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PREFAŢĂ 

Yolumul de fată, de gi prin felul lu't, ese din ce>·cul 
obi,�·nuit al publicisticet noastre, este însotit de obi ;nuita 

.:, .!, ,':, 

pref'a;ă. Caracterul lu'î deosebit ne-ar fi scutit de îndepli-
nirea aceste'î formalitrif:,,, dacă în aceast<i prefată n'am fi 
găsit ocasiunea ca s<i justificăni împrejurările, ca1·'î condi

Jionează publicaJia volumulu'î, prilegiul ca să 1·ăspundem, 
la criticile verbale, ca1·'î s'au adus, înainte chiar de apa
ritie , volumul1t'î gi car'î se refer<i la neoportunitatea 
une'î atare publicati'î la no'î, - 5i la putinul succes ce 

.!, t, .!, 

«r avea, din îndoitul punct de vedere, al succesulu't moral 
si material. 

Publi-catia aceasta este unică pînă acum în Romînia. In 
publicistica noaBtră politică, tot ce s'a scris pînă acum 
asup1·a regimu,lu'î par·lamentar 1·omîn, sau în atingere di-
1·ectă cu dînsul, aproape totul a fost o critic<i severă, ma'î 
mult sa·u ma'î putin obiectlvli� · ·· . · --·-----� · · 

� 
. . . .,. . �-·'" . � .. ·•·: ·. . . 

Am crezut nemerit ca slţ ·publicăm gf· în Romînia o„ ase-
menea lucrare, care în sţ�ăln�tate a luat ? mare desvqlt_�re. __ _ 
si a contl"ibuit în o largă .măsură., .ca un mijloc pute1·nic -
!, ·--�•·-:-.. ,.'!'""''·• •. , ., .. . : ·, -·•'f ,· ..... , .... 

de propaganllă parlamenta-r<i- si electorală. 
t, ,>. 

La· no'î, trebue de recunoscut, parlamentitl nu s'a bucur·at 
încă de la -înfiintare, de un mare prestigiu, $Î din nenoro-

.!, t, 

cire acest sentiment de a nu''t da t'r('.-O important<i- persist(l. 
gi ast<i--z"t în toate stratele soc-iet<i-te't. Fără. a c<iuta slt ne 
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întindem, în explicatiun't asupra causelor, ca1,•1, dete1'1ninli 
un asemenea curent, credem cli este de trebuinJli a se scoate 
la iveaUi rolul covî,·gitor ce are pa1·lamentul în mecan·is-
1nul unu1 stat modern, �i ma'î ales în statul nostru.

PublicaJia noastrli, sperlim, va contribui într'o mlisudi 
nwde.Jtă la acest resultat salutar pentru o instituJie im,
portantli a Jli1"e1. 

Fii.cînd cunoscutli v-ieata publicli a deputaJilor, credem, 
elf, se oferli o garanf e de modul cum e't ÎJ'î vor îndeplini 
'mandatul ce aleglitor-i'î le-au încredintat,-�i se exprimli o 
dorintli legitimli, cli pa1·lamentul trebue sli fie o adunrare, 
în care nu pot int·ra de cît ace'îa cu merite personale sau 
dobîndite în conluc1·area pentru ridicarea patriet. 

Afarli de aceasta, volumul prin publicarea unut scurt 
istoric al faselor prin car't a trecut regimul parlamenta1· 

la not, a legilor relative la înfiinJarea �i , funcJiona>·ea 
acestut regim în zilel� noastre, fac dintr'însul o clirticicli 
folositoare; gi prin for-matul ,Ji eftinlitatea lut, la îndemîna 
fie-clir•u"f, aleglitor. 

Din aceste puncte de vedere, judecatli publicaJia noastdi, 
01„'î-cine va vedea importanta e'î, gi suntem încredinJat'î, cli
dînsa va umple un gol în publicistica politicli romînească. 

Acum cîte-va cuvinte pro domo. 
Ca în toate 'ramw1·ile de activitate socialli de la no'î, am 

fost lipsifî de la început nu numa'î de or'î-ce încurajare!

dar de concursul strfrt necesar pentra ducerea la caplit a ' 

întrep1 inderet noastre. Am avut sli ne luptlim, pe deopm·te 
cu concurenta nelealli a unu'î Domn tipog1·af-editor din 
pt·ovincie, care pentru a 1·ealisa o publica;ie similarlt, în 
scop de pur interes personal, a cllutat sli ne discrediteze; 
iar pe de alta, cu indiferenta, cu care a fost primit apelul 
nostru, în cercurile parlamentare. Dacli astli-z'î volumul 
apare, · aceasta o datorim cîtor-va Domn'î deputaft, car"î 
s'au făcut campioni"î une"î active propagande între ce'î in-
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tf:wesapt gi au reugit sli înving?i toate pr�judecli!ile, ca gl 
toate resistenJele, ce ni se opuneau, sub diferite pretexte. 

Ou toate acestea, voluniul nu cantine toate fotog1·afii7e 
Domnilor deputat':(,, lipsesc cîte-va, de oare-ce ni le-a·i'l re

;, 

fuzat, si nu le-arn putut găsi cu toa,tli buna, noastră vointd .. 
b . ;, 

Sperăm însli, ca la a doua ediJie, slî-'l co1nplectlim. 
Dacă unele biografi'î nu sunt con1plecte, aceasta iarli' {î 

nu ni se poate imputa nouă. Am, flîcut toate demersurile 
pe lîngă ceî în drept, gi nepriimind 1·lispunsw·ile la vrerne, 
am flîcut biografiile după cele ce sthn din svon public. 

In p1·ivinta executiet, editorul nostru, d. D. Carol Jtluller 
nu s'a dat îndă,-·ăt de la n-ic'f, un sacrt{i.ciu. Clic".eele sunt lu-

b 

erate la Yiena, iar textul executat într'unul din cele ma't bune 
stabilimente tipografice din Capitală, al ziaru lut <1.Epoca►• 
De alt-fel, lucrarea este de fată t-i vorbe.-,te de la sine. 

;, b b 

Nu putem încheea aceste dndur"t ft:idJ. a aduce tributul 
nostru de tnultumire presse't, al clire'î puternic spvijin nu 
ne-a lipsit, ii acelor persoane bine-voitoare, gratie c?iro>·a am, 
putut termina lucra1·ea noast1·li, - în special Domnilor 
Deputaft Pillat gi Koglilniceanu, fostulu't deputat ,;;i actual 
p1·efect de Suceava, d. Softa, precum gi tuturor acelora, 
car'î în mod direct sau indirect, ne-au dat concursul lor. 

In ce prive.-,te p,·ognosticw·ile pesimiste ce ni s'au ex-
b 

primat asupra succesulut moral, ii de librt:irie al publica-
Jie'î noastre, atît· no'î, cît �i editorul, D. Carol Muller, am 
fost condugt numa'î de considerentele expuse ma'1 sus. 

Dacă volumul ce publicăm va fi contribu-it la ridicarea 
prestigiulu'î parlamentar gi va fi un _mijloc puternic de 
p,·opagand?i electo1·ală, făcînd cunoscufî în masele populct
Jiune'î pe ace'îa, cart legifereaz?i pentJ·u dînsele, precU1n 

�i de a fi un conductor al alegătorilor, - scopul nostru 
fiind ast-f el ajuns - ne vom creăe în destul de rlisplă
ti J'î, gi nu vom a�tepta cu nerăbdare, nic'î nu vom alerga 
dupli un succes de librlirie, ca1·e de la început n'a inţrq,t 
în ţ;alculele noq,st1·e, 
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V V 

O SCURTA EXPUNERE ISTORICA 

a 

..... --

p ART ... AMENfJ."ARISMUI ... UI ROM.IN 

Ne propusesem să scrim un studiu amănunţit asupra 
regimulu'i'. parlamentar la nor, arătînd fasele prin care el 
a trecut, de la Regulamentul Organic, din anul 1831, data 
întroducere'i'. lu'i'. în Romînia, şi pînă la sistemul legisla
tiv prevăzut în Constituţia de ,la 1866, ast·fel după cum 
functionează astă-z'î în urma modificărilor introduse de 

, 

Constituanta de la 1884:. 
Un asemenea studiu, interesant din toate punctele de 

vedere, ar fi. fost prima lucrare în acest sens, la nor, 
căc'i'. pînă acum nu s'a făcut un ast-fel de studiu, cel 
puţin special la regimul parlamentar în Romînia, cum 
a fost întrodus, cum el a funcţionat şi influenţa ce a avut'o 
asupra desvoltăre:i'. noastre politice. 

Un studiu ca acesta necesită o oare-ş1 care desvoltare, 
ce nu-ş1 poate afla locul în spaţiul cu totul restrîns ce 
ne este reservat. 

....
Ma'î multe persoane competente cărora le-am expus 

intenţiunea noastră, şi al căror avis l'am cerut în pri
vinţa studiulu1 ce aveam în gînd să facem, ne-au povă-
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ţuit să renuntăm, căd'. o asemenea lucrare ese din cadn1l 
ce ne-am propus să dăm publicaţie)'. de faţă şi depăşeşte 
chiar caracterul el'.. 

Profităm de folositoarele poveţe ce ni s'au dat. Re
nunţăm de a da studiulu'î nostru proporţiunile şi carac
terul, ce-1 hotărîsem de la început. Ne mulţumim a face o 
repede expunere, în ordine cronologică, a f aselor prin care 
a trecut regimul parlamentar romîn, de la 1831, de cînd 
s·a ales şi s'a deschis în Romînia prima Cameră legislativă, 
aleasă prin sufragiu restrîns, şi pînă în zilele noastre. 

Reservăm materialul cules pentru a desvolta şi com
plecta datele ce publicăm astă-z'î, şi care vor forma un 
volum special. 

* * *

Un adevărat regim parlamentar, în care toate clasele 
sociale să fie represintate, nu datează la no'î de cit de 
la punerea în aplicare a Convenţiuner din Paris de 
la 1858. Vechiul sistem, prevăzut în Regulamentul Or
ganic, care acorda dreptul de a fi alegător'f şi aleş1 
numai boierilor, este înlocuit cu sistemul censitar, care 
este un vădit progres. 

Modificările introduse în această Convenţie prin Statu� 
tul decretat în urma loviturer de Stat de la 1864, lărgesc 
şi ma'i'. mult colegiile electorale. Constituţiunea de la, 
186G şi modificările ce i s'au. adus în 1884, acordă drep
tul de vot la o mar mare categorie de cetăţen'i'.. Să spe
răm, că evoluţia politică ne va conduce într'o zi la acel 
ideal urmărit de toţ'i'., dreptul de vot pentru tot romînul. 

Regimul nostru parlamentar, de şi de recentă fiinţare, 
oferă totuş'f critice'î toate defectele, cad se atribuiesc -
şi nu fără o oare-care Îndreptăţire - acestei instituţii'. 
moderne, în tările, în car'i'. ea functionează de vreme 

• • 

îndelungată. Fără a intra într'o detaliată analisă a învi-
nuirilor ce i se aduc, la no'i'., ne vom opri la una, însem
nată după părerea noastră, §i care formează mar aleş 
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p.l'incipalul argument al adversarilor regimuln1 parla,men
t,1,r în general si la 1101, si carl'. sînt din con vin!!ere dus-

, !, ..., :, 

1nanit 1nentinere1 sau a or1-căre1 iuovaţH de progres al 
aecstel'. instituti1. 

> 

Argumentul principal, despre care vorbim mal'. ims, 
arma redutabilă a detractorilor sistmnulnî parlamentar, 
e::;te lipsa de orl'.-ce prestigiu, de care Corpurile Legisla
tive, orl'.-care ar fi origina lor, suferă în toate tările, si 

, > 

ma'i ales la no':î. 
In Romînia, mediu social şi politic deosebit, unde ain 

întrodus instituţiile occidentale, aproape în mod brusc, 
aplicarea şi funcţionarea parlamentarismulu'i'. a fost în 
mîna tutulor guvernelor un instrument docil. Lumea, în 
deobste, s'a obisnuit a nu da importanta cuvenită uneî 

> > > 

instituti':î, care cu toate acestea, are o mare însemnătate 
> 

în rostul unu':î Stat modern şi pentru care omenirea a făcut 
numeroase şi dureroase jertfe. 

Se poate explica reputaţia ce are parlamentarismul la 
1101, în toate stratele societăţer, prin condiţiunile speciale, 
car:î influenţează conştiinţa noastră şi regulează raportu
rile dintre 1101. De asemenea diversitatea intereselur, in
dh·iduale, sau generale mal'. mult sau mar puţin, prin 
prisma cărora privim parlamentarismul, are o înrîurire 
asupra acestel'. judecăţ1. 

Este un fapt cert şi admis, că judecata noastră se 
conduce cite odată după particularităţ'î, sau este influen

tată de nisca-1 interese. Judecă.m parlamentarismul după 
> 

cum el se mlădie scopurilor şi intereselor noastre. In-
contestabil, sunt multe de scris, dar în orl'.-ce cas nu se 
justifică patimele pînă a descredita o întreagă instituţie, 
care or'î-ce s'ar zice, este un triumf al luptelor duse de 

""· 

omenfre pentru proclamarea drepturilor omuluî. 
La 1101, amestecul putere'i'. executive într'un lung şir de 

anl'., în alegerea Corpurilor Legislative a avut o influl'.enţă 
dezastroasă şi asupra reputaţiune1 parlamentarismulu1 
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şi asupra moravurilor noastre politice. Toate puterile 
Statulu'î fiind concentrate în mina putere1 executive, toate 
cele-lalte puterl'. ale lu'î au fost încetul cu încetul ani
hilate, şi cea legislativă redusă la un rol pur şi sim
plu de maşină de votat. Caracterul Representaţiune'i'. Na
ţionale se pierde, rolul ce ar fi trebuit să aibă în statul 
modern, nu ma'î există, din momentul ce ea abdică trep
tat, treptat la toate privilegiile şi la menirea el'. prepon
deratoare. De aci credinţa înăscută şi concretisată, de aci 
reputaţiunea stabilită, că parlamentarismul nu este de 
cît un lux, o cheltuială mar mult, şi chiar un mijloc de 

conrupţiune. 
Pe zi ce mergem, pe măsură ce cultura se respîndeşte, 

odată cu înlesnirea comunicatiunilor cu străinătatea civi-
. 

lisată, cu chemarea la vieaţa politică_:a marelor mase po-
pulare, moravurile se transformă şi se 'ndulcesc. Un ne
contestabil progres se observă în toate ramurile de ac
tivitate socială. Parlamentarismul n'a scăpat nic1 el de 
sub această bine făcătoare influienţă. Maturitatea politică 
a poporulur este o garantie contra încălcărilor si arbi-

• � 

trarităţe1 puterei executive. Lărgirea cît ma'i'. mare a drep-
tulu1 de vot este o necesitate pentru siguranţa socială şi 
un puternic impuls dat parlamentului, care nu va mar 
tl reprezentantul cîtor-va clase sociale. 

Numai atuncr se poate, ca parlamentul să fie, şi la 
nor un instrument de progres şi un mijloc de reven
dicare. 

*
**

Revoluţia lu'i'. Tudor Vladimirescu a mal'. avut şi o altă 
eonsecinţă, pe aceea ca Ţările Romîne, Muntenia sau Va
lachia şi Moldova, să-ş1 reintre în vechile lor drepturr, ale
gîndu-şr singure pe domnit lor. 

Afară de aceasta, revoluţia atrăsese atenţia Russie'i'. şi a 
Turcie'.i'., car"i'. se certau pe socoteala noastră, asupra ne
cesităţe1 urgente de reforme în principate. Russia pre-
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văzuse din nou în tractatul de la Ackermann (1826) o 
clausă specială relativă la principate, care fu confirmată 
şi desvoltată prin tractatul de la Adrianopole, din 14 Sep
tembre 1829. Prin aceste ultime tractate se recunoaşte 
principatelor între altele, dreptul suveran de aş'i' alege 
domni'î pe vieaţă şi le asigură o administraţie neatîrnată. 

Incă, după înche:îerea păce'î de la Ackermann, Poarta 
dase un hatişerif, prjn. care Domnil'. Grigorie Ghica, al 
Valachiei, şi Ioan Sturdza, al Moldove'î, erau îndatoraţ'î 
ca împreună cu divanurile respective, să întocmească leg'.i'. 
constitutive pentru ambele principate. 

Din causa precipităre1 evenimentelor politice, car"l'. des
lănţuiră un nou resbel între Rusia şi Turcia, acest ha

tişerif n'a fost pus în aplicare de cît tocma:î în 12 Iunie 
1829, printr'un ofis al Gheneralulu'î-Leitenant Jaltuhin, 
care administra ambele principate în numele Rusiel'.. 

Se institui în Bucure�tl'. o comisie pentru întocmirea 
unu'î regulament de reforme, compusă din Moldoven"l'. şi 
Munten"l'., sub preşedenţia Consilierulul'. de Stat rusesc 
Minciaky. Din această comisie făceau parte, pentru Mun
tenia: Banul Gr. Băleanu şi Vornicul Gr. Filipescu, nu

miţ"l'. de autoritatea rusească, logofătul Ştefan Bă.Iăceanu 
şi Hatmanul Alexandru Vilara, aleş'î de divanur:î, avînd 
ca secretar pe Vornicul Barbu Stirbey. Pentru Moldova: 
Vistiernicul Costache Păşcanu şi Vornicul Mihaiu Sturdza, 
numiţ'î de generalul Kissele:ff (care urmase lu'l'. Jaltuhin), 
Vornicul Costache Conache şi Vistiernicul Iordache Ca

targiu, aleş'î de di vanur'l'., iar ca secretar era Gheorghe 
Assaki. 

Această comisie se 'ntruni în Bucureştî şi începu lu
crările sale, separat pentru fie-care principat, în ziua de 
4 Iulie 1829 şi le sfîr�i în· Aprilie 1830. Partea politică a 
regulamentulu'l'. organic era elaborată după instrucţiunile 
ruseşt'î şi conform cu stipulaţiunile cuprinse în tractatul 
de la Ackermann, iar partea pur administrativă este o-

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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pera lu'i'. Kisseleff, sub ale căru1 inspiraţiun'î lucrau comi
siunile. Regulamentul organic fu dus la Petersburg de o 

.comisie compusă din Vornicul Mihaiu Sturdza (pentru 
Moldova), Logofătul Alexandru Vilara (pentru Muntenia) 
şi din secretarul Aga Assaki. O comisie jnstituită în capi
tala rusească, care coprindea pe delegaţi1 principatelor, 
dol'. delegaţ1 ruş1, p� Catacazi şi Minciaky, sub preşeden
ţia Consilierulul'. de stat Daşcoff, fu însărcinată cu revi
zuirea şi modificarea regulamentulut 

Odată aprobat de Curtea protectoare, cum se intitula 
Curtea imperială a Rusie'î, regulamentul fu supus şi a
probăreî principatelor. O Obstească Extraordina1·ă Arlu-

!) 

nare de r�visie fu convocată, mar întăiu în Bucureştl'., şi 
apol'. în laş'!. Cea din Bucureşt1 compusă din «Divanurile 
Săvîrşitor şi Judecătoresc, şi din acel Domnesc, cu adăo
girea a 13 şlenurr, din partea duhovnicească şi bo'îed'. pro
prietar1, aleş'î de prin judeţe► fu deschisă în ziua de lQ 
l\iiartie 1831 4SUb preşedenţia Excelenţe)'. Sale Domnulu'î 
Deplin-împuternic>itulu1 President al Principatelor Moldo
ve'i'. �i Valachie1, General Kisseleff, şi aflîndu-se faţă şi 
Excelenţa Sa Domnul Minciaky, Viţ-President►• 

Adunarea, sub preşedenţia activă a lu1 Minciaky, lucră 
pînă la 22 Maiu votînd regulamentul cu mici modificăr'i. 

Ob .�teasca Extraordinară Adunare de 1'evisiune a Re-
!) 

gulamentnlu1, Organic al Moldove'î, compusă aproape iden-
tic ca şi aceea din Valachia, fu deschisă la Iaş1 de Gene·
ralul Kisseleff, asistat de Minciaky, în ziua de 8 Maiu 
1831, Din causa holeril, care bîntuia cu furie amîndouă 
principatele, Adunarea nu putu ţine de cît două şedinţe, 
în zilele de 8 şi 9 Ma1u, cînd se suspendă. Ea nu-ş1 re
începu activitatea de cît tocmal'. lunî, 5 August următor. 
In ziua de 20 Octombrie, Adunarea sfîrşi revisuirea re
gulamentulu1, pe care-l votă. Şedinţele er, ca şi acelea ale 
Adunărel'. din Valachia, fură presidate de Minciaky. 

Regulamentul Organic aprQbaţ :§i ratfficât. -de- ·tjurţiÎe··· : 
·' . :I . 

• 
... -·: . 

,{ . : : 
, 

. 
. 

. ; : 
·1 

4 : 
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Protectoare şi Suzerană, Rusia şi Turcia, intră în vi
goare, în Iulie 1831, în Valachia, şi în Ianuarie 1832, în 
Moldova. 

Prin acest Regulament Organic, se instituia în ambele 
principate, cite o Obştească Adunare electivă, aleasă pe 
un period de 5 an1 şi compusă : cea din Muntenia de 42 
membri'l'. : Mitropolitul, ca preşedinte al Adunărel', şi ce'i'. 
trel'. episcopl'. eparchioţl'., de drept; 26 boierl'. de rangul 
întăii:i aleşr în capitală, şi 28 boied aleşr în judeţe. Re
gulamentul prevedea că deputaţii'. nu pot fi aleş1 de cît 
de alegătod de rangul lor, şi numal'. acolo unde candi
daţil' domiciliază. Alegătoril'. şi aleşi'i'. nu pot fi mar mid 
de 25 anl'. După cum se vede, Regulamentul acorda 
dreptul de alegere şi de a fi ales numai'. classelor privi
legiate. 

Adunarea legislativă din Moldova se compunea din a
ceeaş categorie de deputaţ'l'., numărul însă era mar res
trîns : Mitropolitul, ca preşedinte, numal'. 2 episcop)'., 16 
deputaţl'. ar Iaşului'. şi 16 al'. judeţelor. Condiţiunile elec
torale erau identice cu cele din Muntenia, precum şi 
durata legislature'î. Un articol prevedea compatibilitate 
între funcţiunile Statuluî şi mandatul de deputat, clausă 
care ridica od-ce independentă acestor Adunăr'î. 

• 

După punerea în aplicare a Regulamentuluî Organic, 
Adunările extraordinare fiind disolvate de ta(.)t, prin în
deplinirea mandatulu1 lor, se procedă la întocmirea lis
. telor electorale şi la nouă aleger'l'.. 

*** 
Alegerile se efectuară în Valachia în zilele de 2 Noem-

brie pent1:"u deputaţil judeţelor, şi la 8 Noembrie pentru 
deputaţH capitaleI. 

Cea d'intăi'.u Obişnuita Obştească Adunare a Val�_chie'l'., 
aleasă conform cu Regulamentul Organic, a fost deschisă 
Duminică, 29 Noembrie 1831 şi a ţinut pînă la 5 Aprilie ·r:86. ��---��-- -- .. ·----·-�--------·----.. ---··- - -- , ... - �-7 
8 ! C l ! O T �- :: \g\ ;; ·\{ttGi k 

I f � {;l i\ I V • 
; \ .. \ .! ;�;'. ��! .. 
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In l\iioldova, alegerile pentru prima Adunare legisla
tivă se făcură conform 40rganicesculu1-regulament� în 

zilele de 10 şi 12 Noembrie 1832. Deschiderea sesiune1 
se făcu cu mare pompă Duminică 27 Noembrie, acelaş 
an, şi ea dură pînă. la .24 Martie 1833.

Se părea, că instituţiunea parlamentară prinsese rădă

cin1 în ţară şi intrase în ob:i'.ceiurile noastre politice, căc'î 
sesiunile urmară regulat în fie-care an, sub administraţia 
lu1 Kisseleff, ca şi sub a Domnilor, car1 fuseseră aleş'î în 
conformitate cu tractatul de la Adrianopole. Atît Rusia, 

cit şi Turcia confirmase alegerile Iul'. Mihail Sturdza, în 
Moldova, Fii a lu'î Alexandru Ghica, în Valachia, alegeri'., 

• 

carl'. se făcură după disposiţiunile coprinse în Regula-
mentul Organic. 

Am spus ma'i'. sus cum Adunarea legislativă intrase în 
obiceJ.'.urile pămîntulu'i'., împreună cu toate instituţiunile 
înfiinţate de Regulamentul Organic. Or'i'. cît erau ele de 

anti-democratice şi făcute ma'i'. mult în folosul claselor 
privilegiate, era totuş'î un imens progres faţă cu vechile 
şi arbitrarele aşezăminte. 

