i moment Si vinzarile, deci gi transporturile, se repart-izeaza pe un
tlmp mal lung; nu tot astfel se intdmpli c6nd pre{urile prezintd fluctua{ii, cum au
prezentat anul acesta. $i de aceea vedem in aceit an, cA pene [a s{brgitul'lui august,
aveam prisoase de vagoane qi c6, chiar ptni la t5 octombrie fifsurile au-iosi
neinsemnate; iar, de atunci, deodat[ ele s-au pronunlat.

. Pentru asemenea cuvinte, se pot cita ani, ia lg9i, in care a fost o recolta foarte

!.9 91. 
in care varia{iile preluiilor, nefiind aga exagerate, nu s_a simlit atdt lipsa

de vagoane. Oricare ar fi insa aceste varialii, precum v-am aretat_o la inceputul cu-
v6ntirii mele, e cert cA nu avem vagoane suficiente qi in curdnd vd voi prezenta un
qtot"lt^qa credit pentru sporirea parcului nostru de vagoane, care astdzi este numai
oe_4 UUUi $t, dln acestea, multe sunt in reparalii. pentru aceste reparalii ne putem
pl6nge, impreuni cu dl Racovi16, c6 nu avim inci ateliere suficiente.
_ Dar nu se poate zice ce nu a fost prevedere, c6ci dou6 ateliere mari, la IaEi qi la
Bucureqti, sunt-in.constructie qi, c6nd vor incepe s6 func(ioneze, dcsigui c6 nu vom
mai avea s6 suferim, in reparalia vagoanelor, intarzicrca de astAzi.

Insuficien(a parcului nostru a fost inca exagerata prin faptul cd, anul acesta, vdn_
zarea porumbului s-a fEcut simultan cu vinznrea giautui $i ca, in marc parie din
Moldova, aceasta vanzare se face pentru Austda $iiiermatlia,

.$i 
pe cand un vagon inclrcat pentru Breila e relinut mai pu{in de 4 zile, cele ex_

pediale peste granile nu se reintoic dec6t, ln medie, peste t S 
'zile. 

Astfet c6 un vagon
ieqit ln aceasti direclie face de 4 sau de s ori mai puline servicii decit cele care
circuld in 1ari.

Cu toate acestea, nu ne plingem de Direc{iile Ciilor ferate streine, fiindc. ele nu

1:T::::,.11,T:1u interziat vagoanele, dar, in urma insistentelor noastre, ne_au pus
la dlspozltle vagoanele neccsare ca s6 transportim de aici inainte grdnele care merg
in direclia lor,

. !l Racoviti se inqalI c6nd crede ca uD vagon, ca sa meargd in China, are ncvoic
de 2l zil.e. N-a ajuns inc6 industria transportrilul iu a..st proii.s pe care_l vom dori
incA mult timp.

.__"P.l::In"ntu, esto nedreapte. acuzatia la care face aluzie dl Racovill, cd adminis-
rraua callof noastre ferate 5i Ministerul Lucririlor publice, cunoscand lipsa de va-goall q fi.inchiriat vagoanele noastre c6ilor ferate strdine. Din contra, am cautat
ca si inchiriem, noi, vagoane striine, dar nu am putut, p.nt* .a nu avem maqini qi
nu putem si le g6sim in momentul c6nd ne trebule noui.
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Vi spun c[ ne-am preocupat de aceasta, numai ca si va aret cat de departe a fost
de noi gindul ce ni se atribuia cu atdta uqurinli cl voiam si imprumutSm vagoanele
noastre administratiilor straine.

Asemenea, sd-mi dali voie si protestez din toati inima contra invinuirilor pecare
dl Racovi{i le-a adus Direcliei Ciilor Ferate. N-am avut decdt si mi felicit, gi nu eu
personal, dar cred ci intreaga lari trebuie si se felicite de intreaga Direc{ie qi cd
avem in capul acestei administralii un om nu nurnai atit de competent, dar atit de
eminent.

Colonel Budisteanu: Eu nu mi felicit.
Ion L C. Britiana, mtnistru al Lucrdrilor Publice: E de regretat aceastd pirere!
C. Racovild: E competent ca inginer, nu ca administrator.
Ion I. C. BrItianu, ministru al Lucrdrilor Publice: Eu urez ca in toate adminis-

traliile sI avem oameni atit de capabili.
Domnilor, Direclia C6ilor Ferate s-a preocupat de toate chestiunile relative la

agricultura noastr[.
Voi veni inaintea d-voastri cu proiecte de lege pentru a mdri capacitatea de

transport a cdilor ferate Si totodati studiem, precum $titi, instalaliile Ei funclionarea
magaziilor cu silozuri. Aceasta nu a impiedicat Direclia Ciilor Ferate si activeze
conskuclia magaziilor hangare, din care s-au construit in acest timp 15 000 metri
pehali, ceea ce este desigur un progres. deEi dlui Racovild nu-i plac aceste magazii,
fiindcl sunt deschise.

De asemenea, ca s6 vi arit cdt de nefondatA este inviriuirea ce se aduce Direc{iei
Ciilor Ferate, in ceea ce prive;te reaua intrebuintare a vagoanelor, v6 voi spune c6,
comparativ cu Germalia, vagoanele noastre fac tot atalia kilometri ca qi vagoanele
gernane, degi Germania este o lard industriali qi agricoli mult mai intinsl, in care
transporlurile se fac uniform in tot cursul anului, ceea ce permite o intrebuin{are
mult mai favorabilh a malerialului.

Pe cdnd la noi, din conkl, circulalia se irnparte in mod foarte inegal; astfel, la 1890,
in timp de 8 luni nu s-au transportat decit 59 000 vagoane gi in alte 4 luni 70 000;

;i aceasti propo4ie o gdsim in fiecare an. Timp de 3-4 luni se transporti o dati gi
jumetate cat s-a transportat in celilalt timp al anului. Cu toate acestea, vagoanele
atit de bine sunt intrebuintate in timpul cdnd traficul este intens incit, ca rezultat
definitiv, ajungem ci vagoanele noastre parcurg anual acelasi nurnir de kilometri ca
in Germania. in privinla celorlalte rele, pe care dl senator Robescu le-a constatat ce
se produc fie la docuri, fie la giri, din nenorocire am si mi plAng ci aceste sem-
naliri sunt ni;te semnaliri vagi; am luat toate misurile ca si impiedicim asemenea
abuzuri, unde s-ar produce; dar cu regret am constatat ce, in cele mai multe cazuri,
chiar proprietarii singuri ii acopereau prin declara{iile lor pe agen{ii b6nui!i.

Vd semnalez aceasta ca si vedeli cat este de dificil, in asemenea condi{ii, a se
stnrpi riul. Totugi, vom face tot ce ne va sta in putinti ca sA oprim aceste abuzuri.
Ele insi nu sunt mai frecvente decdt in alte administralii de cdi ferate. Chiar decla-
ra{ia de care se pldnge dl Racovi!6, qi prin care cdile ferate nu iau pe rispunderea
lor striciciunile ocazionate pe drum, este o declaralie tipici reclamati de toate ciile
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