Adunarea legislativă pusă pe lingă Domn cu d1Aeptul <le 

control peste toate actele guvernulu)t, îş'î luă în serios ro
lul e1, căc'i'. vedem pe cea din Valachia, în 1842, făcînd 
act de independenţă, adresînd Domnulu'î Alexandru Ghica 
un memoriu energic, în care expunea starea de jale a 

ţărit Un asemenea act sevîrşi Adunarea şi în timpul 

domnie'î lu1 Bibescu, în ani1 1843-44, cînd se opuse con
cesiune:i'. dăunătoare ţăre:i'., cerută de Trandafillof pentru 
exploatarea mineior din principat, şi legeţ asupra 1·egi

mulu1 dotal. Acest conflict dintre Adunare şi Domn, avu 
de resultat proorogarea Adunăre1 pînă la expirarea man
datulu1 e:i'., în anul 1846.

O nouă Cameră fu aleasă la sfîrsitul anului 1846 Ri
• • 

mandatul e:i'. dură pînă la revoluţia din 1848, dată cînd 

ambele principate fură ocupate din nou d.e Ruş1 şi Turcr. 
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Ia l\h>ldova vedem de asemenea succedîndu-se regulat 
sesiunile Adunăre'î Obştoscr, piuă la 18:lS. De şi Do1nnul 

veni de cîte-va or:r. în conflict cu Obşteasca Adunare, to
tuşi opositia ce i se făcea şi care era pornită din intere
sele personale ale boierilor si urzită si întretinută de 

> > > 

agenţH consularr ar Rusie'î, nu aduse nid un prejuditiu 
şi nicl'. o ştirbire principiulur parlamentar, stabilit de Re
gulamentul Organic. Cu toate, că revoluţia de atuncr a 
avortat în acest principat, totuş'î Domnul Michaiiî. Sturdza, 
de şi ales pe vieaţă, a fost siliL să se retragă în urma 
conventiune'î Ruso-Turcă ele la Balta-Liman . 

. 

Prin această Convenţiune principatele pierd ma)'. toate 
drepturile ce li se recunoscuse prin tractatul de la Adria
nopol, întru carr şi pe acela de a avea Adunăd ObştoscX 
elective. Adunările au fost suspendate în amîndouă prin
cipatele, din causă. că s' ai, cledat la acte de insuboi-·(lo
donantă vădită, şi Înlocuite de nişte consilii sau diva
nur'î ad-hoc, compuse din membrii Sfatului Extraordinar 
(Consiliul miniştrilor), ar Divanulu1 Domnesc şi din pre
şedinţH Tribunalelor din Capitală. Aceste divanur1 aveau 
mar mult vot consultativ, si. deliberativ în materie de • 
imposite şi de budget. 

Aceste divanur1 funcţionară pînă la ocupaţia rusească 
din 3 Iulie 1853, cînd Domnir Barbu Stirbey şi Grigorie 
Ghica, numiţ'î pe un period de 7 an'i'., conform Conven
tiune'i'. de la Balta-Liman, părăsiră tările lor si se retra-
, • > 

seră la Viena. Cu intrarea în ţară a armatelor Austriace, 
29 August 1854, ambii'. Domnii'. se reîntoarseră în scau
nele lor. 

La 1 Iulie 1856 expirînd termenul de 7 an)'., ambi'i'. 
Domn1 fură înlocuiţr prin Caimacam'i'. : In Moldova se 
numi Th. Balş, care murind după hl-Bî lun'î, fu înlocuit 
cu N. Vogorides, iar în Valachia fostul Domn, Alexandru 
Ghica. Ace�tia administrară tara conform Conventiuner 

•• • • 

de la Balta-Liman. Provisoratul acesta în domniatele 

2 
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ţăre'î se explică prin faptul, că marele puter'î a le Eu
ropei'. începuseră a pleca urechia la cele ce se petreceau 
în principate, lăsate pînă aci la discreţia Rusie1 şi Tur
ciei'. şi cărora nu le ma1 dădea mîna acum, în faţa inten
tiunilor manifestate de marele puterî, să hotărască ele, 
• 

în de ele, asupra soarte1 principatelor. 
O întinsă agitaţie domnea în ţară, întreţinută de toţi'. 

acefa, · cari doreau în sinceritate reforme radicale în prin
cipate, iar emigranţi'î şi tineriî romînl'. trimişi la învăţă
tură <tÎnăuntru», mişcau presa europeană în favoarea pa
trie)'. lor şi interesau Cabinetele puterilor mari în privinţa 
ţărilor romîne. 

Opinia publică europeană era pregătită în deajuns, cea 
din ţară era de asemenea, în cît Turcia şi Rusia înţele
seră, că nu mal'. puteau lucra în principate după voea 
lor. -Un puternic curant se făcuse în ţară pentru unirea 
principatelor, şi respîndit în străinătate, el găsi o bine
voitoare priimire. Cînd Baronul de Bourquenay, dele
gatul frances, declară în Conferenţa din Viena, la 26 
Martie 1856, că starea de lucrud nu se va îndrepta în 
principate pînă cînd ele nu se vor uni într'un singur stat, 
cu un prinţ străin şi sub garanţia puterilor, această pro
punere, care, corespundea unanimel'. dorinţe a popula
ţiunilor romîne, nu ridică nic'i'. o obiecţie în sînul Confe
rinţel'., de cît din partea puterilor interesate la menţi
nerea dualismulu'î. 

Un an maî'. tîrziu, la 8 Martie 1857, Contele Walewski, 
ministrul de externe al Impăratulu1 Napoleon III şi 
delegatul Franţe1 la Conferenţa din Paris, relu� propu
nerea Baronulu1 de Bourquenay, la care în urmă se 
uniră delegaţfi Anglie1 şi Sardinie'i'.. Numa1 Turcia şi Aus
tria combătură propunerea, sub cuvînt, că unirea n'ar 
exprima dorinţele populaţiunilor romîne, cu toate că a-
. ceste populaţiunî'. nu fuseseră încă consultate şi nic1 de
legat romîn nu era presinte, în Conferenţă ca să lumi-
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neze asupra chestiune:i'. pe representanţi1 marelor putP,r1. 
Propunerea Contelu1 \Valewski, care representa pe unul 

din cel'. mal'. puternic'( suveran1 de pe vremud, fu priimită 
în principiu de Conferenţă, care numi o comisiune com
pusă din delegaţi1 puterilor mad, care „ să meargă în 
principate spre a se lumina despr·e dorintele populaJiu

nilor în privinta organis?ire'î lor des?JvîrJite.

_ Comisia europeană sosi în ţară în primele zile a le 1 u1 
Aprilie 1857. Aleger'î se făcură în ambele principate, după 
normele fixate printr'un firman special al Porţe'î, care 
luase această îndatorire la Conferenţa din Viena, de la 
30 Martie 1856, şi în zilele de 4 şi 11 Octombrie Divanu

rile Ad-hoc, în care erau representate interesele tutulor 
claselor sociale, se 'ntruniră la Iaş'î şi Bucureşt'î. 

Ambele votară cite un memorandum către puter'î în 
care se aşterneau dorinţele Romînilor : autonomia ţărilor 
romîne, unirea lor într'un stat, domn străin dintr'o fa
milie domnitoare a Europe'î, guvern constituţional şi re
preseiţta ti_v. 
, Me�orandum-ul Romînilor fu supus Conferinţe'î Pute
rilor� dar în urma împotrivireî Turcie'î şi Au_strie:î, do
rinţele exprimate nu fură luate în consideraţie. Confe
renţa votă o constituţie, care se aplică în ambele prin
cipate, în anul 1858, şi' cunoscută sub numele de Conven
ţiunea din 7 (19) August 1858, de la Paris. 

ConvenVa, care stabilea principiul constituţional în ad
:µiinistraţia ţăre'î, prevedea o Adunare electivă, pentru fie
care principat şi o Comisie Centrală comună, investite 
pu puterea leg'îuitoare. 

Ad1,1narea era aleasă pe �eapte an'î şi sesiunea e'i: ordi
�ară dura trei'. lun'î putînd însă fi prelungită sau convo
cată în sesiu.ne extraordinară de către Dumn. Preşedenţia 
apartinea Mitropolitulur, care îrr1preună cu episcopi'î e
parchioţl'. făceau parte de drept din Adunare. 
: . Pl'inciptul electivităţe1 acestei Adunărr era censul: ni-
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men1 nu putea fi alegător sau ales dacă nu poseda o 
avere 0are-care. Alegători! erau de două felurl'. : direcţi 
şi indirecţr. Cel'. din prima categorie trebufa să aibă un 
venit de 1000 de galbenl ; cei'. din a doua 100 de galbeni. 
Afară de aceasta se mar cerea şi limita de vîrstă, 25 de 
anl'.. Ca să fie ales, unul'. candidat, afară de vîrsta de . 
30 ani, i se mai cerea să probeze că are un venit de 
400 galben1. Legea electorală prevăzută în această Con
venţie nu ţinea socoteală, după cum se vede, de capaci
tatea morală a cetăţenilor. 

După publicarea hatişerifului'., prin care se promulga 
zisa Convenţiune şi se punea în aplicare în ambele prin
cipate, Caimacamii fură înlocuiţ1 prin o Comisie Interi
mară, compusă conform Regulamentului Organic din Pre
şedintele Divanulu"i'. Domnesc, marele logofăt şi din minis
trul de interne. 

Aceste comisiunl'. se compuneau în Moldova, din Vasile 
Sturdza, Anastase Panu şi Stefan Catargiu, înlocuit mai'. 
tîrziu, pînă la expirarea mandatulu"i'. ei'., prin I. A. Can
tacuzin ;- iar în Valachia din Manolache Băleanu, I. 
Manu şi I. A I. Filipescu. 

Atribuţiile Comisiunel'. Interimare erau mărginite : să 
proceadă la alcătuirea listelor electorale şi la alegeri pen
tru Adunările elective, cad'. aveau să aleagă pe Hospodari, 
-adică să gireze afacerile Statulu'i, fără nic'i una din
prerogative!e Domnilor. După legea electorală listele tre
bu'i'.au alcătuite şi publicate în termen de 5 săptămîni'.,
iar alegerile efectuate după 3 săptămînl de la afişarea
lor. După 10 zile de la efectuarea operaţiilor electorale,
deputaţil'. se vor întruni pentru alegerea Domnilor.
· Primele alege:r'i'., după noua Constituţie a Principatelor
se făcură în cursul lunel'. Decembrie 1858, în Moldova, şi
în luna Ianuarie 1859, în Muntenia.

Adunarea din Moldova fu deschisă cu mare solemni
tate în ziua de 28 Decembrie 1858 printr'un Mesagiu al 
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comisiune1 Interimare, iar aceea din Muntenia, la 22 Ia

nuarie 1859, cu �celaş ceremonial.

Ambele Adunăr'i'. alegînd ca Domn pe aceeaş persoană, 
pe Alexandru Ioan Cuza, Unirea ţărilor romîne se. făcu 
în ciuda duşmanilor e1. Această unire nu deveni reală 
de cît în anul 1862, odată cu unificarea administraţie1, 

�e fu concedată de către puterile garante Domnitorulu1

Cuza numa'i'. pe durata domnie1 lu1. Desăvîrşirea şi ci
mentarea aceste1 unir'i'. nu trebuia să se îndeplinească de
cît tocma1 în 18G6, cînd se realisară şi aspiraţiunile popo
rulu'i'. romîn, exprimate de Divanurile Ad-hoc din 1857, 
adică Unirea principatelor romîne şi domn străin eredi

tar dintr�o familie suverană din Europa.
Convenţiunea din Paris funcţionă. în Principate pînă 

la 2 Maiu 1864, cînd un conflict iscat între Domn şi gu„
vern, pe de o parte, şi între Adunare, de alta, din causa 
opuneril aceştia de a vota legea electorală şi legea ru
rală, aşa după cum le presentase puterea executivă, a
duse lovitura de Stat. Ma'i'. multe schimbăr'i'. însemnate 
fută introduse în acea Convenţiune prin Statutul decretat. 

Statutul supus plebiscitnluî popular fu admis cu o mare 
majoritate şi pus imediat în aplicare, în cursul lune1 Maiu 
1864, far puterile garante îl ratificară prin protocolul 
Conferinţe'i'. de la Constantinopol din 28 Iunie acelaş an. 

Afară de cîte-va modi.ficăr'i'. introduse în Convenţia din 
Paris, relative la organisarea puterilor Statulu'i'., Statutul 
decreta o nouă lege electorală, pe base ma'i'. larg'i'., şi pe 
lingă Adunarea electivă în.fiinţa şi un alt corp legislativ, 
Senatul, sub preşedinţia Mitropolitulu1, din care făceau 
parte episcopi! eparchioţ1, primul president al Inalte'î 
Curţi de Casaţie şi de Justiţie, cel'. ma1 vechl'. generali'. în 
activitate, al'. armate1, şi 64 membri, din cad 32 numiţi 
de Domn dintre persoanele cu merite şi cu experienţă, 
şi 32 dintre membru Consiliilor Generale, unul de fie-
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care judeţ.· Iniţiativa legilor se lua Adunărilor �i · se lăsa 
numa1 Domnulu'i'. şi Consiliulu'i de Stat. 

Această stare de lucrud'. a durat pînă 1a 11 Februarie 
1866, cînd în urma une'î revoluţiuni, Principele Cuza ab
didî. O nouă Constituţie, după cea belgiană, se votă de 
ambele Corpur'i'. leg1uitoare, care se puse în aplicare la 
30 Iunie acelaş an. 

Coroana princiară fu oferită Contelu1 Filip de :Flandra, 
fratele Regelu'î Belgie'i'., care refuzînd'o, se alese Domn, prin 
plebiscit popular, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. 

Sistemul bi-cameral fu menţinut prin noua Constitu
ţie, schimbîndu-se numa'i'. felul de alegere. Legea electo
rală, menţinînd însă principiul censitar, împărţea popu
laţiunea în colegii : colegiul I şi II al proprietarilor; III 
al profesiunilor libere, IV al ţărănime'i'.. Aceasta pentru 
Cameră. Pentru Senat erau numa1 două colegii'., ale pro
prietarilor. 

După o funcţionare de 18 an'i'., o Constituantă fu con
vocată în anul 1884 sub guvernul lu'î Ioan C. Brătianu. 
:Ma'i'. multe modi.ficăr'î se întroduseră în Constituţie, şi o 
nouă lege electorală se votă. Colegiile fură reduse de Ja 
4 la 3, şi lărgite. Constituanta, sub impulsia marelu'i'. Ioan 
C. Brătianu, făcu o largă parte capacită.ţel: morale în con
ducerea afacerilor publice, şi democratisă puţin Senat ul,
care pînă aci e1•a apanagiul numa'î al marilor proprietar 1.

Astă-zI ne găsim încă sub imperiul acestor modificăr'î, -
cari'. nu mar corespund desvoltăre·î ce a luat ţara. Re
vendicările marelor mase populare, nechemate încă la 
vieaţa politică, se fac din zi în zi mar simţite, şi un pu
ternic curent pentru o nouă şi adîncă reformă electorală 
domneşte în ţară. 

Să sperăm însă, că nemărginita înţelepciune a M. S. Rege
lu1 Carol, care cu multă chibzuinţă a condus ţara noastră 
prin tot felul de pfodic'î, în vreme de 30 anl, �i a oame
nilor noştri politic'i'., va preîntîmpina sguduirile ce pot 
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provoca a�este revendicăr1'., îndelung aşteptate, şi ne vor 
feri de> toate acele nenorocir1, cad au însemnat cu sînge 

paginele istoriei celor mai multe state din Europa, - în

lupta poporului pentru căpătarea drepturilor ce i se

cuvin, la vieaţa politică.

.... 
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ARTICOLELE DIN CONSTITUTIUNE 
.!, 

RELATIVE LA 

Fu11cţionarea Adunăre:i Deputaţilor 
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TITLUL III 

Despre puterile statulu'î 

Art. 31. Toate puterile Statulul'. emană de la naţiune, 
care nu le poate exercita de cît numal'. prin delegaţinne 
şi după principiile şi regulile aşezate în Constituţiunea 
de faţă. 

Art. 32. Puterea legislativă se exercită colectiv de către 
Rege şi representaţiunea naţională. 

Representaţiunea naţională se imparte în două Adunăd: 
Senatul şi Adunarea deputaţilor. 
Or1-ce lege cere învoirea a cîtor trele ramud ale pu

tere1 legJ'.uitoare. 
Nici'. o lege nu poate :fi supusă sancţiune1 Regale de 

cît după ce se va fi discutat �i votat liber de majoritatea 
ambelor AdunărJ'.. 

Art. 33. Iniţiativa legilor este dată :fie-cărel'.a din cele 
trel'. ramure ale putere1 legislative. 

Totuş'i'., orJ'.-ce lege relativit. la veniturile şi cheltuelile 
Statulu1 sau la contingentul armate'i'., trebue să fie votată 
ma1 întă1u de Adunarea deputaţilor. 

Art. 34. Interpretaţiunea legilor cu drept de autoritate 
se face numa.i'. de puterea legl'.uitoare. 
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CAPITOLUL I 

Despre representai·ect naJionaUi 

Art. 38. Membri1 amîndurora Adunărilor represintă na
ţiunea, iar nu numa1 judeţul sau localitatea care î'.-a
numit. 

Art. 39. Şedinţele Adunărilor sunt publice. 
cu toate acestea, fie-care Adunare se formează în co

.mitet secret după cererea preşedintelu1 sau a zece memb1·i. 
Ea decide în urmă cu majoritate absolută dacă şedinţa 

ti-ebue redeschisă în public asupra acelufa� obiect. ......,� 
Art. 40. Fie-care din Adunărî verifică titlurile mem

brilor să'i'. şi judecă contestaţiunile ce se ridică în această 
privinţă. 

Nid o alegere nu poate fi invalidată de cit cu două 
t1·eim1 din numărul membrilor presenţ'i'.. 

Art. 41. Nimen'i'. nu poate fi tot-de-odată membru al 
une'i'.a şi al cele1-l'alte Adanărl'.. 

Art.- 42. Membri'i'. unefa sau cele'î-l'alte Adunăr'i'., numiţi 
de guvern într'o funeţiune salariată pe eare o primesc, 
încetează de a fi deputaţ'i'. şi nu 'şl'. re'i'.au exerciţiul ma11-
datulu1 lor de cît în virtutea une'î nou'i'. aleger1. 

Aceste disposiţiunr nu se aplică miniştrilor. 
Legea electorală determină incompatibilităţile. 
Art. 43. La fie-care sesiune Adunarea deputaţilor î�'î 

numeşte preşedintele, vice-preşedinţfi'. şi compune bi u-
1·oul -seu.

Art. 44:. Senatul alege din sinul său pe preşedinte, pe 
vice-preşedinţi precum şi pe ce1-l'alţ1 membri a1 biu
rouluî'. său. 

Art. 4:5. Orl'.-ce resoluţiune ests. luată cu majoritate ab
solută a sufragielor, afară de ceea-ce se va statornici 
prin regulamentele Corpurilor leg:i'.uitoare în privinţa a
le�erilor şi presentaţiunilor. 

- . 
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In cas de Împărţeală a voturilor, proposiţiunea în de
liberaţiune este respinsă. 

Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din nu
mărul membrilor înscrişi'. în apelul nominal. 

Art. 46. Voturile se dau prin sculare şi şedere, prin viu 
graiu sau prin scrutin secret . 

. Un proiect de lege nu poate fi adoptat de cit după ee 
s'a votat articol cu articol. 

Art. 47. Fie-care din Adunări'. are dreptul de anchetă. 
Art. 48. Adunările au dreptul de a amenda şi de a 

despărţi în maî multe părţi'. articolele şi amendamentele 
propuse. 

Art. 49. Fie-care membru al Adunărilor are dreptul a 
adresa miniştrilor interpelări'.. 

Art. 50. Or'.i'.-cine are dreptul a adresa petiţiun1 Adu
nărilor prin mijlocirea bluroului'. sau a unul'.a din r:q.em
brfi'. să:r. 

Fie-care din Adunăr'i'. are dreptul de a trimite miniş
trilor petiţiunile ce '1 sunt adresate. Miniştri! sunt datod 
a da expliC'aţiun:r asupra coprinderi'.i'. lor, or1 de cîte ori 
Adunarea ar cere-o. 

Art. 51. Nicî unul din membriî unei'.a sau cele1-l'alte A
dunăr1 nu poate :fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile 
şi voturile emise de dînsul în cursul exerciţiului'. man
d.itulu1 să11. 

Art. 52. Ni01'. un membru al unefa sa11 cele1-l'alte Adu
năd nu poate în timpul sesiunei'. să fie nic1 urmărit, nici 
arestat în materie de represiune, de cit cu autorisaţiunea. 
Adunăriî din care face parte, afară de casul de vină 
vădită. 

Detenţiunea sau urmărirea unu)'. membru al unefa sau 
eele1-l'alte Adunăd este suspendată în tot timpul sesiu
ne1 dacă Adunarea o cere. 

Art. 53. Fie-care Adunare determină, prin regulamen
tul său, modul după care ea 'ş1 exercită atribuţiunile. 
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Art. 54. Fie-care din Adunăr'i'. deliberează şi îau :reso

luţiunile lor separat, afară de casurile anume specificate

în Constituţia de faţă.

Art. 55. Fie-care din ambele Adunăr1 are dreptul e�e

cutiv de a exercita propria sa poliţie prin preşedintele

e:î, care singur, după încuviinţarea Adunări'(, poate da

ordin guardei'. de servicii'.:.

Art. 56. Nic'i'. o putere armată nu se poate pune la uşile

sau în giurul unefa sau altefa din Adunăr1 fără învoi

rea et 

8ECTIUNEA I 
• 

Desp,;·e Aduna1nea deputatilor 
., 

Art. 57. Adunarea deputaţilor se compune de deputaţl'. 

aleşr în modul indicat mar jos. 
Art. 58. Corpul electoral este împărţit în fie-care judeţ 

în tre'i'. colegiurr. 
Art. 59. Fac parte din cofogjul întărţî toţl'. acel'. carl'., în

trunind cele-l'alte condiţiunr cerute de lege, au un venit 
funciar rural sau urban de cel puţin 1.200 lel'.. 

Art. 60. Fac parte din colegiul al doilea toţl'. acer cad, 
întrunind cele-l'alte condiţiun1 prevăzute de lege, au do
miciliul şi reşedinţa în oraşe şi plătesc către Stat o dare 
anuală directă de orl'.-ce natură de cel puţin 20 de Ier. 

Sunt scutiţl'. de cens în acest colegiu : 
a) Profesiunile libere ;
b) Oficeril'. în retragere ;
c) Pensionaril'. Statulul'. ;

d) Cel'. ce au absolvit cel puţin înva:ţămîntul primar.

Toate c_omu.nele urbane din un judeţ formează un sin-
gur colegiu· cu orasul de reşedintă.

• • 

Art. 61. Fac parte din colegiul al treilea totî carî nu 
• 
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sunt alegător'i'. în colegiul întăiu şi al doilea şi plătesc o 
dare cît de mică cătrg Stat. 

Alegătorit acestui'. colegiu, carr au venit funciar rural 
de 300 le'i'. în sus şi cad ştiu citi şi scrie, pot să voteze 
după voinţa lor sau direct pe deputat la oraşul de re
şedinţă, sau indirect pe delegat în comunele lor, împreună 
cu alegătorii fără ştiinţă de carte şi car'i'. nu au venitul 
cerut. 

Votează asemenea direct cu dispensă de cens: 
a) Învă.ţători'( săteşt:î şi preoţi'i'..
q) Cel'. ce plătesc o arendă anuală de cel puţin 1000 lei'..
50 alegător:î aleg un delegat.
Primarul, notarul, perceptorul, şeful de garnizoană,

precum şi od-ce funcţionar public nu vor putea fi aleşl'. 
delegaţ1. 

Art. 62. Aceste trei'. colegiur'i'. aleg direct în modul ur
mător: 

Colegiul întăîu alege cîte do'i'. deputaţî de fie-care judeţ, 
c� excepţiunea judeţelor Ilfov, Iaşi', Dolj, Buzău, Mehe
dinţ:î, Prahova, '.releorman, Bacău, Putna, Botoşani' şi Tu
tova, cad aleg după cum urmează: 

Ilfov, eincl'.; Iaş1 şi Dolj, cîte patru ; Buzău, Mehedh1t1, 
Prahova, Teleorman, Bacău, Putna, Botoşanl'. şi Tutova 
cîte tre:î. 

Colegiul al doilea alege precum urmează : Bucureşt'î, 
nouă deputaţ'î; Iaş'i'., şase ; Craiova şi Ploeşt'î, cîte patru ; 
Brăila, Turnu-Măgurele, Bacău, Roman, Galaţl'., Focşani'., 
Bîrlad şi Botoşanl'., cîte trel'.; Buzău, Giurgiu, Huş'î, Piteşti' 
şi Turnu-Severin, cîte dou1; iar cele-l'alte, cîte unul. 

Colegiul al treilea alege un deputat pentru fie-care judeţ, 
cu excepţiunea următoarelor judeţe, şi anume: Ilfov, Dolj, 
Mehedinţ'i'., Prahova, Buzău, Bacău, Putna şi Suceava, 
ear'i'. aleg C'Îte duo'i. 

Art. 63. Censul nu se poate dovedi de cît prin rolul de 
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contribuţiune, chitanţele sau avertismentele din partea
împlinitorilor de dăr'î pe anul încetat şi pe anul curent.

Art. 64. Legea electorală hotărăşte toate cele-l'alte con
diţiunJ'. cerute de la alegător'î precum şi mersul opera
ţiunilor electorale.

Art. 65. Spre a fi eligibil trebue: 
. · a) A fi Romîn de naştere sau a fi primit marea îm
pămîntenire; 

b) A se bucura de drepturile civile şi politice;
c) A avea vîrsta de două-zec'î şi cinc1 an1 împliniţi;
d) A fi domiciliat în Romînia.
Legea electorală- va determina incapacităţile.
Art. 69. Me1nbril A:dunări1 deputatilor smit ales1 pentru

� ':, . . > 

patru ani'.. 

.... 
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TABELA. 

ARTICOLELOR din CONSTITUTIU1VE 

REVISUITE IN ANUL 1884 
şi promulgate la 8 Iunie acel an în Monitorul No. 51 

Art. 

-."'-./'-

1, 24, 40, 44, 45,58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 
s'a introdus un nou articol 

72, 75, 77, 78, 105, 118, 121, 122, 131, 133 

1 . . . . . 
24 . . . . . 
40 • • • 
44 . . . . . 
45 . . . . . 
58 . . . . . 
59 . . . . . 
60 (suprimat) . 
61 (devenit 60) 
63 (devenit 61) 
62 . . . . . 
68 (divisat în 3 

artic. ce de
vin 67, 68 

.VO
'"

.I'AT IN 

ŞEDINŢA 
CAMEREI 

28 Martie . 
1 Iunie. 
5 Iunie . 

28 Martie . . 
28 Martie 
2 Aprilie 
3 Maiu. . . 
4 Maiu . . . 
4 Maiu . • .
6 Maiu . . . 

15 Maiu • 

ŞEDINŢA 
SENATULUI 

2 Aprilie 
25 Maiu 
2:'> Maiu 
28 Martie 
28 Martie 
1 Aprilie 
4 Maill 
4 Maiu 
5 Maiu 
5 Maiu 

11 Maiu 

şi 69). . • 9 şi 11 Maiu 11, 5 şi 8 Maiu 
> 69 (devenit 70) 12 Maiu . . • 25 Maiu
,,. 70 (suprimat) . 15 Maiu . 7 Iunie 
„ 71 (suprimat) . 15 Maiu . 7 Iunie 

Art. nou (devenit 71) 12 Maiu . 25 Maiu 
.- 72 . • • . • 15 Maiu . 25 Maiu 
j> 75 • • • 5 Iunie . 25 Maiu 
j> 77 • 29 Martie . . 28 Martie 
j> 78 • • . • • 15 Maiu 9 Maiu 
> 105 . • . • • 1 Iunie . • . 5 Iunie 
„ 118 • . • 29 Martie 30 Martie 
> 121 . • . • • 29 Martie . . 30 Martie 
> 122 (suprimat). 29 Martie 30 Martie 
> 131 (dev. l 30) . 30 Martie . . 30 Martie 
j> 133 (dev. 132) . 16 :Maiu . . . 31 Martie 

Art. adiţional. . . . 1 Aprilie . . 1 Aprilie 

Art. 7 a fost revisuit în anul 1879, în G Octombre, la 
Cameră şi în 11 Octombre la Senat; s'a promulgat în Mo

nitorul oficial No, 232 din 13 Octombre acela� an. 
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LISTA 

De nu1nărul Sen.Rtorilor şi Deputaţilor
bnpărţiţ.i pe judeţe 

co�fm·m articolelor- 6.2, 70, 73 �i 76 al. _2 clin Constitugiune

-

Senat Ca1neră 

JUDEŢUL H H H H H 
H H 

<1 
H H H 

<1 H 

- 8 ...... ...... ...... 8 
o o o o o o o 
o o 

8 o o o 8

-

2 1 Arge� • . . . . 3 2 2 1 5 

Bacău . . . . . 2 2 4 3 3 2 8 

Botoşan1 . . . . . 2 2 4 3 3 1 7 

.. Brăila , . . . . . 2 2 4 2 3 1 G 

Buzeu, ' . . . 2 2 4 3 2 2 7 

covurluiu . . . . 2 2 4 2 3 1 6 

Dîmboviţa . . . . 2 2 4 2 1 1 4 

Dolju . . . . . 2 2 4 4 4 2 10 

Dorohoiu. . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Fălciu. . . . . . 2 1 3 2 2 1 5 

Gorju . . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Ialomiţa . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Iaş1. . . . . . . 2 3 5 4 6 1 11 

Ilfov . . . . . . 2 5 7 5 9 2 16 

Mehedinţi . . . . 2 2 4 3 2 2 7 

Muscel. . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Neamţu . . . . 2 2 4 2 1 1 4 

Oltu. . . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Prahova . . . . . 2 2 4 3 4 2 9 

Putna. 
. 

2 2 4 3 3 2 8. . . . 

Roman . . . . . 2 1 3 2 3 1 (i 

Romanaţt . . . 2 2 4 2 1 1 4 

Rîmni�u-Sărat . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Suceava . . . . . 2 1 3 2 1 2 5 

Tecucr. . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Teleorman . . . 2 2 4 3 3 1 7 

'.rutova. . . . . . 2 2 4 3 3 1 7 

Vasluiu . . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Vîlcea . . . . 2 1 3 2 1 1 4 

Vlaşca. . . . . . 2 1 3 2 2 1 5 
-- -- -- -- -- -- --

"'· 60 50 110 75 70 38 183 

Universităţile . . . 
- - 2 - - - -

Mitropoliţil şi Epis-
copu eparchioţi. . - - 8 - - - -

-- -- -- -- -- -- --

Total . . . GO 50 120 75 70 38 .183 

3 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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LEGE ELECTORALĂ 

TITLUL I 

Despi·e colegiurile electorale 

Art. 1. Adunarea deputatilor şi senatorilor se compune 
de persoanele alese în modul urmă.tor: 

Art. 2. Corpul electoral este împărţit în fie-care judeţ 
în tre'i'. colegiur'i'.. 

Art. 3. Fac parte din colegiul întă1u. tot'i'. ace1 carî, în-
, 

trunind cele-l'alte condiţiun'i'. cerute de lege, ai:i un venit 
funciar rural sau urban de cel puţin una mie două 
sute le1. 

Art. 4. Fac parte din colegiul. al doilea toţ1 ace1 car1 
întrunind cele-l'alte condiţiun'i'. prevăzute de lege, ai:i do
miciliul şi reşedinţa în oraşe şi plătesc. către Stat o dare 
anuală directă de. od'.-ce natură de cel puţin 20 lel'.. 

Sînt scutit( de cens în acest colegiu: 
> 

a) Profesiunile li bere ;
b) Oficeril în retragere ;
c) Pensionarfî Statulu1;
d) Cel ce au absolvit cel puţin învăţămîntul primar.
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Toate comunele urbane dintr'un judeţ, formează un 
singur colegiu cu oraşul de reşedinţă. 

Art. 5. Fac parte din colegiul al tre.ilea toţ1 cad nu 
sînt alegătod în colegiul întăi'.u şi al doilea şi plătesc 
0 dare cît de mică către Stat. 

Alegătoril'. acestul'. colegiu, carl'. au venit funciar rural 
de 300 lel'. în sus şi car1 ştiu citi şi scrie, pot să voteze, 
după voinţa lor, sau direct pe deputat la oraşul de re
�edintă, Sal1. indirect pe delegat în comunele lor, împreună 
� � . 

cu alegătorii fără ştiinţă de carte şi cari nu au venitul 
cerut. 

Votează asemenf'a direct cu dispensă de cens: 
a) InvăţătorH săteştl'. şi preoţii'. ;
b) Cel ce plătesc o arendă anuală de cel puţin una

:mie let 
50 de a legă torl'. aleg un delegat. 
Primarul, notarul, perct-ptorul, şeful de garnisonă, pre

cum şi orl'.-ce funcţionar public nu vor putea fi aleşi 
delegaţ'i'.. 

Art. 6. Aceste treI colegiur1 aleg direct în modul ur -
:,;nător: 

Colegiul întă'îu alege cite dou'i'. deputaţ'i'. de fie-care ju
deţ, cu excepţiunea judeţelor Ilfov, Iaş'i'., Dolj, Buzău, 
Mehedinţl'. Prahova, Teleorman, Bacăl1., Putna, Botoşan'f 
şi Tutova, car'i'. aleg după cum urmează: 

Ilfov, cinc'i'.; .faşi'. şi Dolj, cite patru; Buzău, Mehedinţ'i'., 
Prahova, Teleorman, Bacău, Putna, Botoşan'i'., Tutova, 
cîte tre1. 

Colegiul al cloilea alege precum urmează: Bucureşfi'., 
nouă deputaţ'i'.; Iaş'i'., şease ; Craiova şi Ploeşt'i'., cîte patru; 
Brăila, Turnu-Măgurele, Bacău, Roman, Galaţr, Foc�an'i'., 
Bîrlad şi Botoşani'., cîte trel'.; Buzău, Giurgiu, Huş'i'., Pi
teşfî şi Turnu-Severin, cîte dou'i'. ; iar cele-l'alte cite unul. 

Colegiul ctl treilea alege un deputat pentru fie-care ju
deţ, cu excepţiunea următoarelor judeţe şi anume : Ilfov, 
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Dolj, l\'Ieheclinţ1, Prahova, Buzău, Bacău, Putna şi Su
ceava, carl aleg cite dour. 

Art. 7. Pentru Senat corpul electoral se împarte, în 
fie-care judeţ, în două colegiud. 

Art. 8. Fac parte din colegiul întării ace'î ce au un ve
nit funciar rural sau urban de cel puţin 2.000 le1 anual, 
cu dispensa de cens pentru următoarele persoane: 

a) Foştiî şi actualil preşedinţ'î sau vice-preşedinţ'î a1
vre-unefa din Adunările leg111itoare. 

b) Foştiî şi actualiî deputaţ'î şi senator1 cad au făcut .
parte din două legislatud ; 

c) Generalil ş1 coloneliî şi acel car'î au un grad asimi
lat cu acela de general sau colonel; 

el) Foştil şi actuali! mini�tri sau representanţr diplo
matici ar ţărer; 

e) Foştil şi actuali1 membri sau preşedinţ'î de curLe,
procuror'î-generaH pe lingă curţile de apel, preşedinţi'î, 
membri'î sau procurori'î la Curtea de Casaţiune; 

f) Ace'î ce au diplomă de doctor sau de licenţiat în
orl-ce specialitate şi carî vor fi exercitat profesiun�a lor 
în timp de 6 ani ; 

g) Membril Academie'î romîne.
Art. 9. Fac parte din colegiul al doilea toţ'î alegătorii

direcţ'î din oraşe şi din comunele rurale cari au un venit 
funciar rural sau urban de la 2.000 lel'. în jos pînă la 
800, cum şi comercianţil'. şi industriaşi! cari plătesc o pa
tentă de clasa I-a sau a II-a. 

Sunt dispensaţi de cens în acest colegiu următoarele 
persoane: 

a) Ace'i'. ce posed o diplomă de doctor de or'i'.-ce spe
cialitate, sau un alt titlu echivalent cu acela de doctor, 
emanat de la şcol:i'. speciale superioare; 

b) LicenţiaţH în drept, în litere, filosofie sau ştiinţe ;
c) Foştii şi actualiî magistraţi cari au. funcţionat timp

de sease ani ; 
� 
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d) Ingineri!, architecţfî, farmacişti'i'. şi medicH-veteri
nar1 cu diplomă ; 

e) Profesorii şcoalelor din oraşe ale Statului sau al'.
şcoalelor secundare recunoscute de Stat; 

f) Pensionarii'. cart primesc o pensiune minimum de
1.000 lei anual. 

Art. 10. Fie-care din aceste două colegiurl'. votează 
separat. 

Colegiul întăru dă dou1 senator'î pentru fie-care judeţ. 
Colegiul al doilea dă un senator cJe fie-care judeţ, cu 

excepţiunca următoarelor juq_eţe, carr aleg după cum 
" urmeaza: 

Ilfov, cinci; Iaş1, tre'î; Brăila, Covurlul'., Dolj, Prahova, 
Botoşanr, '.rutova, Teleorman, l\Iehedinţt, Buzău, Bacău, 
Putna, Dîmboviţa, Romanaţl'. şi Neamţu, cîte dou1 se
natod de judeţ. 

Art. 11. orr în cîte secţii ar fi împărţit colegiul elec
toral, fie-care alegător votează nun1ărul de represeutanţr 
pe care trebue să'l dea colegiul din care face parte; 

Art. 12. Universităţile din Bucureştl'. şi Iaşl'. trimit fie
care cîte un membru la· Senat, ales de către profesoril 
universităţel'. respective, fără ca e1 să pfarză prin aceasta 
dreptul de a vota în colegiul clin care fac parte. 

Art. 13. Vor fi de drept membrii'. al'. Senatului: 
1) lVIoştenitorul Tronului la vîrsta de opt-spre-zece anr ;

El nu va avea însă vot deliberativ de cît la vîrsta de 
25 an1; 

2) Metropoliţiî şi episcopfi'. eparchio�'i'..

Art. 14. Se vor ţine în seamă bărbatulu'î contribuţiunile 
femeil şi tatălu1 ale copiilor săl'. minori, pe tot timpul 
cît vor avea usufructul legal. 

Proprietarul unu'î imobil, scutit provisoriu de plata 
impositulu'î către Stat, va exercitit dreptul de alegător ca 
şi cum ar plăti acel imposit. 

Art. 15. Veniturile fondurilor situate în diferite co-
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mune şi diferite judeţe, vor fi ţinute în seamă pentru 
complectarea censului'. cerut de lege. 

TITLUL II 

Desp1 e capacitatea electoralli 

Art. 16. Pentru a fi alegător trebue : 
a) A fi Romîn de naştere sau a fi dobîndit împămîn

tenirea; 
b) A avea vîrsta de 21 anl'. împliniţ'î;
c) A reuni condiVunile cerute pentru a figura în ver'l'.

unul din colegiurile indicate ma1 sus. 
Art. 17. Censul nu se poate dovedi de cît prin rolul de 

contribuţiune, chitanţele sau avertismente1e din partea 
împlinitorilor de dăr1, pe anul încetat şi pe anul curent. 

Art. 18. Sunt incapabill'. de a fi alegătorr : 
Cerşetori! ; 
Ce1 puş1 sub interdicţiune judecătorească ; 
Cer în stare de faliment declaraţr şi nereabilitaţi'.; 
Servitori! cu simbrie. 
In categoria servitorilor nu intră intendenţii'. (îngriji

toril de moşie), calfele, secretarii'. (grămăticii'.) şi în genere 
toţ1'. ampluiatil caselor de comerciu şi stabiHmentelor in
dustriale. 

Art. 19. Sunt nedemnl'. : 
Ce1 condamnaţr pentru crime; 
Cel'. condamnaţ'i'. pentru delictele prevăzute la art. 117-

121, 126, 127, 138-146, 197 alin. II, 200-205, 267, 268, 285

alin. II, 291, 293, 308-311, 316, 322-325 şi 334 din co
dul penal; 

Persoanele în deobşte cunoscute că ţin case de prosti
tutiune sau joc de noroc . 

• 

Art. 20. Ce1 car1 ţin casă de joc de noroc numa1 atunc1 
pot fi excluşi'., cînd vor fi osîndiţl printr'o sentinţă defi
nitivă. 
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TITLUL III 

Despi·e eligibil'î 

Art. 21. Pentru a fi eligibil la Adunarea depulaţilor 
trebue: 

a) A fi Romîn de naştere sau a fi împămîntenit ;
b) A se bucura de drepturile civile şi politice ;
c) A avea vîrsta de 25 anl împliniţl'.;
d) A fi domiciliat în Romînia.
Art. 22. Spre a putea fi ales la Senat trebue :
a) A fi Romîn de naştere sau naturalisat;
b) A se bucura de drepturile civile şi politice;
c) A fi domiciliat în Romînia;
d) A avea vîrsta de 40 anr;
e) A avea un venit de orl'.-ce natură de 9.400 le1 dove- ·

dit în modul prevăzut la art. 17. 
Art. 23. Sunt dispensaţ'i'. de cens: 
a) Foştil'. preşedinţi'. sau vice-preşedinţ1 a1 vre-unel'. din

Adunările legl'.uitoare ; 
b) Foştii'. deputaţr şi foşti! senatorr cad !lu făcut parte

din două legislaturI'.; 
c) Generalil �i asimilaţi1 lor;
d) Colonelil'. în demisie şi disponibilitate;
e) Foştii'. şi actualiI'. miniştri sau representanţ'j'. diploma

ticl aî ţărel; 
f') Acer ce au ocupat în timp de tre1 an'i'. funcţiunea de 

membru de curte, sau în timp de un an funcţiunile de 
preşedinte de curte, de procuror-general, de procuror sau 
membru la curtea de casaţiune ; 

g) Acel ce a,ll diplomă de aoctor sau licenţiat de or'i'.-ce
specialitate şi cari vor fi exercitat profesiunea lor în timp · 
de şease ani cel puţin ; .... 

h) Membril Academiei romîne.
Art. 24. Monachil nu pot fi aleşi'. representanţ'i în Cor-·

purile leg'i'.uitoare. 
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Art. 25. Sunt jncapabin'. de a fi deputaţr sau senatod 
persoanele prevăzute la art. 18. 

Art. 26. Sunt nedemni de a fi deputatr sai: senatori' 

porsoanele prevăzute la art. 19. 

TITLUL IV 

Desp1·e inr-ompatibilită{r 
b 

Art. 27. Militari! în activitate, funcţionarii'. ad1ninistrativ1, 

jndeuătoreştr, financiari, fiscall, guvernatorul Băncii Na
tiouale, directorii aceste): bănc'î numiţi de guvern, direc
toriî sucursalelor Băncer N ationale, directori'î creditelor 

. 

agricole, ajutoarele de primari, membrH comitetului per
manent, nu vor putea fi aleş1 în nici unul din Corpurile 
leg'i'.uitoare dacă nu 'ş1 vor fi dat demisiunea sau nu vor 
fi fost revocaţi cel mult trer zile după publicarea de
cretului de convocarea colegiclor electorale. 

Demisiunea se va publica prin Monitorul oficial sau 
prin 01·1-ce alt organ de publicitate, în termenul arătat 
mar sus. 

Art. 28. P1·ofesorH definitivi ar învăţămîntului supe
rior şi secundar pot fi aleş'i'. deputaţ1 sau scnator1 a

fară de: 

1) Inspectorii generan ai instrucţiunei'. ;
2) RevisoriI �colarr;
3J DirectorH şi provizorH diverselor stabilimente de

îuvătămînt . 
Art. 29. Medicil, ingineriţ, architecţii'. şi advocaţi1 Sta

tului pot fi aleşr în Corpurile leg1uitoare. 
Medicil-primarî de judeţe, medicii de spitale rurale şi 

advocaţiî Statnlu1 vor fi datori să opteze între mandatul 
de deputat Sall. senator şi funcţiunea ce ocupă. 

Art. 30. Prin1arii pot fi alcşî atît în Ca1neră cît şi în 

Senat, afară de colegiul al doilea de Cameră în oraşul 

unde 'si exercită functiunea lor, 
� � 
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Art. 31. Generalii pot fi aleşr în Senat. 
Nu vor putea fi aleşI însă în circu'mscripţiune� unde 

au comandamentul lor. 
Asemenea pot fi aleş'f în Senat şi colonelii în dispo

nibilitate. 
Art. 32. Funcţiunea de ministru şi sub-secretar de Stat 

nu este incompatibilă cu mandatul de deputat sau se
nator. 

Art. 33. DeputaţH şi senatorfi'. nu vor putea închefa cu 
Statul, în timpul mandatulu)'. lor, nid un contract de 
lucrăr'I sau furnituri, sub pedeapsă de perderea rr1an
datului lor de representanţr şi de nulitatea contractului. 

Art. 34. MembrH unefa sau celeI-l'alte Adunăr'I numit)'. 
de guvern într'o funcţiune salariată pe care o primesc, 
încetează de a fi deputatl si nu 's)'. reiau exercit iul man-

!) !, � \, 

d�ttulu'I lor de cît în virtutea unei noul alegerr. 

TITLUL V 

Despre domiciliul politfr 

Art. 35. Do1niciliul politic al fie-căru'I alegător este 
după, alegerea sa, în oraşul, în judeţul sau în comuna 
în care'ş1 plătesce darea directă, sau unde'şi are pro
prietatea or)'. principalul său aşezăm-înt. 

Cînd cine-va plăteşte darea sau are proprietăţ'I în maI 
multe locurr, este liber a'şi alege domiciliul său politic 
în or1-care din acele locur1 ar voi, neputînd însă exer
cita dreptul său de alegător de cît într'un singur colegiu. 
La asa cas, este dator a face înscrisă declaratiune de • • 

alegerea domieiliuluî, cu treI lun'I înaintea termenului 
închefore1 listelor provisoriI, atît ... .Ia autoritatea comu
nală a loculu)'. unde a votat pînă atuncI, cît şi la primă
riile unde ar putea să'şI stabilească domiciliul politic 
pentru a nu figura de cît într·o listă. 
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Art. 36. Alegătorul care ş'î-a exercitat drepturile poli
tice înt(un judeţ, nu va putea să voteze în alt judeţ de 

cît după ce va fi făcut declaraţiunea de schimbare de 
domiciliu conform art. 35. 

TITLUL VI 

Despre listele electorale 

Art. 37. Listele alegătorilor se formează prin îngri,:iirea 
autorităţilor comunale. 

Ele sunt permanente; adăogirile nu se pot face de cît 
cu ocasiunea revisuirei anuale. 

Art. 38. La revisuirea anuală a listelor, consiUile co
munale vor adăogi pe cei'. ce 'i'.-ar cunoaşte că au dobîn
dit calităţile cerute de lege. 

Consiliile comunale scot din liste: 
1) Pe ce:r morţ'i'.;
2) Pe acefa a cărora înscriere se va

de autorităţile judecăt.oresc:î; 
3) Pe cel'. ce vor fi perdut ved-u:na

rute de lege pentru a fi alegător'i'.; 
4) Pe cei nari vor fi făcut cerere de

ciliulu'i'.. 

fi declarat nulă 

din calităt ile ce-

schimbarea domi-

Consiliile comunale publicînd listele revisuite vor arăta 
într'o coloană motivele pe cari'. se întemefază ştergerile 
sau înscrierile. 

Art. 39. Ştergerea mimelu'i'. alogătorulu'i'., care a figurat 
în lista anului precedent, precum şi respingerea cererei 
de înscriere, trebue să i se notifice în- interval de tre1 
zile de la data afişăre'i'. listelor, arătînd şi motivele şter
gerei. 

Notificarea prevăzută în acest articol trebue să fie co
municată alegătorulu'i'. chiar şi în casul cînd se va trece 
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băl'l'.. 

Această notificare se va face grat:i.s, printr'un agent co
munal. 

Art. 40. In fie-care judeţ consiliul comunal al oraşului 
de reşedinţă, prin :nţelege1·e cu cele-l'alte consilfî co
munale din judeţ, va face pe fie-care an, de la 1-15 
Ianuarie, revisuirea listelor cetăţenilor car'i'. întrunesc 
condiţiunile cerute spre a fi alegător1, împărţindu-1 după 
categori'i'.. 

Un exemplar al rolurilor de contribuţiuni, certificat 
conbrm cu originalul de către împlinitor şi adeverit de 
casierul districtului'., va fi trimis pentru acest sfîrşit, 
înainte de 1 Ianuarie, la consiliul comunal de reşedinţă. 

Consiliile comunale rurale si urbane din judet sunt 
. 

. � 

datoare a trimite, pînă la 8 Ianuarie, listele electora�e 
la consiliul comunal de reşedinţă. 

Acesta avînd în vedere rolurile generale a]e iudeţulu'i'., 
va închefa lista generală, o va publica conform art. 41, 
pentru ca contestaţiunile să se poată face numai la acest 
consiliu comunal de reşedinţă în termenul prescris de 
lege. 

Consiliile comunale rurale vor avea a revisui numa1 
lista alegătorilor colegiului al t.i:eilea. Ele vor resolva şi 
contestaţiunile relative la acest colegiu. 

Art. 41. Consiliile comunale vor închefa listele şi le 
vor afişa la comune, prefecturi şi tribunale, în cea d'în
tă'i'.u Duminică după 15 Ianuarie. 

Ele vor sta afişate trei'. săptămînI, şi se va deslu�i în
tr'însele că or'i'.-ce cetăţean, care ar avea reclamaţiuni de 
făcut, să se poată adresa la consiliul comunal în termen 
de treî săptămînl'. de la data_ afişărei'., în care se va în-

.... 

semna şi ziua cînd acest termen expiră. 
Art. 42. Fie-care din aceste liste va fi împărtită pe co

legii'. şi va coprinde, în coloane deosebite„ în faţa _nu-
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melu1 .fie-căru'î individ înscris, locul si data nastere'î după 
• • 

actul de naştere sau, în lipsă-:i'., după declaraţiunea ale-
gătorulu'î; data actulu'î de împămîntenire pentru natu
ralisaţ'i'. ; locul unde 'ş'î plătesc dările pînă la împlinirea 
censulu'i'. cerut de lege, natura şi suma acelor dă,r1, pre
cum si dacă stie să scrie si să citească. 

. . . 

De asemenea să se înscrie într'o coloană Ri adresa a-
• 

legătorilor, adică: pentru ce'î ce locuesc în oraşe, strada 
şi numărul casei; iar pentru ce'i'. ce locuesc în comunele 
rurale, se va arăta numele plăse'î, al comune1 si al pro-

, . 

prietăte'î. 
• 

Ştiinţa de carte se va proba printr'un certificat liberat 
de ori-ce învăţător şcolar. 

Coloana care va coprinde locurile unde alegători'i'. 'ş'i'. 
plătesc dările, va arăta şi data şi numărul rolulu'i sau 
al chitanţe'( de contribuţiune. 

Art. 4.3. Originalul listelor va fi înscris într'un registru 
anume, numerotat, şnuruit şi sigilat. 

Art. 44. Reclamatiunile ce ar naste asupra înscrierilor 
> , 

sau ornisiunilor ce s'ar comite în liste, se vor adresa 
�onsiliulu'î comunal în cele d'Întă'îu tre'i'. săptămîn'i'. de la 
data afişăreî pînă la 6 ore seara a celei'. din urmă zi. 

După ce consiliul comunal va fi hotărît asupra tutulor 
reelamatiunilor ivite, el închete listele definitive si le pu-

• . 

blieă negreşit tre'î zile după expirarea termenului de tre1 
săptămîn1, acordat pentru reC'lamaţiun1. 

In aceste tre'î zile nu se pot primi alte reclamaţiun'î. 
Art. 45. In cele d'intă'îu cinc'i'. zile ce urmează, alegăto

torfi'. nemultumit'i'., fie că vor fi fi
b
aurat sau nu d'inaintea 

> • 

cousiliulu'î comunal, vor putea apela, în contra hotărî-
rilor consiliulu1 comunal, la tribunalul judeţulu'I. 

In ziua expirăre1 acestui termen, tribunalul va fi dator 
a aflşa pe uşa pretoriului'. său toate a p2lurile primite 
arătînd şi ziua cînd fie-care va fi judecat. 

Trei'. zile după această afi�are va începe a curge ter-
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menul de 15 zile, în limitele căru'îa urmează a fi jude
cate toate aceste apelurl'.. 

Art. 46. In contra hotărîrilor tribunalulu'i'., alegători'i'. 
nemulţumiţi, fie că vor fi figurat sau nu c1'inaintea C'On
siliulul'. comunal, vor putea apela la Curtea de Casaţiune, 
în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărîrel'.. 

In ziua expirăre1 acestul'. termen, se vor afişa pe uşa 
localulul'. curţel'. toate apelurile şi ziua în care au a fi 
judecate fie-care dintr'însele. 

Zece zile după această afişare va începe a curge ter
menul de tre'i' săptăminî în care au a fi judecate toate 
apelurile. 

Art. 47. Grrfele tribunalel6r şi ale Curţeî de Casaţiune 
sunt datoare a da tutulor acelora carl'. vor cere un cer
tificat constatînd termenul cînd are a se judeca apelul. 

In această materie, instanţele judecătoreştl'. vor judeca 
-pe părţl'. fără a le mal'. cita şi fără drept de oposiţie. 

Apelul, atît în contra decisiuneî consiliulul'. comunal, 
cît şi în contra hotărîre1 tribunalulu'i'., este suspensiv de 
execuţiune. 

Art. 48. Pe teme1ul ·unor asemenea hotărîr'i'., lista se 
rectifică de către consiliul comunal în termen de tre1 
zile de la a lor presintare. 

Art. 49. Toate reclamatiunile si or'i-ce acte de proC'e-
• . 

dură în această materie sunt gratuite. 
Art. 50. Listele aJegătorilor stau pururea deschise în 

cancelariele l)rimărielor în tot timpul hotărît pentru re

clamaţiun1, pentru ca ori'-cine să le poată consulta �i 
scoate copil'. de pe ele. 

Art. 51. In toate oraşele de reşedinţă ale judeţelor, 
-primăriile sunt datoare a tipări sau autografia listele 
definitive cart ar contine mal'. mult de 50 alegător'i'.. Lis-

• .... 

tele se vor da or'i'.-<iărel'. persoane care le-ar cere. Pretul 
,. 

lor se va hotărî de autoritatea comunală, fără însă a 
putea fi mar mare de 1 leu de exemplar, cînd lista nu 
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va coprinde mat mult de 1.000 nume. Cînd lista va co
prinde ma'i'. mult, preţul poate fi sporit cu 1 leu de fie
care mie ma'i'. mult. 

Art. 52. Autorităţile unde se vor afla rolurile de con
tribuabiH, vor fi datoare să lase să se ia copi1 sau ex
tracte de pe ele de or'i'.-ce alegător. 

Art. 53. In tot intervalul contestatiunilor, consiliile co-
> 

munale stau în permanenţă. 
Art. 54. In termen de tre'î zile, după ce listele electo

rale au rămas definitive, primarH tutulor comunelor sunt 
dator'î a trimite la comuna de reşedinţă o listă, scoasă 
după lista electorală locală, C'are va coprinde pe toţ'i'. ale
gătorH direcţ'i'. ai colegiulu'î al treilea. 

Art. 55. Primarul comunei de resedintă va publica, 
> > 

pentru fie-care colegiu osebit, cîte o listă generală, for-
mată din listele trimise de primăriile din judeţ. Această 
publicaţiune trebue să fie făcută cel mult în 10 zile după 
primirea listelor parţiale din judeţ. 

Art. 56. Pentru Senat se formează o listă a eligibililor. 
Ea se face la aceleaş'î epoc'î, ca şi listele alegătorilor, 

de către autorităţile comunale respective ale oraşelor de 
reşedinţă, potrivit regulilor de mar sus. 

Reclamările contra acestor înscrieri' se vor face în ter
meni1 şi modul determinat pentru listele alegătorilor. 

Aceste liste se vor publica în Monitorul oficial, prin 
mijlocirea ministerului'. de interne. 

·Art. 57. Primari'î tu tul or comunelor din judeţ vor tri
mite comune'î de reşedinţă, a doua zi după alegere, lista 
delegaţilor aleşi în comuna lor împreună şi cu actele 
alegerei'., precum şi lista alegătorilor direcţi' cari au luat 
parte la alegerea delegatului. 

Primarul comunei de reşeilinţă va forma cu aceste 
liste, o listă alfabetică pe plăşr şi comune a tutulor alegă
torilor colegiulul'. al treilea din judeţ, şi o va afişa cel 
putin cu treI zile ma'i'. înainte de ziua. alegerer deputatilor. 

• • 
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Art. 58. Rectoratele universitătilor (lin BucuregtI si Iasî 
:, � ., � 

vor alcătui listele electorale ale colegiului'. universitar, 
conform regulilor stabilite în articoliî de mar sus. 

Asemenea apelurile în contra hotă.rîrilor rectoratelor se 
vor face în termeni'i'. prevăzuţî'. mai sus. 

TITLUL VII 

Despr·e că>Jile de alegător'î 

Art. G9. Inelată. ce listele au rămas definitive, primarul, 
sau ajutoarele sale, va fi clatur a da fie-cărui alegător, 
din toate trele coJegiuri1e, o carte const.atătoarc a cali
t ăţei sale de alegător, în care se va arăta: 

1. Colegiul din care face parte ; 2. numele şi pronumele;
3. etatea; 4. profesiunea, şi 5. domiciliul.

Aceste căr·ţ'i vor fi tipărite, lăsîndu-se în alb loc pen
tru a se trece numele, pronumele, vîrsta, profesiunea 
alegătoruluI; vor purta sigiliul primărie1; vor fi suhscri
se de primar sau loco-ţiitorul său şi de alegătorul res-
pectiv. In cas cînd acest din urmă nu va sti a scrie si a 

• • 

citi, această împrejurare se va menţiona pe carte şi pc 
originalul listei în dreptul numelu'î său. Cartea acelora 
carî'. nu ştiu a scrie şi a c-iti, va conţine semnalimentele 
persoaneI, adică : pe lîngă cele-1-alte inscripţiuni, talia, 
faţa păruluI şi a ochilor, trăsurile particulare şi caracte
ristice ale alegătorulu'î. 

Art. 60. Nid un alegător nu va fi admis să voteze fără 
a presinta cartea sa (le alegător. 

Dacă pînă în ziua convocăreI colegiuluI. unul sau maT 
multy alegătod nu şI-aii reclamat cărţile, primarul va fi 
dator, în interval de tre1 zile, a le remite la d'bmiciliiî 
sub luare de chitanţă. 

In cas de neprimire din partea alegătoruluX, se. va face 

4 
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un proces-veTbal subscris de agentul comunal şi de tre'i 
alegător:î cel puţin. 

Art. 61. Refusul 1iberăre:î cărţe:î de alegător trebue să 
se încunoştiinţeze de cel interesat preşedintelu'î şi pro
curorului tribunalulul'.. 

Indată ce preşedintele va primi plîngerea, va cita cel 
mult pentru a doua zi pe primarul sau loco-ţiitorul său 
spre a se înfăţişa înaintea tribunalulul'.. 

Hotărîrea tribunalulu1 va tine luc de carte . 
• 

Art. 62. Cărţile de alegător se vor libera dintr'un re-
gistru a souche. In dosul fie-căre'î cărţ'i'. se vor înscrie ar
ticolele privitoare la penalităţ1. 

Când alegerile se fac în ma1 multe secţiunî, primarul 
va pregăti pentru fie-care secţiune cîte un registru a

souche, şi va delega cîte un împiegat comunal pentru fie
care despărţire, ca să libereze cărţile celor cad nu le 

vor fi posedînd. 
Art 63. Dacă un alegător 'ş1 va fi perdut cartea, va pu

tea cere şi obţine alta. Primarul, liberînd aceasta a doua 
carte, de îndată şi sub acelaş număr, va însemna pe 
dînsa această împrejurare care se va comunica biurou
lu1 de alegere. 

Art. 64. Nimen1 nu va putea intra. în sînul unu:î cole
giu dacă nu va avea asupra sa cartea de alegător sau o 
hotărîre judecătorească. 

Fie-care alegător va avea dreptul să conteste identi
tatea persoane'i'. ce se presintă la vot. 

Intr'un asemenea cas, dacă persoana contestată ştie a 

scrie �i a eiti, va fi ţinută să 'ş'î schimbe cartea şi să-şr 
reproducă iscălitura sub ochi! biuroulu1 şi alegătorilor 
-presenţ'î, spre a se putea face comparaţie. 

Dacă acea persoană nu ştie a scrie şi a citi, se va con
frunta cu descrierea din carte. 

Se va dresa un proces-verbal despre toate aceste inci
dente, subscris de contestator şi de ace'î din alegătoril 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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presenţ1 car'.i'. ar cere-o ; şi cartea contestatulu'.i'. se va opri 

şi viza, spre a se înainta Camere'î sau Senatulut 
Cînd din vre-o împrejurare un alegător n'ar ma'î fi. în 

posesiunea cărţe1 sale electorale, şi cu toate acestea ar 
figura pe listă, el poate, dacă cererea sa este susţinută 
de alţ'i'. 10 alegetor'i'. ce au stabilit identitatea lor, să 
ceară în scris de la biu1:-ou a se invita primarul sau a
jutorul său a''î hbera alta în locul cele'i'. perdute. 

TITLUL VIII 

Despre ope,�aJhmile electorale 

Art. 65. Colegiile electorale se convoacă prin decret 
regal. 

Ministrul de interne comunică aceasta primarilor ora
şelor de reşedinţă carî, prin înţelegere cu primarn'. din 
cele-I-alte comune ale judeţulu1, convoacă pe alegător'.i'. 
cel putin cu 21 zile înainte de termenul fixat pentru a-

• 

legere. 
Alegerile se fac treptat pe colegiurI. 
Inştiinţarea de chemare va arăta ziua alegere'i'., numă

ru.I deputaţilor şi senatorilor ce sunt de ales şi localu
rile unde vor avea a se intruni alegetori'i'.. Biuroul cen
tral va fi tot-d'auna la casa comune'i'.. 

Art. 66. Tot ast-fel se urmează şi în privinţa alegere'i'. 
delegaţilor. 

Art. 67. Fie-care colegiu electoral votează separat şi 
alege numărul deputaţilor şi senatorilor prevăzuţ'i'. prin 
legea de faţă. Cînd numărul alegătorilor trece de una 
mie, votarea se face în secţiunl'. separate, coprinzînd fie
care un număr egal de alegătorl'.. 

Impărţirea alegătorilor„pe secţiunl'. se va face de odată 
cu afişarea listelor electorale provisorU: şi desemnare a 
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1ocalurilor de votare, ţinîndu-se seamă, de locuinţa ale
gătorulu'i'.. 

Alegătoriî'. au dreptul de a contest!l această repartiţie 
în conformitate cu cele prevăzute la articolul 44 şi ur
mătoriL 

Nid'. o secţiune nu va putea fi compusă numa:i'. <.le 
delegaţ'î. 

Repartiţiunea lor se va face pentru ca să intre un 
număr egal de delegat)'. în fie-care secţiune. 

Art. 68. Delegaţi:i'. colegiulu1 al treilea se aleg cu maio
ritatea relativă, cel puţin 10 zile înainte de ziua hotărîtă 
pentru alegerea deputaţilor. 

Art. 69. Fie-eare delegat va primi îndată după alege
rea sa, sau cel mult în termen de 24 ore, din partea 
biurouluî electoral, un certificat fără de care nu va putea 
lua parte la alegerea deputatului. 

Art. 70. Toţ1 delegaţi'î se întrunesc la reşedinţa jude
ţulu'i'. împreună cu aleg1tori'i'. ce votează direct şi -proced 
la alegerea deputatuluî'.. 

Art. 71. Convocarea delegaţilor se face cel puţin cu 
treî zile înainte de alegere. 

Art. 72. Delegaţiî se aleg din nou or'i'. de cîte ort se 
convoacă colegiurile pentru alegerile generale sau par
tiale 

Art. 73. Biurourile electorale pentru alegerea delega
ţilor se compun din primarul comuneî ca preşedinte, din 
doi'. scrutator'i'. si do'i'. secretar:( tras'i'. la sort'i'. din ale

0
°ă-

• • • 

tori'î cu ştiinţă de carte presenţ'i'. la deschiderea colegiulut. 
Secretari'i'. au vot consultativ. 
Art. 74. Fie-care alegător vine cu buletinul să.ii de vot 

scris sau tipărit, sau şi scris şi tipării. 
Scrierea buletinelor în sala de votare este oprită. Ale

gătorul este dator să intre în sala de votare cu buletinul 
îndoit, ast-fel în cît să nu se vadă scrierea, şi 'I depune 
în urnă. 
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Formalităţile prevăzute la articolele 73, 81, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, al. I. de la art. 102,103, 105, 
10G, 107, 108, sunt îndatoritoare şi la alegerea delegaţilor. 

Art. 75. Alegerea deputaţilor şi senatorilor se face prin 
seru tin secret. 

Buletinul va fi numal'. tipărit şi va conţine un singur 
nume. 

Art . 76. Nimenl'. nu este ţinut de a descoperi secretul 
votulul'. său, chiar într'o instrucţiune sau contestaţiune 
judiciară sau anchetă parlamentară. 

Art. 77. Buletinul de vot este numa1 pe hîrtie albă, 
avînd uniform dimensiunile de 10 centimetri lungime şi 
10 centimetri lăţime. Numele şi pronumele candidaţilor 
vor fi tipărite cu caractere negre în mijlocul buletinului. 

'.roate buletinele acelufaş candidat vor fi absolut uni
forme, atît în privirea hîrtieî cît şi în privirea caracte-
relor Ri a dispositiunel'. acestora. 

> • 

Art. 78. Biurourile electorale vor fi prcsidate de pri-
mil-preşedinti'i'. sau consilieril'. cur)lor de apel. 

Numa1 la cas cînd numărul consilierilor nu va fi de 
ajuns pentru a presida toate biu rourile electorale din 
circumscripţiunea une:î curţr, atuncl'. ele vor putea fi pre
sidate de către primi.i'.-preşedinţ:î, prJşedintil'. şi membrii 
tribunalelor, afară de procuror şi jude-instructor. 

ln tot timpul alegerilor generale, proces3le pendinte la 
curtile de apel se vor amîna. 

Art. 79. - Preşedinţi:î biurourilor electorale vor fi tra�î 
la sort de către primiî-preşe linţi'. ai'. cu�·�ilor de apel, 
pentru primi:î-preşeiinţ1, preşedinţii' şi ju iec:1toril curţilot·, 
RÎ de c'îtrJ prL::ni:î-pre�cLlinti'. sau prJ-rndin\H tl"ib:.1:11lel0r 
!I ., !) > :s 

pentru primul-pre�edinte, pre�edin�il şi jndecltoril de 
tribunal. 

.... 

Această operaţiune se va efectua în şelinţă publică �i 
în presenţa ministerulu:î public, punîndu-se într'o urnă 
numele judecătorilor �i în alta numele judeţelor din re• 
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sortul curţe1 �i scoţîndu-se de odată cite un biiet din 
fie-care urnă. 

Art. 80. Preşedinţfi'. de drept a'I biurourilor electorale 
vor comunica primarulu'î din localitate, cei puţin cu zece 
zile înainte de al�gere, numele magistraţilor cari vor avea 
� preşede diferite le secţiuni electorale. 

Art. 81. Fie-care biurou. electoral se compune dintr'un 
preşedinte, luat în modul arătat ma'î sus, din do'i'. secre
tari şi do1 scrutatorJ'., traşi la sorţ de către preşedintele 
biuroulu'i'. dintre alegătorfi'. presenţ1 la deschiderea biu
roulu1. 

Preşedinţi'î şi scrutatori1 au vot deliberativ; iar se
cretarii au numa1 vot consultativ. 

In tot timpul operaţiune'i'. electorale vor fi presenţ1 în 
sală cel puţin tre'i'. membri ar biuroulul'.. 

Art. 82. Din ziua publicărel'. numelor pre�edinţilor de 
biuroiî, conform art. 80 de ma1 sus, pîuă în ajunul ale
geret la 6 ore seara, candidatul sau alegătorii sunt datori'. 
să d.epună la tribunal un model de buletin de vot, care 
va avea a servi la alegerea lor. Acest buletin va fi sub
semnat de unul sau mar mulţ1 candidaţ'i sau alegător1. 

Preşedintele tribunalulu1 sau membrul care-'! înlocue
şte va libera chitanţ:1. de primirea buletinului'.. 

In ajunul alegere1, la şease ore seara, preşedintele tri
bunalului sau membrul care'l înlocueşte, va închefa pro
ces-verbal la grefa tribunalului, constatînd că a aşteptat 
pînă la acea oră depunerea buletinelor de vot, şi făcînd 
menţiune de c�le · ce se vor fi depus. 

Art. 83. ToţJ'. ce1 retribuiţi de Stat, judeţ şi comună, 
precum şi alegătorfi'. ce nu ştiu carte, nu pot fi nici se
cretarJ'. nic1 scrutatorr. 

Art. 84. Fie-care candidat e dator să depună un număr 
de buletine de vot, carl'. vor servi la alegerea sa, egal cu 
numărul alegătorilor din colegiu. 

Pînă în ajunul alegere1
1 

6 ore seara, le va depune la. 
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tribunal, conform art. 82 ; iar în ziua alegere1 le va de
pune pînă la deschiderea colegiulu1 la preşedintele biu.
rouluî'., care va libera chitanţă şi va închefa proces-ver
bal potrivit disposiţiunilor art. 82. 

Art. 85. Or1-cine este liber a împărţi buletine de vot 
de ale candidaţilor afară din sala alegerer. 

Nic'i'. un agent al Statulu:i'., comune:i'. sau judeţulu:i'. nu 
va putea distribui buletine de vot. 

Art. 86. Deschiderea colegiulu'i'. se va face de către 
preşedintele biuroulu1 la 9 dimineaţa. 

Operaţiunile electorale nu se pot începe mat 'nainte 
de această oră sub pedeapsă de nulitate. 

Art. 87. Iudată după formarea biuroulu:i'., alegători1 se 
retrag din sală, neputînd rămînea presenţ'î pentru con
trolarea operaţiunel'. de cît numa'î c.mdidaţiî'. şi delegaţil 
acestora. 

Delegaţi'î, car1 nu vor putea fi luaţr de cît din alegători'î 
colegiului'., vor :fi declaraţ'i biuroului'., verbal sau în scris 
de către candidaţi şi nu vor putea fi numeroşt de cît 
doi'. delegaţ'î de fie-care can1idat şi de fie-care secţiune . 

E'uncţionariî Statulu:i'., judeţulu'i'. şi comunei nu vor pu
tea fi delegaţJ'.. 

Art. 88. Nu pot intra în sala alegere1 de cît numa'i'. a
legători'i'. colegiulu1 ce este convocat, afară de candida
ţii'. cad pot să asiste la operaţiunea electorală, chiar 
dacă nu aparţin acelui: colegiu. 

Ce'.î retribuiţi de Stat, judet şi comună, nu pot sta în 
sală chiar în casul cînd ar fi candidaţi:. 

Art. 89. Preşedintele are singur poliţia adunărel'. ale
gătorilor. 

Nimen1 nu poate intra înarmat în sală, nic1 chiar cu 
baston, afară de casurila de infirmităţl "recunoscute de 
biurou. 

Art. 90. Nic1 o putere armată sau poliVenească nu va 
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-56-

putea fi pusă în locallll alegerilor sau în giurul loea

lulul'.. 
In timpul operaţiune1 electorale este interzisă circu

larea sau stationarea forte'i'. armate pe strade. 
• • 

La cas de neorîndufală în sala alegerer sau împreju-
rul c'î, pre�edintele poate cere ajutorul putP-rer armate. 
Autorităţile civile şi militare, cele mar apropiate, sunt 
datoare a urma imediat cererilor sale în această privinţă. 

Art. 91. Orl'.-ce neorînduel'i'., turburăd şi reclamaţiunr se 
constată printr'un proces-verbal al alegere'i'. şi se subsem

nează de biuroii şi de ce'i'. presenţ'î, dacă voesc. 
Or'i'.-ce reclamaţiune, făcută în scris , se certifică de biu

rou si se alătură la dosar . 
Dacă o turburare este de natură a constitui un delict 

sau o crimă, faptul se consta.tă de către biurou printr·un 
proces-verbal amănunţit, care se înaintează neîntirziat 
parchetului. 

Art. 92. In cas de neorînduel'i'. grave, presedintele, luînd 
> 

avisul biuroulu'i'., poate ridica şedinţa pe o jumătate oră. 

Art. V3. Operaţiunea electorală durează o singură zi. 
Indată dupe a�ezarea biuroulu'i'., preiedintele regulează 

prcsenţa alegătorilor în sală, după cum se arată la art. 87. 

După aceasta ch'i'.amă pe alegătorr la vot după ordinul 
inscriere1 în listele electorale. 
· Art. 94. Alegătorul presintă cartea sa preşe iintelu'i'. care''î

ta.e un colt si 'i'.-o înapofază. 
• • 

Art. �)5. Biuroul dă fie-căru'i'. alegător, care e dator a le 
primi, cîte un buletin de vot de ale fie-cărui'. candidat şi 

cîte un plic cu care trece singur într'o cameră secretă, 
desemnată în acest scop; introduce în plic buletinul de 
vot ce a adus cu sine, înioit drept în patru, lipe�te pli
cul şi 'l înmînea.ză preşe:linte1L11 sau s�rutatorilor, cad 
'I depun într'o urnă închisă. cu două chei, dintre cari'. una 
este păstrată de pre�e linte şi cea-l'altă de unul din scru
tator'i'.. 
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Plicul electoral va fi de hîrtie destul de groasă., spre 
a nu se putea străvedea caracterele buletinulu'i'. de vot. 

Art. 96. Biuroul va stampila cu sigiliul primăriei fie• 
care plic. Ca,ndidaţi'i'. presenţ'î sau delegaţi'i'. lor au drep
tul a pune şi stampila lor pe plicul electoral. 

Art. 97. Nic'i'. un alegător, afară de persoanele prevă
zL1te la articolele 86, 87 şi 88 nu poate sta în sala alege
rel'. ma'i'. mult de cît timpul necesar pentru a vota. 

Art. 98. Secretul votulu'i'. este prescris sub pedeapsă de 
nulitatea votulu'î. 

Biuroul este dator să asigure pe deplin secretul votulu1 
si să nu tolereze a se face votarea alt-fel de cît în mo-
dul prescris de legea de fată; iar alegătorul, care ar voi 
să vot8ze alt-fel de cum prescrie legea, va fi oprit de a 
vota şi se va considera ca absinte. 

Art. 99. Nimen1 nu poate fi primit să voteze dacă nu 
va fi înscris în listele definitive ; eu toate acestea. biuroul 
va fi dator să primească la vot pe ace'i'.a car'i'. vor înfăţi�a 
o decisiune definitivă a autorităţer competinte, prin care
li se recunoaşte dreptul de alegător.

Art. 100. O dată chemarea alegătorilor de pe lista elec
torală terminată., scrutinul rămîne deschis si votarea se • 

..., " ..., 1 urmeaza pma a 5 ore seara 
La 5 ore, preşedintele biuroulu'i'. face o ultimă invitare 

alegătorilor să vină să voteze, dacă încă n'au votat. Dacă 
nu răspunde nimen'i'. la acest apel, preşedintele declară 
scrutinul închis şi proced.e la despu'i'.area Iul'.. La cas cind 
se \:or mal'. presenta alegătorr car'î nu au votat, scrutinul 
va sta deschis pînă vor vota toţ1 alegătorii'.. 

Art. 101. Nic'i'. un alegător nu va putea fi în timpul ale
gere'i'. urmărit sau ares�at de cit numai'. după ce 'şr va fi 
dat- votul, afară de casul de vină văd.ită. 

Art. 102. La despu'farea scrutinului t::>ţ:r aleg1bri'i'. sunt 
admi�l'. a intra în sala de votare. Preşedintele numără 
întării plicurile, apol'. le deschide unul cîte unul înaintea 
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votanţilor şi citeşte cu voce tare numele însurise pe 
fie-care. 

Numele citite se înscriu pe două liste ţinute de secretar'î. 
Art. 103. Stampilarea plicurilor se va face îndată după 

deschiderea colegiulu1 de către preşedinte şi candidaţ1, 
cad vor declara că vol'.esc a stampila. 

Candidaţii'., carl'. voesc a stampila, vor fi datori a stam
pila toate plicurile. 

Nu se va putea stampila de cît un număr egal de pli-
cur:i'. cu numărul alegătorilor din colegiu. 

Se va dresa proces-verbal qespre această operaţiune. 
Art. 104. Sunt nule : 
1. Plicurile ce nu poartă pe dînsele sigiliurile ce au fost

puse de preşedinte şi de candidaţ'.î. Aceste nu se deschid 
şi se anexează la dosarul alegere1 ; 

2. Buletinele carl'. nu vor fi în totul identice cu cele
depuse la preşedintele biuroulul'., conform articolului 82 de 
ma:i'. sus; 

3. Buletinele al căror model nu va fi fost depus la
preşedintele biuroulu1, conform articolulu'î 82; 

4. Buletinele ce vor conţine şterger:i'., adăogid sau od-ce
semne ale une1 prealabile înţeleger1; 

5. Vor fi nule buletinele dintr'un plic, cînd vor fi în
număr ma1 mare de cît numărul representanţilor de ales ; 

6. Cînd într'un plic va fi un buletin nul, se vor anula
toate buletinele din acel plic. 

Art. 105. Buletinele declarate nule se subscriu de că

tre membru biuroulu1 şi se alipesc la dosarul alegere:i'.. 
Asemenea se alătură la dosar buletinele-model depuse 

la pr�şedinţil'. biurourilor. 
Art. 106. După ce biuroul constată resultatul alegere'i'., 

orl'.-cine poate intra în sală şi preşedintele proclamă, în 
auzul tutulor, resultatul general. 

Art. 107. Pentru toate operaţiuni.le şi incidentele ivite 
în cursul alegereJ'. se va închefa un proces-verbal amă,-
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nun ţit, subscris de biurou. El se va înainta la ţ>iuroul 
central împreună cu toate actele alegere1. 

Art. 108. Biuroul central face recensămîntul general. 
Art. 109. Alegerea deputaţilor şi a senatorilor se face 

cu majoritate absolută a voturilor exprese. 
Neputîndu-se dobîndi majoritate absolută la prima vo

tare, se va procede la balotagiu între toţ1 candidaţii: ce 
n'au isbutit la prima votare, în ziua corespunzătoare din 

săptămîna viitoare. 
Balotagiul pentru colegiul al treilea se va face a 

doua zi. 
In acest cas majoritatea relativă este suficientă. 
In cas de paritate sorţul va decide. 
Intre alegerea deputaţilor şi a senatorilor va fi o zi 

liberă. 
Art. 110. Indată după proclamarea unu'i'. vot, buletinele 

necontestate se ard în presenţa alegătorilor. 
Art. 111. După săvîrşirea alegere'i'., biuroul întocmeşte 

un act pe care îl subscrie, 'l Iegalisează la autoritatea 

comunală şi 'l dă per.5oane'i'. alese. 
Art. 112. Universitătile din Bucurestî si Ias1 formează 

!, !, '!t !, 

fie-care în parte cîte un colegiu, ead aleg cîte un sena-
tor dintre profesor:î. 

Art. 113. Rectorul, ca preşedinte de drept, şi dou'î 
secretar'î, luaţI de dînsul dintre cei ma'î tineri profesori'., 
compun biuroul acestui colegiu. 

In lipsa rectorulur, biuroul va fi presidat de cel ma'i'. 

în vîrstă dintre decanî. 
Art. 114. Alegerea se face după regulele de ma'i'. sus şi 

cu majoritate absolută a membrilor presenţ'î. 
Neputîndu-se dobîndi maioritatea absolută la întă'îa vo

tare, se va procede la balotagig,_ în ziua corespunzătoare 
din săptămîna viitoare. 

In acest cas maioritatea relativă este suficientă. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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In cas de paritate se va proclama profesorul cel mal'. 
vechiu. 

Art. 115. Toate actele relative la alegere se comunică 
de comune, prin mijlocirea prefecţilor respectivi'., minis

trulu1 de interne. 

TITLUL IX 

Desp1'e penalităt'î 
J:, 

Art. 116. Or'i'.-ce functionar administrativ, judecătoresc, 

co1nnnal sau judetean, precum şi od-ce persoană înves
tită cu vre-una din atribuţiunile putere'î publice, va no

gligea de a împlini vre-una din îndatoririle sau servieiile 

ce'l'. sînt impuse prin această lege, se va pedepsi cu a
mendă de la. 200 pînă la 2.000 lei'. �i cu perderea drep

tul ul'. d'a mai'. ocupa funcţiuni'. publice pe termen de 

doui'. ani. 
Art. 117. Cel'. ce se vor înscrie în listele electorale sub 

un nume falş, sau în virtutea unor drepturi pe cad ştiu 

că nu le an, precum �i cer car'î cu ştiinţă vor fi ascuns 

vre-o incapacitate din cele prevăzute de lege, se vor pe
depsi cu amendă de la 500 pînă la 2 OOO lei'.. 

Primarul sau consilieri'i'. carl'. vor fi făcut şterger1 sau 

înscrierl'. cu rea credintă sau cari'. în casul aliniatulut III 

de sub articolul 33 vor şterge pe cer ce erau înscrişt în 

lista anulul'. precedent, fără să, fi intervenit în cursul a

nului'. vre-un cas care să justifice perderea calităţei lor 
de alegători'., se vo.r pedepsi cu închisoare de la 15 zile 

la 3 lun'i'. şi cu an1endă de la 500 la 2.000 lei'.. 

Art. 118. Cei'. ce vor vota în virtutea uner înscrierl'. fă
cute în unul din casurile prevăzute în articolfi'. precedenţ'î, 
se vor pedepsi cu închisoare de la 15 zile la 3 luni'. şi cu 
amenda de la ·500 pină la 2.000 le'i. 
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Art. 119. Faliţi1 nereabilitaţl'. şi toţ1 cer prevăzuţ1 la ar
ticolul 118 de ma1 sus, car:î vor vota în virtutea unel'. în
scrier'i'. făcută înainte de a fi. perdut exerciţiul drepturilor 
politice, se vor condamna cu închisoare de la 15 zile la 
3 lun1 şi cu amendă de la 500 pînă la 2,000 le1. 

Art. 120. Se va pedepsi cu aceeaş'fiî pedeapsă: 
a) Alegătorul care, profi.tînd de înscrierea sa în ma'î

multe colegiur1, va vota sau va încerca să voteze de două 
sau de mai multe or1; 

b) Cel ce se va presinta cu cai.·ta unu'î alt alegător şi
va vota sau va încerca să voteze precum şi acela care 
va ajuta să se comită această fraudă împrumutîncl 
carta sa. 

Art. 121. Membru biuroulu1 cad cu rea credinţă vor fi 
refusat de a primi un alegător să voteze, se vor pedepsi 
cu perderea dreptulu1 de a vota şi a fi eligibil de la 1

pînă la 2 anr şi cu amendă de la 1,000 pînă la 3,000 leL 
Art. 122. Membrii'. biuroulu1 car'i'., fără motiv justificat, 

nu se vor presenta pentru a începe operaţiunile electo
rale la ora fixată de lege, se vor pedepsi cu amendă de 
la 500 până la 1.000. 

Dacă, din cauza 'absenţe'i'. lor nejustificată, s·a amînat 
alegerea, pedeapsa va fi închisoarea de la 1 lună pînă la 
G lun1 şi amendă de la 1.000 pînă la 2.000 leî'.. 

Art. 123. Membri'i'. biuroulu1 carl'. se vor fi. întrunit şi vor 
fi procedat la alegere într'un alt local de cît cel desti
nat pentru acest scop, se vor pedepsi cu închisoare de 
la 1 lună pînă la 6 lun1 şi cu amendă de la 1.000 pînă 
la 2.000 leî'.. 

Art. 124. MembrH biuroulu:i'. car1 refusă de a subscrie 
actele alegere1, se vor pedepsi cu perderea dreptulu'i'. de 
a vota şi de a fi eligibil de... la 1 lună pînă la (j lunl'. şi 
cu amendă de la 1.000 pînă la 2 OOO le1. 

Art. 125. Dacă cel care va fi însărcinat într'o alegere a 
primi, a număra sau a despula buletinele, va fi sustras, 
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adăogat sau alterat buletinele, sau va fi citit alte nume 
de cît cele coprinse într'însele, se va pedepsi cu închi
soare de la 1 lună pînă la G lunr şi cu amendă de la 1.000 
pînă la 2.000 Ier, şi cu interdictie pe timp mărginit. 

Art. 126. Cer cad vor intra cu arme în sala alegere1, 
se vor pedepsi cu închisoare de la 15 zile pînă la 1 lună 
�i cu amendă de la 50 pînă la 500 Ier. 

Art. 127. Acel care se va dovedi că a cumpărat voturI 
sau abţined de la vot, precum şi ace1 ce ş'î-au vîndut 
votul lor, se vor pedepsi cu. închisoare de la 3 lun'i'. la 1 
an şi cu amendă de la 500 la 5.000 Ier, şi cu interdicţia 
pe timp mărginit. 

Art. 128. Acel' cad'., prin lovitur'î, violenţe sau ame
ninţăd, vor fi. influenţat votul unul'. alegător sa11 îl vor fi. 
pus în posiţiune de a se abţine · de la vot, se vor pe
depsi cu închisoare de la 1 lună pînă la 3 lunr şi cu a
mendă de 1a 500 pînă la 2.000 Ier. 

Art. 129. Or'î-cine, prin ultragiu sau violenţe asupra 
biuroulul'. electoral sau asupra unu1 membru, va fi în
tîrziat sau împedicat operaţiunile electorale, se va pe
depsi cu închisoare de la 1 lună pînă la 6 lunl'. şi cu a
mendă de la 100 până la 1.000 Ier. 

Dacă scrutinul a fost violat, pedeapsa va fi de la G 
lunr pînă la 1 an şi amenda de la 1.000 pînă la 5.000 Ier. 

Art. 130. Răpirea sau furarea urne1 care conţine vo
tud nedespufate se va pedepsi cu închisoare de la 2 anr 
pînă la 5 ani'. şi cu amendă de la 1.000 pînă la 5.000 let. 

Art. 131. Violarea scrutinulu'i'. de către membrii biu-
1·oului'. sau de către agenţii'. fortel'. publice, însărcinaţr cu 
paza urnei'., se va pedepsi cu închisoare de la 5 pînă la 
10 ani'. şi cu amendă de la 1.000 pînă la 5.000 le1. 

Art. 132. In toate casurile prevăzute în presenta lege 
se va putea aplica şi perderea dreptulul'. de a fi alegă
tor şi eligibil pînă la maximum de 5 ant 

Art. 133. AcVunea publică şi ce;i privată se preseriu. 
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în termen de una lună de la proclatr.area resultatulu 

alegere:i'.. 
Art. 134. La cas cînd ministeriul public nu ar lua 

iniţiativa, zece alegători'. au dreptul de a intenta şi sus
ţine acţiunea publică pentru pedepsirea delictelor co
mise în timpul alegerilor. 

Art. 135. Delictele prevăzute prin legea de faţă se vor 
judeca de către juraţl'.. Arestul preventiv este interzis în 
privinţa acestor delicte. 

TITLUL X 

Art. 136. Deputatul sau senatorul, ales în mai'. multe 
colegiud, este dator a declara obţiunea sa Adunărei'. din 
care face parte, pînă în zece zile dupe verificarea titlu
rilor. De nu va fi declarat opţiunea sa în acest termen 
Adunarea decide prin vot. 

Art. 137. In cas de vacanţă prin opţiune, moarte, de
misiune sau altmintrelea, colegi-al electoral care urmează 
a îndeplini vacanţa, va fi convocat în termen de două 
lun'î cel mal'. tîrziu. 

Art. 138. Demisiunea membrilor Corpurilor leg1uitoare 
se va da numa'î către Corpurile respective. 

Art. 139. Incetează de a ma'î avea exercitiul mandatului'. 
• 

lor, deputaţi1 sau senatorfî car1 vor perde vre-una din 
condiţiunile cerute pentru a fi eligibin'.. 

Adunarea deputaţilor sau Senatul se rosteşte în acest 
cas asupra perdere1 calităţel'. de deputat sau senator. 

Art. 140. Toate termenele �prevăzute în legea de faţă 
se socotesc pe zile libere. Cînd termenul va expira în o 
zi de Duminică sau de sărbătoare, se va prelungi pentru 
cea d'ntăru zi de lucru. 
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DISPOSIŢIUNE TR.\.NSITORIE 

Pentru astă una dată, afişarea nouelor liste electorale, 

prevăzute Ja art. 41 din presenta lege, se va face cel 
mult în şease săptămîn1 de la promulgarea acestei: legr. 

Legea electorală s'a desbătut de Constituanta <iin 1883 
-1884 în şedinţele din Adunarea deputaţilor <le la 1ri,
18, Hl, 22-26 Maiu Şi Iuniu; far în şedinţele Senatulul'.
de la 30 şi 31 Maiu, 1 şi 7 Iuniu, şi s�a promulgat în
Monitm·-ul oficial din 9 Iuniu 188:1.
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REGULAMENT INTERIOR 

al 

AfJUNAREI DEPUTAŢII�OR 
(Votat ele Adunare la 13 Feb1·uarie 1868, 1,i cn mo-

clificaJ"ea admisli de Aclunare la m·t. 22, 

în 20 Decembde 1890) 

-,"'-./'-

CAP. I 

Despi·e Muroul p1·ovisori1':'t �ţi vel'ificm·ea titl1wilo1· 
;, 

Art. 1. La începerea une'i'. noue legislatur'i, după citirea 
Mesagiulu1 de deschidere, cel ma'î în vîrstă dintre depu
taţn: presenţ'i'. ocupă scaunul preşedinţe'i'.; el este asistat 
de patru dintre deputaţi'i'. cel'. ma'î tiner'i'., ca secretad. 

Art. 2. Bjuroul provisoriu procede apo'î la împărţirea 
A<lunăre1, prin sorţ'î, în opt secţiun'î verificatoare. 

Fie-care secţiune se compune de> deputaţi! a patru ju
deţe. Secţiunea a opta singură numără l"inc1 jud�ţe. A
ceste secţiun'i'. intră fără amînare în lucrarea verificăre'i'. 
titlurilor deputaţilor aleşi'.. Pentru ca lucrarea une:i'. sec.;. 
ţiun'i'. să fie valabilă, trebue să ia parte la dînsa cel pu
ţin o treime din membrii'. ce o compun. 

Art. 3. Secţiunea I cercetează titlurile deputaţilor . din 
secţiunea II, şi aşa ma:i'. 'nainte. 

Art. 4. Procesele-verbale ale alegerilor C'Q. certificatele 
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date deputaţilor de colegiele electorale, precum şi alte 
acte justificative, se împărţesc, de către preşedintele A
dunăre1, secţiunilor de verificare. 

Fie- care din ele este datoare a chema înaintea sa pe 
deputaţil' aleş'i', r şi, la cas de protestare, şi pe persoanele 
tînguitoare, dacă ele ar fi presinte ; şi după ce ascultă 
toate întîmplările şi ia toate lămuririle, apo:i'. 'şl' face ra
portul către Adunare. 

Pentru alegerile necontestate şi în car'.i'. nu s'au găsit 
neformalităţ'i'. oprite de leg1, secţiunea se mărgineşte a a
deveri mandatele şi a raporta că sunt conforme cu legea. 
La alegerile aontestate sau lovite de neformalită{i'., sec
ţiunea este datoare a intra în desvelirea împregl'urărilor 
în raportul său la Adunare, dîndu'ş1 părerea motivată 

asupra validităţe'.i'. ·sau nevalidităţe1 fie-căre'i'. alegerl'. 
Art. 5. Cînd · raporturile tutulor secţiunilor verifică to are 

asupra alegerilor s'au depus la biurou, Adunarea intră 
în cercetarea lor, începînd de la -acel al secţiunel a opta. 

Alegerile contestate de majoritatea secţiuna1, cum şi 
acele ce nu se pot verifica djn causa lipse1 act�lor, ră
mîne a se cerceta la urmă. 

Pînă la constituirea Adunăre1 însă, iau parte la vot 
toţ'i'. deputaţil'. contestaţ:i'. şi necontestaţii. 
, Art. 6. Pentru alegerile necontestate de secţiune, pre
şedintele întreabă mar întălu, în sedinţă publică, dacă 
cere cine-va cuvîntul contra. Dacă nu se înfăţişează nic'i'. 
o contestare în· Adunare, preşedintele proclamă pe de
putat.

Art. 7. Dacă în secţiune alegerea s'a contestat cel pu
ţin de o treime din mEmbrfi'. presenţ'i'. la verificare, sau 
dacă cinc'i'. deputaţi'. o contestă în Adunare, se pune în
dată în discuţiune luarea în considerare a acele1 contes
tăr'î. Dacă Adunarea o ia în considerare, se institue un 
comitet ales, compus din cind membri, care să proceadă 
judlciarmente la constatarea evidenţel'.. El are dreptul a 
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face anchetă la faţa loculu1, a cita martorr, şi, după ce 
ascultă şi apărarea alesului'., dă sentinţa sa, pe care o 
supune la hotărîrea definitivă a Adunărei'. 

Această hotărîre se pronunţă, după o discuţiune pubJică, 
prin vot secret. 

Art. 8. Ori'.-cum s'ar pune votul, fie pentru admitere, fie 
pentru respingere, dacă numărul voturilor însemnînd res
pingerea nu este de două treim1 din cele exprese, depu
tatul este admis 

Art. 9. Preşedintele declară Adunarea consţituită îndată 
ce două treiml'. din alegerile făcute s'au găsit valabile. 

După constituire, AdunaL·ea urmează înainte cu veri
ficarea titlurilor celor-l'alţ1 deputaţi'., exceptînd pe cei ce 
vor fi fost trămiş1 la un comitet special, sau pe acei'. ale 

căror acte ar fi lipsă. 
Art. 10. La deschiderea sesiunilor, în cursul une1 le

gislaturi, biuroul sesiund precedente îndeplinesce dato
riile de biurou provizoriu pînă la numirea biuroulu'i'. de

finitiv. 
Art. 11. Pentru cercetarea titlurilor unefa sau ma'i'. mul

tor alegerl'. partiale, Adunarea alege prin sort1 o comi
siune de şapte membri, care procede în acelaş mod ca 
secţiunile verificatoare, 

Art. 12. Cînd, 1a începutul unei'. sesiuru, sunt de veri
ficat asemenea aleged, Adunarea trage ma'i'. întării la 
sorţi'. comisiunea de verificare, şi apo1 păşesce la forma
rea biuroulu'i'. q.efinitiv, fără a aştepta raportul acestel'. 
comisiunr. 

CAP. II 

Biuroul definitiv gi atributiunile sale 

Art. 13. Indată ce Adunarea a terminat verificările con
form art. 5, 6, 7 �i 9, ea procede la alegerea biuroulu 
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definitiv, compus de 1 preşedinte, 4 vice-preşedinţt', 8 se
cretarr şi 4 questort 

Toţ'i'. aceştia se aleg prin scrutin secret şi cu majoritate 
absolută a voturilor exprese. Dacă la întăfa votare nu s'a 
dobîndit majoritatea absolută, se face a doua votare, la 
care majoritatea relativă este de ajuns. In cas de pari
tate, la a doua votare, se va face balotare între ce'i'. cu 
voturl'. ma1 multe şi legale. Fiind farăşi'. paritate, se de
cide pl'in sorţ1. 

Art. 14. Biuroul definitiv se alege pentru toate sesiL1-
nile unu1 an. In intervalele de la o sesiune la alta, cel 
din urmă biurou expedueşte lucrările curente. 

Art. 15. Adunarea deputaţilor fiind aşa constituită, pre
şedintele încunoştiinţează despre aceasta pe preşedintele 
Senatului şi pe preşedintele consiliulu1 de miniştri. 

Art. 16. Atribuţiunile preşedintelu1 sunt : de a păstra 
rîndui'.ala în adunare ; de a priveghia asupra strictei pă
ziri a regulamentului; de a ţine rîndul între deputaţH 
ce a11 cerut cuvîntul ; de a interveni în desbatere spre 
a apăra regulamentul şi spre a reduce pe orator în mar
ginele discuţiune1. 

Cînd preşedintele va lipsi sau va voi a lua parte la 
discuţiune, unul din vice-preşedinţ'i'. 'l înlocueşte. 

Preşedintele sau vice-preşedintele, ce va lua cuvîntul 
într'o discuţiune, nu mai'. poate ocupa fotoliul în cursul 
acelei'. discu ţiun'I. 

Art. 17. Atribuţiunile secretarilor sunt: de a priveghia, 

sub direcţiunea preşedintelui, redacţiunea proceselor-ver
bale; de a face apelul nominal al deputaţilor după rîn
dul alfabetic ; de a înscrie pe rînd pe deputaţfi ce au 
cerut cuvîntul; de a da citire de pro'i'ecte de legi, amen
damente şi alte asemenea împărtăşiri; de a însuma vo
turile Adunăre'i'.; într'un cuvînt, de a înqeplini tot ce 
priveşte biuroul. 

Art. 18. Preşedintele alege doi'. dintre secretari'., înadins 
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însărcinaţi cu priveghiarea publicăre1 proceselor-verbale 
şi a tipăririlor trebuitoare Aq.unăre1. 

Art. 19. Preşedintele şi secretari! votează tot-d'a-una 
cei'. de pe urmă. 

CAP. III 

Tinerea sedintelor 
„ i:, b 

Art. 2n. Şedinţele Adunăre1 sunt publice. 
Cu toate acestea, Adunarea se formează în comitet se

cret, după cererea preşedintelu1 sau a zece membri, a
pro bată de Adunare. 

Ea decide, prin majoritatea absolută, dacă discuţiunea 
trebue redeschisă în public asupra acelu'i'.aş1 obiect. 

Nic'î un vot, însă, care trebue să aibă efect legislativ 
su.ii politic, nu se poate da de cît în şedinţă publică. 

Art. 21. Deputaţii se întrunesc în sala Adunăre'i. Preşe
dintele deschide şedinţele publice în urma încuviinţăre'î 
Adunăre'î. El arată, la sfîrşitul :fi.e-căreea din ele, dupe ce 
consultă Adunarea, ziua şedinţe'i'. următoare. El regulează 
în acelaş m.od ordinea zile'î, care se afişează în sală, �i se 
comunică imediat preşedintelu'i'. ministerulut 

Ordinea zile'î odată stabilită, nu se poate schimba de 
cît cu primirea miniştrilor. 

Cînd pentru discuţiunea publică nu este nimic la or
dinea zile'i'., după citirea sumarulul'. şi comunicărilor, pre
şedintele învită pe deputaţr a trece în secţiun1. 

Art. 22. Inceputul şedinţelor. este hotărît pentru ora 1 
post-meridiane, rămînînd deplină facultate Adunărei'. a ho
tă1·î alte ore ma'î de dimineaţă sau ma'î tîrziu., după tre
buinţa ce va avea. Ministerul va trebui a fi înştiinţat din 

"'· 

vreme de o asemenea schimbare a ore1. 
Şedinţele se curmă la 6 ore, afară cînd 213 din mem

bri'î presenţ1 ai'. AdunăreI vor cere prelungirea şedinţe'î. 
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Art. 23. 'l'ot deputatul care vine în şedinţă va cere�în
suşI la biurou constatarea presenţel'. sale în lista apeluluI 
nominal. Această listă se subscrie de preşedinte şi secre
tar'i'. Îndată dupe desehiderea şedinte:î. 

Art. 24. La deschjderea şedinţe}, preşedintele face cu
noscut Adunărel'. numărul deputaţilor presenţ1, şi un se
cretar dă citire numelor deputaţilor absenţr, cu concediu. 

Numele acestor din urmă se trece în procesul-verbal. 
Art. 25. Pentru ţinerea une1 �edinţe, Adunarea trebue 

să fie în complect. 
Completul este de jumătate şi unul din totalul nu

·măr al deputaţilor înscrişi în lista apelului nominal.

Art. 26. In nicI un cas şedinţele nu vor continua fără 
minimum de GO deputaţi. Insă., pentru cestiunile carr nu 

au figurat la ordinea zile!, majoritatea absolută, adică 
completul prevăzut la art. 25, este tot-d'a-una necesară. 

Art. 27. După declararea număruluI deputaţilor pre
senţî, ;nainte de a începe şedinţa, dacă 20 deputaţ"î vor 
cere constatarea aceluI număr prin apel nominal, biu· 
roul va fi dator a împlini cererea. 

Deputatul care n'a venit JiÎnă la verificarea şi sub
scrierea apelului nominal perde diurna pentru acea şe

dinţă; el poate însă a lua parte la lucrărl'.. 
Art. 28. Fie-care şedinţă începe prin citirea sumarulu"î 

şedinţe1 precedente, determinat la art. 100 din acest re

gulament. 
După încuviinţarea acestul'. sumar şi după hotărîrea 

Adunăre'i'. asupra reclamărilor ce se vor fi ivit în privi
rea procesulu1-verbal în extenso, publicat în Monitor, unul 
din secretari'. comunică Adunăre'i'. decretele şi alte împăr
tăşiri'. ce sunt în atribuţiunile Adunăre"î de a primi. 

Art. 29. In urma acest.or·a, discuţiunea începe asupra 

obiectelor ce sînt la ordinea zil3i. 
Art. 30. NicI un deputat nu poate vorbi de cît după 

ce s'a înscris maI înainte la biurou, sau după ce, de la 
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locnl său, a cerut şi a primit de la preşedinte cuvîntul. 
Voea de a vo1·bi se dă după rîndul înscrierilor sau al ce

rerilor, observîndu-se de normă a se da tot-d'a-una cu
vîntul unufa pentru şi altu1a contra. 

Este învoit însă fie-căruI deputat de a schimba cu al

t.ul rîndul său de a vorbi. 
Art. 31. MiniştriI iau parte la desbaterea legilor, chiar 

de n'ar fi membriî aI Adunărei. In acest cas, eI n'au 
dreptul de a vota. EI vor dobîndi cuvîntul orI de cite 
orI îl �or cere, fără a fi supuşI la rîndul înscrierilor. 

Presenţa unuI nlinistru cel puţin e necesa1·ă la desba

terile Adunăre'i'.. 
Art. 32. Citirea Mesagielor domnescî �i comunicările 

gnvernuluI au tot-d'a-una prioritate în privinta ordine'! 
zileI, fără însă a întrerupe, fără încuviinţarea AdunăreI, 
o discuţiune începută sau un vot.

Art. 33. Deputatul care vorbeşte nu poate a se adresa
de cît către preşedinte, către miniştriî sau către Adu
nare. Deputaţii pot vorbi de pe tribună sau de la locul 
lor, însă stînd în picioare. 

Raporturile comisiunilor, expunerile de motive ale 
pro'Iectelor, amendamentele sau alte împărtăşiri scrise se 
citesc numaI de pe tribună. 

Art. 34. OrI-ce imputare defăimătoare este oprită în 
discuţiune; la întă'Ia abatere, preşedintele rechfamă pe 
orator la cestiune. La a doua ÎI adresează o observare 
personală, care se înscrie în procesul-verbal. La a treia 
abatere, preşedintele Îi ridică provisoriu cuvîntul şi con
sultă Adunarea dacă trebue să cheme la ordine salt chiar 
să oprească pe acel deputa.t de a maI vorbi în tot cursul 
acele! di::;cuţiunI. Chemarea la ordine şi interdicţiunea 
se înscriu în procesul-verbal. 

.... 

Art. 35. NimenI nu poate fi întrerupt cînd vorbeşte 
de cît de preşedinte pentru apel la păzirea regulamen-
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tulu1 şi pentru rechemarea la chestiune sau la ordine 
conform art. 34 şi 36. 

Art. 36. Preşedintele singur are dreptul să recheme la 
cestiune pe orator, care se depărtează de dînsa. 

Dacă vre-un orator, după ce a fost rechemat la oes• 
tiune de două or'î în acelaş discurs, tot urmează înainte 
a se depărta de dînsa, preşedintele îi ridică provisoriu 
cuvîntul şi consultă Adunarea dacă trebue să oprească 
pe acel orator de a mar vorbi. asupra acester cestiunel'. în 
acea şedinţă. 

Art. 37. Nimeni nu poate vorbi mar mult de două ori 
asupra aceleeaşr cestiunr fără voea Adunărer, constatată 
şi vestită de preşedinte. 

Art. 38. Este tot-d'a·una liber a cere cuvîntul pentru 
apel la regulament, pentru cestiune de explicare a cu
vintelor sale şi pentru cestiune personală. In asemenea 
cestiunî'., însă, nu se poate vorbi de cît o•dată. 

Pentru cestiune personală nu poate lua cine-va cu
vintul de cît după votarea asupra obiectului în discuvune. 

Art. 39. Cestiunea prealabilă, adică de se primesce sau 
nu pro'îectul în discuţiune, cestiunea de amînare, adică 
de a se amîna discuţiunea pe altă . zi hotărîtă sau nu, 
reclamaţiunile la păzirea regulamentulu'î, acele de or
dine de zi şi de întăî'.etate, au tot-d'a-una precădere_asu
pra cestiune1 principale şi suspend discuţiunea, fără însă 
a: întrerupe pe orator cînd vorbeşte . 

Art. 40. Dacă zece membri ar Adunăre1 cer închiderea 
discuţiune1, preşedintele supune această cerere Adună
rel'., şi ea hotărasce, după ce a ascultat pe un singur o
rator contra închidere1 discuţiuneî'. şi pe altul pentru. 

Art. 41. Dacă Adunarea devine turburătoare şi dacă 
preşedintele nu poate restabili liniş!,ea, el anunţă că va 
suspenda şedinţa. 

Dacă liniştea nu se restabileşte, preşedintele suspendă 
şedinţa pentru o jumătate oră. 
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Jumătatea de oră expirată, şedinţa reîncepe de drept. 
Dacă totu�1 reîncepe turburarea, preşedintele ridică 

şedinţa şi o amînă pe a doua zi. 

CAP. IV 

Despre presintarea p1·o'î,ectel01· de leg'î 

Art. 42. Mesagiele domneştI se vor citi în şedinţă pu
blică; ele nu pot fi supuse la nici o discuţiune, la 11101

un vot, afară numai dacă vor co prinde vre-o propunere 
care ar trebui a fi votată. 

După citirea Mesagielor pentru închiderea sesiunilor 
sau disoluţiunea Adunărei, preşedintele va ridica şedinţa 
îndată. 

Art 43. Şeapte deputafi'. pot presinta Adunăre1 od-ce 
pro:îect de lege sau propunere. 

Ele se comunică, fără dis1.mţiune prealabilă, guvernului'. 
şi secţiunilor; apoi conform rt>gulamentulu1, merg la co
mitetul delegaţilor. Acesta'ş1 face raportul asupra lor. El 
este încă dator, cînd o propunere a fost admisă de ma
joritatea secţiunilor şi cînd este de natură a d�veni pro
:i'.ect de lege, să-i dea această formă. 

Art. 44. Cerere de urgenţă asupra une1 propuner'i'. sau 
proiect de lege nu se poate face de cît de guvern sau 
de zece membi·i ai Adunărel'.. 

Art. 45. Cînd se cere urgenţa, se deschide discuţiunea 
asupra ei. Dacă Adunarea o încuviintează cu majoritate 
de 213 a membrilor presenţ'i'., propunerea sau prolectul 
se trimite îndată la secţiun1, carr trebue să presinte ra
portul asupră'i în termenul mărginit de Adunare. In ori
ce cas, însă, între şedinţa în car@. s'a admis urgenţa şi 
aceea în care se pre sin tă raportul va trebui să treacă 
cel puţin o zi. 
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-76-

CAP. V

Imp'li-1Jh·ea Adun'li-re't în sec;iunT gi comisiun'i 

Art. 46. Adunarea se împarte, prin tragere la sor(i'., în 
�eapte secţiun'i'., cari se reînoesc pe fie-care an. 

Art. 47. Comisiunile speciale, precum acele de anchete 
parlamentare, ce Camera ar voi a faca în ver'i'.-una din 
ran1urile administraţiune'i'. publice sau în alte casur'i, 
acele budgetare, financiare, sau pentru or'i'.-ce alte lucrăr'i'. 
ale Adunăre'i'., se aleg prin bilete scrise. Numărul mem
brilor comisiunilor speciale se hotără�te de Adunare. 

Fie-care secţiune sau- comisiune 'ş'i'. numeşte prin ma
joritate pe preşedinţii şi secretarH săt 

Art. 48. Atît împărţirea Adunărel'. în secţiun'i'., cît şi alege
rea orl'.-cărel'. eomisiunl'. speciale, se face în şedinţă publică . 

Art. 49. Fie-care pro'i'.ect de lege se trimite în desbate
rea tuturor secţiunilor sau a comisiuni! or speciale. 

Art. 50. Fie-care secVune faC'e o discuţiune generală 
asupra pro'i'.ectelor de legl'. ce'i'. sunt trimise de Adunare. 
Discutiunea nu se va deschide înainte de 24 ore de la 
distribuţiune. Fie-care membru al secţiune}'. poate pro
pune amendamente la pro'i'.eetul de lege ce se discută. 

Art. 51. Cînd discuţiunea e terminată, fie-care secţiune 
înche1ă proces-verbal în care se coprinde socotinţa ma
jorităţii'. şi a minorităţii'.. 

Art 52. După aceasta fie-care secţiune numeşte, cu ma
joritate absolută, un delegat din sinul er. Delegaţi'i'. tu
turor secţiunilor alcătuesc comitetul însărcinat a lua din 
nou în desbatere şi a face raportul către Adunare. 

Art. 53. Acest comitet num�şte un raportor din si
nul său. 

Art. 54. Raportul comitetulu'i'. coprinde, afară de ana
lisa �eliberaţiunilor din secţiun"i'., şi opiniunea motivată 
a majorităţel'. şi a minorităţe"i'. comitetului. 
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Art. 55. Raporturile vor fi tipărite şi împărţite la toţr 
deputaţn'. cel puţin trei zile înaintea discuţiuneI în Adu

narea Generală, afară de casurile cînd Adunarea decide 

altmintrelea. 

Art. 56. Fie-care membru al Adunărei poate asista, 
fără să aibă glas deliberativ, la discuţiunile secţiunilor 

si a comisiunilor din care nu fac parte . 
Art. 57. Secţiunile şi comisiunile pot chema, spre a '1 

consulta la lucrăr'i'. şi a le cere lămuriri'., pe miniştri. 
Ele pot chema încă şi alte persoane afară din ad unare, 

al căror concurs le poate fi folositor. 
Art. 58. Comunicările între secţiun1 sau com1smnI şi 

minister se vor face numai'. prin ţ>reşedintele AdunăreI. 
Art. 59. Secţiunile şi comisiunile sunt datoare, pentru 

ordinea lucrărilor lor, să se conforme cu ordinea ziler 
hotărîtă de Adunare. 

Art. 60. Pentru ca o secţiune să poată intra în lucrare, 
trebue să întrunească cel puţin o treime din numărul 
membrilor ce o compun ; iar comisiunile speciale, majo
ritate absolută. 

Art. 61. Actele comunicate Adunăre1 se depun pe biu
rou, sau se adresează preşedintelu1. 

Adunarea poate cere tipărirea lor, dacă o crede tre
buitoare. 

Preşedintele Adunăre1 trămite la sectiunI, comitete şi 
comisiunI, toate actele relative la obiectele ce trebue să 
fie discutate de dînsele. 

Aceste acte sunt depuse la archivă de raportor1, (Jupă 
votul Adunăre'i'. 

Art. 62. Autorfî unu1 amendament sau propunere au 
drept de a asista, cu glas consult-ativ, la şedinţele sec
ţiunilor orl'. ale comisiunilor însărcinate cu examt�area 
luI, dacă nu fac parte din acele secţiun'i'. sau comisiunt 

Art. 63. Secţiunile şi comisiunile însărcinate de a exa-
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mina socotel'i', condi01'. sau leg1 de o mare întindere şi al
tele, pot, şi după închiderea sesiune1, a 'ş'i'. urma lucrările 
cu autorisaţiunea Adunăre'i'., încunoştiinţîndu-se şi guver
nul despre aceasta. 

Art. 64. Prescripţiunile acestu1 regulament sunt îndato
ritoare şi pentru secţiun'i'. şi comisiuni', în cît priveşte or
dinea şi poliţia şedinţelor lor . 

CAP. VI. 

Desp1�e discutare gt votare în gedin[ă publicli 

Art. 65. In şedinţa hotărîtă prin ordinea zilei pentru 
discutarea unui'. proi'.ect de lege preşedintele deschide dis-
cuţiunea. 

. Discuţiunea se împarte în două: I-iu, asupra prdi'.ectulul'. 
în total; al II-lea, asupra fie-căru"i'. articol în parte. 

Art. 66. In cursul discuţiune1, în şedinţă publică, or"i'.-ce 
deputat poate propune amendamente sau sub-amenda
mente la prol'.ectul de lege ori la conclusiunile ce se dis
cută. Amendamentul sau sub-amendamentul trebue a fi 
depus la biurou, şi nu se pune în discuţiune de cît numa! 
dacă, după o citire şi desvoltare din partea autorului, 
s'ar sprijini de cinci det>utaţI. 

Art. 67. Dacă amendamentul se sprijină de cinc'î depu
taţ'î, el trece la comitetul delegaţilor de secţiun"i'. sau la 
comisiunea respectivă, care îndată se retrage în camera 
conferinţelor spre a'l discuta, şi supune Adunăre"i'. opi-

niunea sa în aceeaşi'. şedintă. . _
_ Art. 68. Raportul citit şi discuţiunea generală finită, se 

consultă Adunarea asupra luărei în consideraţiune a Pro
iectulu'î de lege sau a propuneret. 
. Art. 69. Dacă Adunarea a luat în �onsideraţiune acel 

pro1ect sau propunere, se începe discuţiunea exclusiv a-
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pra fie-cărut articol în l)arte şi asupra amendamentelor 
ce 'l privesc. 

Art. 70. Dacă Adunarea nu a luat în consideraţiune 
proiectul, atunc1 Adunarea nu ma1 trece la discuţiunea 

articolelor în parte, şi acel prol'.ect rămîne respins. 
Art. 71. După săvîrşirea discuţiune1, articol după articol, 

dacă n'a urmat nic1 o modificare în acel pro1ect, sau dacă 
amendamentele propuse au fost primite de comisiune orr 
de guvern, atunc1 se pune la vot în întregimea lur, fără 
discuţiune, în aceeaş1 zi. 

„ Art. 72. Dacă unele din ·amendamente, fără a fi primite 
de comisiune sau guvern, sunt încuviinţate şi unele din 
articolele pro1ectulu1 sunt respinse de Adunare, atuncr 
votarea asupra întregulur prol'.ect se face în altă zi, după 
6 nouă desbatere generală, fără a se mar putea. face 
vre-un nou amendament. 
· Intre aceste două şedinţe va trebui să treacă cel pu

ţin o zi.
Art. 73. Od-ce profoct de lege poate fi retras de gu

vern în cursul discuţiune! şi chiar în momentul de a se 
procede la vot. 

Propunerile şj amendamentele provenite din iniţiativa 
deputaţilor, asupra cărora se va fi urmat discuţiune, nu 
se pot retrage de cît cu învoirea Adunărei. 

Art. 74. Propunerile simple sau motivate de trecere la 
ordinea ziler se discută şi se votează înd�tă, fără a mal 
merge la secţium. 

CAP. VII 

Inte1·peUJ,r't gi punere în acuzm·e 
.,.._ 

Art. 75. Fie-care deputat are dreptul de a cere de la 
autorităţr, prîn biuroul Adunărer, toate ştiinţele ce '1-ar 
trebui despre ort-ce ramură a administraţiune1 publice; 
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iar actul de ştiinţa dată rămîne în archiva Adunăre'î. 
Art. 76. Orl'.-ce membru al Adunărel'. are dreptul de 

a adresa guvernulu'î interpelări'.. 
Interpelările se anunţă în şedinţă publică din viu grai11 

şi precisîndu-se subiectul lor. Mimsterul este dator a da 
răspunsul său îndată, sau cel mult după trel'. zile. 

Biuroul, în cas de amînare, comunică ministeru1u'î no
tiţe după interpelare. 

La ziua fixată de minister spre a răspunde, se dă mar 
întă'i'.u cuvîntul deputatulu'i'. interpelator. După Tăspunsul 
dat de minister, discuţiunea urmează după regulele ge

nerale stabilite de regulament. 
Orl'.-ce moţiune s'ar presinta în urma interpelăre'î se 

trămite în secţiun'i'.. 

Art. 77. Propunerea d'a se pune în acusare un mi
nistru, conform ari. 101 din Constituţiune, se va face în 

sc1is, motivată şi subscrisă cel puţin de 20 membri!. A
ceastă propunere de acusare se va trămite în exami
narea tutulor secţiunilor, şi, dacă cinci din ele se vor 
pronunţa pentru primirea propunere'î, ea se va da în 
desbaterea Adunăre'i'., a cărefa hotărîre de dare în jude
cată va trebui să fie susţinută de o majoritate de 213 din 
deputaţil'. aflaţ'î faţă. 

Dacă propunerea a fost admisă de Adunare, ea nu
me�te un comitet însărcinat a susvne acusarea înaintea 
curţeî de casaţiune. 

CAP. VIII 

Despre votare 

Art, 78. Voturile Adunăre'î se dau prin sculare şi şe
dere, prin viu graiu şi prin scrutin secret, adică prin 
bile sau bilete scrise. 

Votul asupra articolelor în parte ale unu'i'. prorect sau 
. , 
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propuner'i'. se face prin sculare şi · şedere. Votul pentru 
luarea în considerare, sau asupra pro'îectului şi propu

nerei în total, se face prin apel nominal. 
Art. 79. La votul prin sculare şi şedere, preşedintele 

invită pe deputaţi! ce sunt 4pentru� a se scula şi pe acei 

ce sunt 4contra.� a se dea. Prese dinte le si secretarii'. de-
• • • 

clară resultatul votărei'., care se poate repeti pînă la a 

treia oară, �i prin contra-pro bă. 
Dacă, şi după a treî:a încercare, tot urmează îndoială, 

atunci votarea se face prin apel nominal. 
Art. 80. Votul prin viu graiu se face în modul urmă

tor : Unul din secretar}'. dă citire apelulul nominal. Fie

care deputat declară, la rîndul său, verbal dacă e pentt·u 

sau contl'a pr, ,rectului ori propunerd: în discuţiune. 

Art. 81. Votul prin bile se face numa1 atund cînd 15 
ceJutaţ1 'l cer *).

Art. 82. Votul prin bilete scrise se face la ort-ce ale
ger'î de

· 
persoane, pentru comisiuni, presentaţiun:î, etc. 

La votarea prin bilete acele albe nu se pun în numă
rul voturilor date, şi majoritatea cerută este numa1 ju

mătate plus unul din biletele scrise. Asemenea nu intră 

în numărul votanţilor nici'. acer cart se abţin ue la vot. 
Voturile prin bilete se înseamnă de către secretad pe 

tabloul ad-hoc şi se subscriu de către preşedinte şi se

cretar:î. 

*) Scrutinul prin bile se face în modul următor : un 
secretar face apel nominal şi dă fie-cărui'. deputat cîte 
două bile, din cad una albă şi alta neagră. Deputatul 
depune în urna aşezată pe tribună bila care exprimă do
rinţa sa şi aruncă într'o altă urnă pusă pe o masă deo
sebită bila de care n'a făcut întrebuinţare. Bila albă ex
primă aprobaţiunea, cea neagră desaprobaţiunea. Amîn
două urnele sunt acoperite. După depun�rea bilelor, se
cretarii aruncă bilele din urna SCl'UtinuluI într'un pane
raş; er le numără de faţă şi separă : bilele albe de cele 
negre. 

6 
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-82-

A.tt. 83. Preşedintele işi secretarfî sînt însărcinaţ1 cu 
adunarea voturilor. 

Preşedintele- anunţă resultatul **). 
Art. 84. Votul atunci e valabil cînd întruneşte majori

tatea absolută, adică jumătate plus unul din numărul 
deputaţilor eeruţ'î Ia art. 25 spre a forma completul 
Adunărer. 

Dacă numărul votanţilor nu împlineşte această majori• 
tate, preşedintele declară că scrutinul este fără resultat 
şi votarea se face din nou la îneeputul şedinţer viitoare. 

Cînd este paritate de · votur'i'., Ad unare a a respins •. 
Art. 85. Resultatul deliberărilor Adunărer, adică înche• 

iarea, se proclamă de către preşedinte prin următoarele 
cuvinte : ◄Adunarea încuviinţează> sau : .cAdunarea nu 
încuviinţează�. 

Art. 86. Profoctele de leg'i'. rotate se trec în o condică 
specială, şnuruită şi legalisată de biurou pe fie-care f oa'i'.e. 
AcP,ste- profocte se subscriu de preşedinte �i secretar'i'. şi 
se înaintează guvernulu'î. 

CAP. IX 

Inv-iolabilitatea deputaJilor 

Art. 87. Membrii Adunăre1 nu pot :fi arestaţi sau ur
măriţr în maf erie de represiune, în timpul sesiune:î, de 
cît cu autorisarea Adunărer. Cererea de autorisare se a
dresează de guvern preşedintelu'i'. Adunăre1, care o co
munică în şedinţă publică. Cererea se trămite îndată �i 

**) Resultatul scrutinulut . . . • . N.
Numărul votanţilor. . . . . • . • N.
Majoritatea cerută . . . . . . . . N.
Bile albe. . • . . . . . . . . . N.
Bile negre . . • . . • . • . • . . . N.
Abţinuţ1. . . . . . N. 
Adunarea încuviinţează sau nu . • . . • N.
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fără discuţiune la secţium, car'î examină de este motiv 
de a se încuviinţa urmărirea. 

Raportul comitetulu:i'. delegaţilor în această cestiune se 

supune AdunăreI în timpul fixat de ea. 
Art. 88. Cînd un deputat este arestat în intervalele se

siunilor, dosarul se comunică AdunăreI în ziua descbi

dereI sale. 
Adunarea hotăraşte dacă trebue a se înceta sau men

tine. arestarea în timpul sesiunet Tot ast-fel se procede 
• 

în privinţa arestăre1 unu1 deputat, în cas de vin� ve-
ghiată, în timpul sesiuner. 

CAP. X 

Despre petitiun't 
J, 

Art. 89. Or:î-cine a.re dreptul a adresa petiţiunl'. Adunăreî'. 
Coprinsul lor se expune în resumat de unul din secre

tarr la începutul fie-căre'i'. şedinţe. Dupe aceasta, ele se 
trămit fără discutiune la comisiunea petiţiunilor, numită 
de Adunare la începutul fie-cărel'. sesiunI, şi carP. este da
toare a presinta în fie-care Sîmbătă, asupra tutulor pe
tiţiunilor venite în cursul săptămîneI, un raport general. 

Adunarea hotăraşte asupra tutulor petiţiunilor menţio
nate în raport. 

CAP.XI 

Desp1·e pro'tectele rle leg'î înapo'îate de căf1•e Senat 

Art. 90. Cînd un proiect de lege se înapol'.ază Adunăre1 
cu amendamente făcute de Senat, preşedintele încuno
ştiinţează pe Adunare daspre aceasta şi înscrie pro'i'.ec-
tul de lege la ordinea zileI a secţiunilor. 

Art. 19. Disposiţiunile acestui regulament, privitoare 
la discutarea proiectelor votate de Adunare din început, 
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se păzesc şi la discutarea şi votarea prol'.ectelor amen
date de Senat. 

Art. 92. Pre�edintele Adunărer deschide discuţiunea în 
şedinţa hotărîtă prin ordinea zile1

1 
însă discuţiunea nu 

priveşte de cît articolele amendate. 

Art. 93. Hotărîrea Adunărer se rosteste prin una din 
> 

următoarele formule : 

4Adunarea a priimit profoctul de lege amendab-, sau 

•Adunarea nu a priimit pro'i'.ectul de lege amendat>.
A1-t. �4. Pre�edintele aduce îndată la cunoştiint.a pre

şedintelui'. consiliului'. hotărîrea Adunărel'.. 

CAP. XII 

Def�pre redacpunea, rliscufunea ;i vo(aJ·ea Adr·ese'î 
.

Art. 95. Pro'i'ectul Adrese)', menit a răspunde la diseur-

sul '.rronulu1, se va redacta de o comisiune specin.lă corn
pusă din şeapte membri aleşr de către AJunare. 

Miniştrfi vor comunica acestel comisiun'i'. toate deslu
şirile trebuincioase asupra afacerilor ţăre'l'. 

Art. 96. Profoctul de Adresă, după ce se va C'iti în A
dunare, se va tipări şi Împărţi. 

Art. 97. Discuţiunea pro'i'.ectulu1 de Adresă se face în 

şedinţă publică, tre'l' zile cel puţin după distribuire. Ea 
se urmează după modul prescris pentru pro'i'.ectele de 
lege în genere. 

Art. 98. Adresa se va presinta Domnulut prin o depu· 

taţiune de 20 membri a'i'. Adunăre1 numiţl prin sorţl'. în 
şedinţă publică. 

Preşedintele Adunăre1 şi biuroul fac pururea parte din 
deputaţiune. 

Preşedintele fa cuvîntul în nume le deputaţiune'l'. 
Tot aşa se urmează şi cu deputaţiunile de felicitaţiune 

ce urmează a se presinta Domnulu1 la sărbătorile na
tionale şi religioase, precum şi la alte zile solemne. 
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CAP. XIII 

Despl'"e procesele-ve,·bale gi publicafittnea desbaterilor 
Adunlfre'l: deputatilor 

Art. 99. Redacţiunea proceselor-verbale ale Adunăre'i 
este pusă sub direcţiunea preşedintelui'. Adunăre:i'. şi în
credinţată redactorilor şi stenografi.lor oficialî, cari'. vor fi 
11umiţ'i'. şi pot fi revocaţ:i'. de preşedinte. 

Discursurile se comunică oratorilor, după a lor cerere, 
spre a le revedea şi rectifica înainte de a se publica în 
.1vlonito1,•. 

Art. 100. Pentru fie-care şedinţă a Adunăre'i'. se redige 
un îndoit proces-verbal, adică un suma>· dînd seama pe 
scurt de toate lucrările şedinţe'i'., şi altul in extenso co
pl'inzînd în întregimea lor desbaterile urmate. 

Art. 101. Procesul-verbal sumai--, îndată ee s'a aprobat 
de Adunare, se subscrie de secretarul, care 'i'.-a dat citire 
Hi se depune la arhivă. 
" 

Art. 102. Procesele-verbale in extenso se vor transcrie 
într'o condică şi se vor subscrie de preşedinte şi de unul 
din secretar'i'.. 

Aceste procese verbale se vor publica în întregimea lor 
în J1fonitor·ul oficial, împreună cu lista nominală a depu
taţilor carl'. au fost faţă, a doua zi chiar după şedinţă. 
De odată cu publicarea aceasta se va mal'. face o publi
caVunc specială în 8° tot a acestor procese-verbale. 

CAP. IV 

Despre congediu �i absente 

Art. 103, Nici'. un deputat nu poate Jipsi de fa şedinţele 
Adunăre:i'. fără un congediu dat de dînsa. 

Art. 10!. Or'î-ce membru al Adunăre1 care lipseşte şease 
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şedinţo de-a-rîndu, fără s·au peste congediul dat, se con
sideră demisionat. 

In ambele casun, după şedinţa a şasea, preşedintele, 
cu învoirea Adunăre1, aduce la cunoştiinţa ministerulu:î 
de interne că scaunul acestm membru este vacant. 

Pentru deputaţil'. cart, în momentul alegerilor, s'ar afla 
peste hotar, excluderea nu va avea loc de cît după lip
sirea lor nemotivată la două-spre-zece şedinţe conse
cutive. 

Art. 105. Impiedicările de fortă majoră trebue să fie 
dovedite prin adeverinţe în scris ale autorităţilor locale; 
far cele pricinuite de boale printr'o înscrisă declaraţie a 
mediculu:i'. oficial al localităţer. 

Dacă, după trecere de şease absenţe, deputatul absent 
nu va v\jni la Cameră, biuroul 'l va invita de a veni sau 
a trimite dovada îmţ>iedecărer. 

Dacă, în termen de 10 zile de la notificare, nu va tri
mite justificarea, atunc'I scaunul se va declara vacant. 

Art. 106. La finitul fie-căre1 lun'î biuroul publică prin 
.:.llonito1"ul oficial lista deputaţilor cari n'au fost faţă la 
toate şedinţele Adunărei'., însemnîndu-se de cîte or'î au 
lipsit, şi n1otivele, de ar fi fost, ce 1-au nevoit la aceasta. 

CAP.XV 

I>espre politia inter-ioarlt a Adun?ire'î 
./t 

Art. 107. Poliţia Adunăre1 şi a încăperilor atîrnate de 
ea este exercitată de către preşedinte. 

Art. 108. Nimen1, afară de membru Adunăre1 şi de mi
niştri, nu poate, sub nici'. un cuvînt, a se introduce în 
sala şedinţelor. 

Art. 109. Or:î-ce persoană din public nu va avea o pur
tare cuviindoasă, sau va întrerupe tăcerea recomandată 
publiculu1, sau va da semne de aprobaţiune ori de des-
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aprobaţiune, sau va turbura liniştea în or'î-ce chip, se va 
scoate îndată afară din tribună, după ordjnul preşedin

telui'. 
La cas cînd preşedintele o va socoti de trebuinţă, el 

va putea ordona chiar arestarea zisel'. persoane şi duce
rea e'i'. sub escortă înaintea autorităţel competjnte. 

Art. 110. Este oprit de a intra în sala Adunăre'î în

armat. 
Puterea armată va putea pururea fi. chemată de către 

preşedinte. 
Art. 111. Biletele de intrare pentru tribuna publică, 

pentru a ziariştilor şi cea oficială, sînt în disposiţiunea 

pre�edintelu'i'. Adunăre'î. 
Biletele de intrare pentru tribuna diplomatică sînt în 

disposiţiunea mjnisterulu'i'. afacerilor străine şi. de s.tat. 
Art. 112. Pentru redactoril'. şi stenografil'. oft.cian'. sunt 

locur1 reservate în apropiere de tribună. 
Art. 113. Disposiţiunile capitolulu1 de faţă se vor ti

pări şi afişa în fie-care tribună. 

CAP. XVI 

Despre administrat{unea intei·ioarli 

Art. 114. Administraţiunea superioară a Adunăre'i este 
în atribuţiunile preşedintelut 

Directorele însărcinat cu priveghearea, corigiarea şipu
blicarea proceselor-verbale, directorele cancelarie1 şi toţ1 
impiegaţfi'. sunt numiţ1 qe preşedinte cu consultarea biu
roulu1, de către care pot să fie şi depărtaţl'.. 

Art. 115. Preşedintele regulează, prin hotărîr'î speciale, 
organisarea tutulor servicino·r. 

Art. 116. Preşedintele, în înţelegere cu questorn, .... ho
tărăşte întrebuinţarea banilor destinaţ'î pentru cheltue
lile AdunăreJ'.. 
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Art. 117. Questoril'. sunt însărcinaţl'. cu cheltuelile atin
gătoare de personalul şi materialul Adunărel'., în urma 
hotărîrilor preşedinteb.l'., şi primesc fondurile trebuitoare 
din creditul delegat de ministerul finaneelor. 

Art. 118. Preşedintele poate delega questorilor parte 
din puterile sale administrative. 

Art. 119. La finele fie-cărer lunl'., o comisiune specială, 
compusă de şeapte membri numiţi de secţiunl'. pentru 
sesiunea anuală, cercetează socotelile casierulul'. Adunărel'. 
şi trimite, prin raport către preşedinte, resultatul cu do
cumentele trebuitoare spre desluşire. 

Acest raport se supune Adunăreî spre închidere. 
Art. 120. Un cap de uşied şi uşieriî trebuincioşi'. sunt 

ataşaţi Adunărer pentru trebuinţele er. Aceştia se numesc 
de preşedinte împreună cu biuroul. 

CAP. XVII 

DespJ-·e guarda armat'li a A.dun?i,-·e'î 

Art. 121. Guarda Adunăre1 este sub ordinele preşe
dintelui'.. 

Asemenea este un post de gendal'mJ'. eălă1·etr În dis
posiţiunea preşedintelui Adunărer. 

CAP. XVIII 

Desp1·e modificarea regulamentultt'î 

Art. 122. Ori'. cînd două-zec'î şi cinc1 membril vor so
coti că este de trebuinţă a se modifica regulamentul 
Adunărel'., vor face o propunere subsemnată de (lÎn§Ii'. 
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Această propunere se va citi în tre'i'. şedinţe publice 

succesive. 
După aceste tre1 eitirl'., dacă Adunarea, prin majoritate 

de două treiml, va lua propunerea în consi(l.eraţiune, o 
va trămite la o comisiune specială, asupra raportului 
cărc'Ia se va pronunţa definitiv. 

.... 
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DAN D. BRATIANU 

Secretar al Camere1 
<Joi. I. Argeş. 

1Vational-libera l • 

Născut în Bucureşt1 la 1866. Fiul marelu'i'. patriot Du
mitru Brătianu. 

Inginer diplomat al scoale'i'. de podur'i şi şosele din 
Bucureşti'.. Inginer la căile ferate şi la Ministerul Lu
crărilor publice. 

Ales pentru prima oară în alegerile generale din No
embrie 1895 cu 175 voturi., 

Domic:i.liul: Bucurega, 52 Str. Colt ea.

.... 
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IOAN D. MALLA 
C,ol. I. Argeş 

.J.Vafional-Liberal 

Născut în Bncureştl'. la 10 Martie 1854. Studiile secun
dare şi universitare în ţară. Advocat. Ziarist. Autor dra
matic. 

Intrat pentru prima oară în Cameră în alegerile gene
rale din Noembrie 1895 cu 173 votud. 

Membru-delegat al comitetulu1 de redacţiune al zia
rulu1 Na 1ionalul. Autor al pieselor 4Furiile Tinerete't i> , 

4Din Glum(i,.,, <1.In pragul sceneh•. Localisator al piese lor 
4-Prima Schintee►, <t. Cea ai>, 4423'1>, 4Hagiul'I>, ,,,Afurisit Ie
pure'/> etc. Lucrările originale şi localisările sale au fost
jucate cu mare succes pe scena Teatrulu'î NaJional, din 
Bucureştr. 

Domiciliul : Bucuregtt, strada Luterană 43.
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NICOLAE CONSTANTINESCU 

Col. II. Argeş. 

National-liberal. 

Originar din judeţul Argeş. 
Vechiu partizan al partidului liberal, cu care a luptat, 

la guvern şi în opoziţie. 
Fost consilier comunal şi judeţean. Ales în Cameră 

pentru prima oară în 1884, reales în 1888 şi în alegerile 
din Noembrie 1895 cu 234: voturr. 

Proprietar. 
Domiciliul: Bucu1·e.st'î, Hotelul Orient. In provincie :

Pite�t'î. 
. � 
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NICOLAE DIMANCEA 
Col. II. 

l\fational-li1Je1·al. 
!I 

Născut la 1838 în oră�elul Cerneţî', din judeţul l\fehe
clint'î. Studiile făcute în tară.-Advocat în l'itestî. 

• > , 

A intrat în luptele politice în anul 1858, ca partisan al 
partidului liberal, luînd parte la toate evenimentele po
litice, de care este legat partic;lul s:111.. 

Propagatur adiv al candidaturel'. lui Cuza la tronul 
Munteniei, în 1859, şi unul din conducătorii poporului la 
Mitropolie spre a impune Camerei nlegerea Domnului 
MoldoveI. -La 1864:, cu ocasiunea lovit.urei de Stat în
cercă o mişcare în judeţul Argeş. Este însă arestat, �i 
mai tîrziu achitat. - Delegatul consph·aţiuner pentru res
turnarea Domnitorului Cuza, în judeţele Argeş �i Muscel, 
unde revoluţia din Capitală este priimită cu entusiasm. 

In 1871, în capul poporulu'i'. din Pite�t'î, rezistă., la bi
seTica Mavrodolu, din acel oraş, armatei, f�aTe reprimă 
cu vărsare de sînge, mişcarea populară, în urma unor 
turburăd electorale. Arestat împreună cu alţi 19 co
mercianţi, este achitat de juraţii din Vîlcea,- -după o de
tenţiune preventivă de 7 lun"î,-de acuzarea de resbel civil.

Fiind în închisoare. este ales deputat de colegiul III, dar 
invalidat. De la 1870 face parte din Parlament, cu între
rupere de la 1888-1895, ca representant al judeţului 
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Argeş, a.Ies de colegiile I, II, III. Reales în alegerile ge
nerale din Noembrie 1895 cu 309 voturL 

In legislaturile liberale, de la 1876-88, a fost de mai'. 
multe ori Vice-Preşedinte al Camere'i'.. Decorat cu ordi
nele naţionale. Se ocupă cu ayocatura. 

Domiciliul: Bucure�tr, I-fotel· de· France. In provincie : 
P.ite,;·fî. 

t, 

f 

-,,,. 

7 
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CONSTANTIN DOBRESCU-ARGEŞ 

Col. III. 

Deniocrat. 

Născut la 5 Iunie 1859 în comuna rurală Muşeteştr, din 
părinţi ţărani. Fost învăţător rural de la 1876-1888. Fost 
membru în consiliul general al judeţulu1 Argeş în 1883.

Ales pentru prima oară deputat sub guvernul liberal 
al lui Ioan C. Brătianu, dar invalidat, căci'. nu'şi îndepli
nise obligaţiunile militare.--Reales în 1888

1 
în ambele ale

ger1'., în 1890, 1891, 1892 şi acum în ultimele aleged din 
Noembrie 1895, cu 800 voturr din 1000 votanţr, în tot
d'a-una ca reprezentant al ţărănime'i din Argeş. 

Licenţiat în drept de la Universitatea din Bruxelles. 
Ziarist. -A redactat ziarele Ţliranul (1882-84) şi Gazeta 
Popo1·ulu'î (1891-92). Conduce şi astă-zi' Gazda fliranilor, 
fondată în anul 1892. Fost membru al Uniune! Democrate 
(1889-91). 

Ideal politic: Emanciparea politică a ţărănime'I'. 
Domiciliul: Bucurest'î : Strada Blănari'. No. 2 . 

., 

' 
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IUNIU I. LECCA 

Col. I. Bacău. 

Nat·ional•liberal . 
.!I 

Originar din judeţul Bacău. 
Ales pentru prima oară în Parlament, în opoziţie, sub 

guvernul conservator. Reales în ultimele aleger'i'. generale 
din Noembrie 1895, cu 164 voturl'.. 

Se ocupă cu agricultura Proprietar. 
Domiciliul : Buciwe ·.-t1, Hotel Bulevard. In provincie, 

V V � 

la Bacau. 
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ALEXANDRU LUPAŞCU 
Vice-preşedinte al Camere'i'. 

Col. I. Bacău. 

* 

National-libe1•al. 

Originar din Bîrlad. 
Fost membru la Inalta Curte de Compturi'.. Actual

mente pensionar.- Preşedinte al Consiliuluî'. de Adminis
traţie al Societăţeî'. Creditulu'i'. Funciar Urban din Bucu
reşti. - A mai'. făcut parte din Parlament, sub guvernele 
liberale, dintre anii'. 1876-1888. - Reales în ultimile ale
ger'i generale din Noembrie 1895, cu 146 voturi. 

Domiciliul: Bucu1·egt'î, strada Cosma No. 12. 

* A promis fotografia şi biografia, dar nu ni le-a trimis.
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ALEXANDRU VILNER 

Col. I. Bacău. 

National-Liberal 
!I 

Vech'fi:i parlamentar. 
A făcut parte mar din toate legislaţiunile, de la 1870, 

atît din Senat, cît şi din Cameră,-ca guvernamental �i 
1 ca oposant. 

In alegerile generale din N oembrie 1895 a fost reales . 
la Cameră, cu 160 voturf. 

Domiciliul : Bucnreg;fî, calea Victorie160. Iri provincie, 
la Bacău. 

*) Ne-a declarat, că nu s'a fotografiat nici odată. 
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CATON G. LECCA 

Chestor al Camerei 
{;ol. II. Bacău. 

Nationtil•libe,-,it. � 

Originar din judeţul Bacău, unde este mare proprieLa1· 
fnuciar. 

A făcut parte din Cameră în timpul guvernului' Ji
beral, pînă, la 1888. Reales necontenit în opoziţie, :;ul> 
regimul conservator, şi în ultimele alegerl' generale din 
Noembrie 18!)5, cu 379 voturr, în tot dauna c:a reprcsen
tant al judeţului' Bacău. 

ln ultimii anr al' guvernului liberal, de sub presiden
ţia lu1 Ioan C. Brătianu, a fost membru activ al op0-
siţie1-unite, ca liberal-disident. In urma concilieril cle
mentelor liberale, înglobate în oposiţia de toate nuan
ţele, în anul 1891 a reintrat în partidul naţional-liberal, 
cu care a luptat contra guvernulu:î conservator, înăuntru 
ca şi în afară de Parlament. 

S'a retras din ultima Cameră conservatoare, împreună 
cu ce1-l'alţ1 deputaţ'î naţionall'.-liberaH, liberaiî, nuanţa 
Vernescu, şi conservatod, nuanţa Gr. G. Peucescu, cu 
ocazia votăre1 legel'. minelor. 

Domiciliul: Bucure . ..,t'î, strada Dionisie 80. � 
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GEORGE LEVEZEANU 

Bacău. 

Liberal. 

Originar din judeţul Bacău. 
A făcut, parte <Mn partidul liberal-conservator, nuanţa 

Vernescu, al căru1 deputat a fost în două legislaturi, 
după retragerea de la guvern a liberalilor, în 1888. A 
urmat pe şeful său, d. George Vernescu în noua sa evo
luţie, şi s'a apropiat de partidul naţional-liberal. 

Reales în alegerile legislative din Noembrie 1895, ca 
· deputat al colegiulu1 II cu 345 voturi.

Fost consilier comunal şi primar al oraşului Bacău. 
Domiciliul: Bucur•e,ţft, la Hotelul Union. In provincie: 

Baâiu. 
., 
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BOGDANP. MUNTEANU 

�ol. II. Bacău. 

Nafional-Libe19al 

Născut în Tîrgul-Ocna, judeţul Bacău, la anul 1839. 
A făcut studiile în ţară şi s'a consacrat comerciuluI cu 

care se ocupă şi a�tă-z'î. 
In 1889 a jntrat în politică ca partisan al partidulul'. 

naţional-liberal. 
In alegerile din N oembrie 1895 a fost ales pentru prima 

oară ca deputat al coleginlu:i'. II cm 245 voturî, în balo
ta,giu. 

Domiciliul : Bucur·est1, BulevarJul Elisabeta No.· 12. 
In provincie : T.-Ocna� 

q 
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LEON SAKELLARY 

Col. III. Bacău. 

N<,1,tional-libe1·al • 

Născut la 26 Martie 1852, în Fă.lticenI. Studiile secun
dare le-a făcut în tară, cele universitare în străinătate. 
Doctor în drept.-Âvocat.-Fost procuror la Iaşi şi G-a
lafi'. Fost prescdinte al tribunalului Bacă11.. 

Faee politică militantă, din 1876, ca membru al parti
dului naţional-liberal. Fost şi actual primar al oraşulu1 
Bacău (odată sub guvernul conservator �i de trei od sub 
cel liberal).Numele s,1,u este legat de numeroase şi folo
sitoare l ucră.rf municipale din comuna sa. 

Ales pentru prima oară în Cameră la 1888, la cole
giul II, reales în 1891, în opoziţie, la colegiul III, �i în 
ultimele alegeri din 1895, ca deputat al colegiulu'i'. III, 
cu 917 voturi, din 1050 votanţ1. 

Credinţe politice: Numai ideile naţionale şi liberale 
sînt cele mar potrivite pentru starea noastră politică. 

Domiciliu : Bucur·est'î, Hotel Bristol. In provincie 
. Bm:ă 11, strada Ferdinand No. 23. 
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CONSTANTIN VLAICU 

Col. III. Bacău. 

* 

Ntitional•libe,•al. 

Originar din judetul Bacă11.. 
A făcut studii'. speciale de agriuultnră şi agronomie. 
Ales pentru prima oară în alegerile generale din No-

embrie 1895, cu 859 votur'i'. din 1050 înscrisi. 
Se ocupă cu a.gricultura. 
Domiciliul : Bacăti.

* De şi a promis fotografia şi biografia, nu ni le-a tri-
" V 

rnes msa. 
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-107-

ALEXANDRU ENACOVICI 

Col. I. Botoşau1. 

Libertil-de11ioc1�at. 

Năslmt în Boto�an'i'. la 15 Ianuarie 18:18. A făcut stu
ct.iile la -tr\.cademia Mihăilea.niti> si la Universitatea din 
hi�t, absolvind cursurile facult:1ţt'lor de litere şi drept. 

Activitatea sa politfoă datează din timpLll ministerulut 
liueral de la 18G7-6S. A f;_fout opositie cnercric;'î. gL1vcr-
1rnlu1 conservator căzt1t la 1876. A SL1sţlnut gL1vernele 
liherale pînă la 1881, cînd a trecut în rindnrilc libcra
Jilor dbidenţI:, intrînd mar tîrzifr în partidL1l liberal-con• 
servator, fără a fusiona cu conservatorH, şi pă.strînd or
ganuluY său Vocea Botosanilor, fonda.t în 1880 (apare �i 
astă.-zl'.) atitudinea sa constant liberală. 
;:: A făcut parte din tre1 legislaturr, fiind ales pentn1 
prima oat·ă în Cameră, la 1888, ca deputat al colegiuluî I. 
Reales în 1890 si acum în urmă, în alegerile din Noem
brie 1895, cu 187 votur1 din 220 votanţ:î. 

Amic şi discipol al marelul'. democrat C"C, _A. Rosetti, la 
a le căruî principil a rămas credincios. 

Credinţe politice: Evoluţionist pe calea paşnică. Adept 
al deseentralisărer ad1ninistrative. 
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# 

Chestiunile �ociale cu aplicaţiune la· ţara noastră for-
mează preocupaţia sa constantă. 

Avocat. Publicist. 
:bomicilul: Bucure�t't, Hotel Bulevard. 
In p,·ovincie: Boto�anr. 
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V 

GHEORGHE V. URZICA 

Col. I. Botoşau.1. 

National-libe1·al. 

Născut în satul Cordăreni'î, din iudeţul Dorohofu, la. 1 
Qctombrje 1840. Studiile făcute în şcoale particulare. 

Intrat în politică la 1866, a luat parte activă mar la 
toate marele evenimente ale desvoltărei' noastre politice. 

Ales în Parlament pentru prima oară la 1879 în Con
stituanta, chemată să, modifice art. 7 din Constitutiune.
A fost dintre cer 28 deputati' anti-revizion'stL 

, 

De atunci'. a fost reales în mar toate legi�laturile, între 
cart şi aceea, care a proclamat Regalitatea. La Consti
tuanta din 1880-84 a votat pentru lărgirea colegiilor 
eleetorale. 

Reales în alegerile din Noembrie 1895 cu 1G6 voturi 
din 220 votanţr. 

Fost consiher comunal, în ma'i multe rîndur1, al ora
şului Botoşanr, şi preşedinte al consiliului general din 
judeţul Botoşanr. 

Se ocupă cu agricultura. l\iare proprietar şi arendaş. 
Ofiţer al ordinelor Steaua Rvmîniet Şi Co·1·oana Bomî

niet. Medaliat cu Aplir-ător·i'î Independenttî.
Domiciliul: Bucure fî, Hotel Capşa. � 

Roto1an'f: Moşia Zăiceştil. 
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CONSTANTIN G. VERNESCU 

Secretar al Camerer 
Col. I. Rotosan'î. 

. 

Liberal. 

Născut în Bucureşti la 17 August 1862. Fiul d-lur 
George Vernescu, fost ministru. 

Elev al ŞGoaleI de Ştiinţe Politice şi Doctor în drept de 
la Paris. 'resa sa tratează Despre Fluv-i'î în Dreptul inte1·
naJional. 

După ce s'a întors în ţară, în 1888, a fost ales depu
tat al judeţului Teleorman, în două legislaţiunI, sub gu
vernele liberal-conservatoare. Fiind raportor al conven
ţiunei cu Franţa pentru protecţia mărcilor de fabrică, a 
fost decorat de guvernul republiceI cu Crucea Legiunei 
de onoare, în gradul de cavaler. 

A urmat grupul Vernescan în apropierea sa de parti
dul National-liberal. In alegerile din Noembrie 18�5 a. 
fost ale

0

s deputat la colegiul I BotoşanI, cu 170 voturi. 
Mare proprietar rural. Cavaler al Coroane'î Romînie'î. 
Domiciliul : Bucure.5t>f,, Calea Victoriei'. 147. 

� 
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IOAN TH. BUZDUGAN 

()ol. II. Botoşani. 

Liberal. 

Născut la 1860 în Botoşan'f. Studiile secundare le-a fă
cut în ţară, dreptul la Paris. 

A făcut parte din partidul Liberal-Conservator, ca par
tisan al D-luI George Vernescu. Fost primar al oraşuluî 
BotoşanI sub acel regim. - In urma desunireI liberal
conservatoare, a urmat pe şeful său şi s'a apropriat de 
naţionalfi-liberaH. In timpul se·siuneI parlamentare din. 
1895-96, s'a grupat în jurul D-luî N. Fleva. 

Ales pentru prima oară în Cameră, în alegerile din 
Noembre 1895, cu 381 voturI, din 415 votanţI, contra luî 
C. Bobeica.

Domiciliul : Bucur·eJa, Hotel Capşa. In provincie : Bo
togan'î. 

.... 
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NICU EN ĂŞES CU 
Secretar al Camere'i'. 

{)ol. II. Botoşai11 

National-Liberal . 
.!t 

Născut în satul Corni, plasa Siret, judeţul Botoşan'i'., la 
23 Ianuarie 1858. 

Licenţiat în drept de la Universitatea din· Bucuresc'i'.. 
După terminarea studiilor, în 1882, a intrat în politică, 

înscriindu-se în partidul naţional-liberal. 
Fost scurtă vreme magistrat. Se ocupă cu agricultura, 

.fiind arendaş şi proprietar, şi cu avocatura. 
Ales în Cameră pentru prima oară, în alegerile din 

Noembrie 1895 cu 376 voturt 
Domiciliul : Bucurest'î, Hotel Bristol. In provincie : � 

Botosan't. 

-
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VASILE D. VASILIU 

Col. II. Botoşani. 

National-liberal . 

Născuf în Vaslu'i'. la 1853. 
Licenţiat în Farmacie. Proprietarul şi dirigentul une'i'. 

farmacif din Botoşan'i'.. 
Intrat în politică la 1882, în rîndurile partidulu'i'. na

ţional-liberal. Fost preşedinte al Camerei'. de Comerciu, 
Circumscripţia Botoşan'i'., şi Consilier Comunal. 

Ales pentru prima oară în Cameră, în alE>gerile din 
Noembrie 1895, cu 366 votur'i'.. 

Domiciliul: B1;teU1·e.s·t'î, Hotel English. In provincie: Bo-
.::. 

.. 

8 
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GHEORGHE. RUSU CORNACI 

Col. III. Botoşa111. 

National•libe1--al. 
_., 

Născut în comuna rurală Christeştî', judeţul Botoşani, 
la anul 1833, djn părinţi ţărani. 

Ales pentru prima oară, în Noembre 1895, la alegerile 
generale, ca representant al ţără.nimeî' din Botoşani cu 
247 voturi. - Face parte, din 1886, din partidul Naţional
liberal.- Fost în mal'. multe rînduri consilier al comu
nei sale. 

Se ocupă cu agricultura şi cu negoţul. 
Domiciliul: Bucure·t'î, strada 11 Iunie No: 38. In pro

vincie: Comuna Coşula, judeţul Botoşanl'.. 

-·. p -� �-.;_ • � · ·..:.• 
� • . � ! • 

. -· . . .. 

.. •!: � . 

. : � 
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GEORGE BERCEANU 

Col. I. Brăila. 

National-libe1--al. 

Născut în satul Telega, judeţul Prahova, la 15 Ianua
rie 1855. 

Licenţiat în drept de la Universitatea din Bucureştr.
A vocat. - Fost primar, ales în oposiţie, al oraşului Bră
ila, de la Octombrie 1894 - Iunie 1895. - Fost supleant, 
procuror şi jL1de-instructor de tribunal. 

Intrat în politică la anul 1878, în rîndurile partidulul'. 
Naţional-liberal. Ales pentru prima oară deputat în No
embrie 1895 cu 216 voturi'. 

DomicHiul: Rucu1·estt, Hotel Dulcv:nd. In provincie:
B1·ăilrt, strada Bălcescu No. 1. 
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CONSTANTIN G. COCIAŞ 

Col. I. Brăila. 

* 

National-Libe1•al. 

A făcut studi1 de drept. 
Fost magistrat. Fost procuror ele Secţie la Curtea ele 

Apel din Bucuresti, în care calitate a sustinut acuzarea 
contra celor irnplicaţ:î în atentatul comis în Septembrie 
1886, contra primulu1 ministru ele atuncr, Ioan C. Bră
tianu. 

După retragerea guvernulu1 liberal în 1888, ş'i:-a dat <..le
misiunea clin magjstratură �i s'a stabilit ca avocat în 
Bd,ila, unde a fost în mar multe rîndurr consilier comu-
1rn l, ales în oposiţie. 

In alegerile generale din Noembrie 1895 a fost ales 
pentru prima oară deputat cu 274 voturi. 

Se ocupă cu advocatura. 
Domiciliat : Buciwe.·t'1, Hotel Capşa. In provincie : la 

BJ'l:iila. 
� 

* A făgăduit fotografia şi biografia, dar n'a trimis ni
mic. Fotografia ne-am procurat'o de la Mandy, fotograf 
al Curţe1, iar biografia am complectat'o din cele ce am 
putut afla. 
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DIMITRIE I. APOSTOLU 

Col. II. Brăila. 

Liberal-democ,·a t. 

Născut în Brăila la 1855. 
A intrat în politică la 1876, în rîndurile partidulu1 na

ţional-liberal. Amic personal şi politic al d-lu'î Nicolae 
Fleva, face parte astă-zi din liberam'. grupaţi în jurul 
D-sale.

Ales pentru prima oară în Cameră, în alegerile din
Noembrie 1895 cu 683 voturi. 

Se ocupă cu agricultura. 
Domiciliul: Bucure�t'î, strada Dionisie No. 60. In pro

vincie : Brliila. 

""· 
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ALEXANDRU G. DJUVARA 

Col. II. Brăila. 

l\·at ion al• libe,·al. 
� 

Originar din Brăila. 
A făcut ştiinţele politice şi dreptul la Paris. 
A intrat în Cameră ca deputat al unui colegil1 din 

judeţul Brăila, în vremea miuisterulu'î lu'î Ioan U. Bră
tianu, ca guvernamental. In urmă a trecut în disidenţa li
berală şi a luptat eu Oposiţia-Unită contra guvernului 
liberal. A reintrat în Cameră după alegerile din 1888, 
făcute de guvernul junimist al d-lui Teodor Rosetti. 

In urma împăcăre.I elementelor liberale dhirtente, a 
revenit în sînul partidului liberal. In alegerile din Noem
brie 1895 a fost ales din nou deputat cu 818 voturI. 

Membru al Ateneuluf, unde a ţinut cîte-va conferinţe, 
dintre car:i'. una asupra Representăre'(, Proporf onale. Se 
ocupă cu avocatura. A fost raportor al legei asupra ju
decătoriilor de ocoale, votată în Aprilie 189li. Autor al 
cîtor-va scrier'i'. politice, între cari'. o mică broşură asu
pra chestiune'î Bulgare, după abdicarea violentă a lui 
Alexandru de Battenberg. 

Domiciliul: Bucuregt'î, Bulevardul Carol I.
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CONSTANTIN. N. VASILESCU 

Secretar al Camerei'. 
Col. II. Brăila. 

N ationa l• L if,e�·a l. 
� 

Născut la 2 Februarie 1861 în Brăila. Licenţiat al Fa
cultăţe:r de drept din Paris. Avocat. 

A intrat în luptele politice în 1887, ca membru al par
tidului Naţional-Liberal. Fost consilier comunal în Brăila, 
în Septembrie 18�4. 

Ales pentru prima oară în Cameră în alege1·ile din 
Noembrie 18�5, cu 812 voturi'. din 923 votanţi. 

Domidliul: Bucure,g/î, Hotel Bulevard. 
In provincie: Brăila, strada Frumoasă No. 17. 

-o-. 
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NICOLAE N .. IONESCU 

tJol. III. Brăila 

National-libe1•al. 
� 

Născut în Bîrlad, la 28 Noembrie 1859. - Licenţiat al 
Facultăţe1 de drept din Bucuresc'î. Avocat. Fost ziarist. 

Intrat în politică la 1884, ca liberal, a trecut mar- tîrziu. 
în vremea opoziţiel'.-unite, în disidenţa liberală. 

A fost ales pentru prima oară în Cameră, în alegerile 
din Noembrie 1895 cu 438 vot1;1.rI. 

Primar al oraşulu1 Brăila. 
Domiciliul : Bucure.�t'î, Hotel Bulevard. In provincie : 

B1·ăila. 
t. 
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NICOLAE I. CONSTANTINESCU 

Col. I. Buzău. 

National•libe1•al • 

Originar din judeţul Buzău _ 
,A fost ales necontenit în Parlament, sub guvernele li

berale pînă la 1888 şi în cîte-va legislaturi, în opoziţie. 
Fost şi actual primar al oraşulu1 Buzău. 

Reales în alegerile din Noembrie 1895 cu 352 voturi'. 
Domiciliul : Bucurest'î, Hotel de France. In provincie : 

Buzău. 

.,,._ 
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ALEXANDRU I. MARGHILOMAN 

Col. I. Buzău 

Juni1nist. 

Născut în Buzău. 
Studiile secundare şi universitare în Franta. - Doctor 

A • > 

m drept. -Fost magistrat. Avocat. 
Ales în Cameră pentru prima oară în 1885. A făcut 

parte din oposiţia-unită, din 1887-88, şi a dus o· cam
panie energică contra guvernului liberal. 

Reales în alegerile din Ianuarie 1888.-Ministru de lu
crărl'. publice în primul cabinet junimist d:in Martie 1888. 

Reales de atunci în toate legislaturile şi în ultimele 
alegeri din Noembrie 1895, cu 282 voturi. 

Mirnstru de domeni'i'., lucrări publice şi de justiţie, în 
toate cabinetele junimisto-conservatoare,-afară de acela 
presidat de generalul Ioan Florescu, -de la 1888 şi pînă 
la retragerea conservatorilor de la putere, în Octombrie 
1895. Orator parlamentar. 

Domiciliul: Bucurestî, strada l\Iercur 16. � 
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V 

ALEXANDRU D. PACLEANU 

Col. I. Buzău. 

Libe,-al. 

Născut în comuna Podu-Muncer (judeţul Buzău), la 
moşia părintească, la anul 1833. Studiile şi le-a făcut în 
ţară. A intrat de tînăr în politică �i a luat parte mai la 
toate evenimentele politice importante, luptând pentru 
dobîndil'ea libertăţi! şi egalitatea claselor sociale. 

A fost ales pentru prima oară deputat în 1881, apoi 
reales în 1891, 1892 şi acum în ultimele aleged din No
embrie 1895, la colegiul I cu 387 voturi, din 53d ex
primate. 

In primăvara anului 1895 s'a retras din Cameră, îm
preună cu oposlţ1a de toate nuanţele, ca protestare 
contra legei'. minelor. 

In sesiunea Camerer de la 7 Decembrie 1895-30 Apri
lie 1896, a propus, cu alţii', desfiinţarea leger minelor şi a 
gendarmerie'i'. rurale. 

Se ocupă cu agricultura. Mare proprietar rural. 
Domiciliul : Bitză-îi. 
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NICU GEORGESCU · 

Col. II. Buzău. 

L·il,e,•al. 

Născut în Buzău la 1848. Ales, de la 1888, de trei'. or1 
în Cameră. 

S'a retras din ultima Cameră Conservatoare împreună 
cu oposiţia de toate nuanţele, ca protestare contra legei 
minelor. 

Reales în alegerile din Noembrie 1895 cu 527 voturi. 
Domiciliul: Bucnrep;t'î, Hotel Continental. In provin

cie : Buzltu. 
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V 

NICOLAE G. STATESCU 

Col. II. . Buzău, 

National•liberal. 

Născut în comuna Pîrscov, ·judeţul Buzău, la 1846. 
A făcut parte ca liberal-disident din grupul lu1 Du

mitru Brătianu, luptînd contra guvernulu1 liberal de 
la 1888. 

A fost ales pentru prima oară în Cameră în 1884. Re
ales în 1888, 1891 şi în ultimele alegerJ'. din Noembrie 
l 895 cu 573 voturi.

Antisemit convins. -- Proprietar. - Cavaler al ordinulu'î
Cor·oana Romîn-ie'î. Medaliat cu Apli.rli-tori'î Independente'î.

Domiciliul -; Bu,curegt'î, Hotel Kiriazzi. In provincie : 
Bitzli-u. 
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C. CHRISTO-DORESCU

�ol. III. Buzău. 

Libe1•al. 

Născuţ în Comuna Mere1, judeţul Buzău, la 6 August 
1850. 

Studiile le-a făcut în liceul Sf. Sabba, din Bucureşt'r. 
Ales pentru prima oară în Cameră, la 1888, la cole

giul I; Reales în 1892, de acelaş (:Olegiu. 
S'a rP.tras din ultima Cameră conservatoare, în Apri

lie 18J5 ca protestare contra Legel minelor. 
A fost din nou ales în alegerile din Noembrie 1895, la 

colegiul nr, cu 1013 voturi. 
Domiciliul : BucureJt''t, Hotel English. In provincie : 

B1tzlîu. 
0 
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CONSTANTIN IARCA 

Col. III. Buzău. 

Li6eral. 

Născut în comuna Palang-a, jude·ţul Buzău, la 1855. 
Licenţiat în 'drept de la Universitatea ain Bucureşt'i. 

Avocat. -Fost funcţionar administrativ. 
'Ales în Cameră pentru prima oară în 1888 la colegiul 

I, reales în 1891, de 'âcelaş colegiu. 
Ales din nou în alegerile generale· din Noembrie 1895, 

cu 1123 voturi, contra D-lui Nicolae Cosăcescu, radical. 
Domfoiliul: Buz"liu.

"'· 
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COSTACHE P. MALAXA 

()ol. I. ()ovurlnin. 

National-Libei�al. 
� 

Vechiu parlamentar. 
In timpul regimulu'i'. liberal (1876-1888) a făcut parte 

din ma'î multe legislatur'î. 
Reales în alegerile din Noembrie 1895 cu 210 votu1'1. 
Fost şi actual primar al Galaţilor. 
Domiciliul : Galaf:î.

. � .
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MIHAIL G. ORLEANU 

Col. I. Covnrlnin. 

l\'ttlional-Li1Jera1. 

Născut în Focsan'î la 20 Noembriel859. 
Doctor în drept de la Facultatea din Paris (31 Decem

brie 1881). 
Reîntors în ţară fu numit Procuror la Trib. Iaş:î (Ia

nuarie 1882) ; transferat la Bucureştî'. în aceeaşru calitate, 
(Aprilie 1882). Judecător de şedinţă. la tribunalul Putna 
(N oembrie 1882). Avansat Preşedinte al Trib. Dorohoiiî. 
(Octombrie 1883), transferat cu accJaşiu titlu la Trib. R.-Să
rat (Mafu 1884). lnaintat Procuror pe lîngă Curtea de 
Apel din Galaţl'. (l\'.Iartie 1887). Rămase în acest post pîllă 
în 1889, cînd se retrase clin mag-istratm·ă şi intră în po
litică, înscri�ndu-se în partidul Naţional-Liberal. 

Ales pentru prima oară în Cameră la alegerile din No
embrie, cu 222 votul''î din 343 vota.nţ1. 

In sesiunea 1895-96 a desvoltat la Cameră o interpe
lare asupra administratie1 dockurilor şi a transporturilor 
pe Căile noastre ferate, prin care a probat multă.,_com
petinţă şi o cunoaştere adîncă a chestiunilor economice. 

Se ocupă cu avocatura. 
Domiciliul: Galaf--C. 
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GEORGE LEONIDA ASLAN 

�ol. II. �ovurlu1u. 

Naţional•libe'l·al. 

Născut în R.-Sărat la 31 Mafu 1858. 
Licenţiat în drept.-Fost magistrat.-Avocat. 
Intrat în politică în 1882, ca Naţional-Liberal. 
Ales pentru pl'ima oară în Cameră în alegerile din No

embrie 1H95 cu 593 votur'i. 
Domiciliul : BucuregCt, Hotel Bulevard. - In provincie : 

Galaft. 
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APOSTOL P. PAPPADOPOL 

Col. II. 

Ntit-ional•liheral . 

Născut în Galaţi la 1848. 
Industriaş retras din afacerr (1 Ianuarie 1894). -Fost 

Director al SocietăţeI <!Economice► din Galaţ1.-Bancher. -
Membru al Camere'i'. de Comerţ. - Consilier comunal al 
oraşulu1 Galaţl. 

Ales la Cameră pentru prima oară în alegerile din No� 
embrie 1895 cu 639 votu1·1. 

DomiciJiul : Bnc-1,we.�·t"f, Hotel Regal. - In provincie : 
Getlctft. 

" 
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DANIEL ZORILA 

Col. II. Covurlu10. 

National-Liberal. 

Născut în Bucureşt:i'. la 1856. Fost Procuror general al 
Curţei' de Apel din Galaţr. - Avocat. 

Ales pentru prima oară în Cameră în alegerile din No
em brie 1895 cu 669 voturt 

Publicist. - A scris : Reforma lege1 judeC'ătoreşt1 în 
Dobrogea din punctul de vedere al justiţiei criminale 
(1880). Studiu asupra modificăre:i'. unor dispositiun1 din co-
dul şi Procedura Penală (1892). 

� 

Domiciliul: Bucuresf'î, Hotel Regal. In provincie: Ga
lcttT, strada Domnească No. 93. 

,!, 
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GEORGE NICORESCU 

�ol. III. �ovurl111u. 

7 

IL 
Natlonal•libera l 

.!I 

Născut în Bîrlad la 1851. 
Licenţiat în drept' de la Paris. - Fost magistrat 

(1878-1886). 
Avocat.-Ziarist.-In vara anulur 1895 a adus prin zia

rul Liberalul Gău:it,ean o campanie energică în afacerea 
Brenning. 

Ales în Noembre 1895 cu 45') votud'.. 
Domiciliul : Galafî. 
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DIMITRIE GIANNI 

Col. I. Dhnbo,,iţa. 

N ational• I�ibe1'a l. 
� 

Născut la 1838, Iulie 15, în Bucureştr. Ş1'.-a făcut studiile 
gimnasiale la Berlin, far cele juridice la Paris. 

Intors în ţară la 1865 a ocupat în timp de opt lun'l'. 
funcţiunea de procuror pe lîngă Curtea Criminală din 
Bucureşt(şi apo! a îmbrăc;i�at cariera de avocat, pe care 
a esercitat'o continuu pînă astă-(l'i'.. 

A intrat în vieaţa politică în 1867 făcînd parte aproape 
din toate legislaţiunile pînă la 1888. 

In 1878 vice-preşedinte al Camere1. In 1880 ministru 
în cabinetul presidat de Ioan C. Brătianu, în care a stat 
pînă la 1 Aprilie 1881, conlucrînd la crearea independen
ţe1 ţăre1 şi la proclamarea ei de regat. (14 Martie 1881). 

In timpul ministeriului său a propus legea asupra li
bertăţei individuale, care s'a şi votat de Camera de atuncl'.. 
Tot în timpul acestuI minister a luat iniţiativa constru
irei palatului de justiţie numind o comisiune de magis
traţî din Tribunalul �i Curţile din BucureştI, un delegat 
al baroului şi un architect spre a face studiile prealabile. 

La 187G a propus din iniţiativă parlamentară legea 
asupra responsabilităVI ministeriale, la care a fost ales 
raportor. 
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A făcut parte din coaliţiunea de la Mazar-paşa şi a 
fost unul din fundatorii ziarului de atuncr Alegtitorul 
Ube1·. 

La 1888 a reintrat în ultimul cabinet liberal, care s'a 
retras de la putere. A fost în oposiţie, în patru rînduri 
decan al baroulu1 bucureştean. 

Ca om politic s'a distins p1:in nenumărate şi magistrale 
discursurr. 

Ca avocat a fost pus încă de ]a începutul cariere1 sale 
printre cel'. d'întă1u col"ifei al'. baroulu1 romîn prin cu
noştii,1ţele sale iuridice. 

Decorat cu ordinul Coroana Romînie'î, în gradu] de 
Mare Cruce, şi cu ordinul Steaua Romîn:ie'î în gradul de 
Comandor. 

Domidliul: Bucure·.Cf, strada Episcopie1. 
� 
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-136-

CONSTANTIN G. POLYTIMOS 

Col. I. 

National-libe1·al . 
.!I 

Născut în :Bucureşti'. la anul 1847.

Doctor în drept de la Paris. Fost Prim-P1·eşedinte de 
1.'ribunal. Fost Prefect. Fost director general al Peniten
ciarelor. Avocat. Mare proprietar. 

Ales la Cameră pentru prima oară în Ianuarie 1888.

Reales în alegerile generale din N ofombrie 1895 cu 238 
voturi'.. 

In sesiunea 1895 · -96 a desvoltat la Cameră vre-o două 
interpelări'., adresate ministrului'. de lucrăr1 publice, în 
p1•ivinţa admitere'î şi funcţionărer străinilor în serviciile 
căilor ferate a le Statulu1 

Domiciliul : Bucure,;;ff,, strada Columb 5.
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CONSTANTIN I. NICOLAESCU 

Col. II. Dhnboviţ,a. 

National•lilJe1·al. 
5 

N.'is('ut în Tîrgo\-i�tf'. 
Liceu ţiat în clrept.-A voeat. 
Ales în Cameră pentru prima-oară în 18�2. Reales în 

nle.gerile generale din Noiembrie 18�5 cu 390 voturi din 
3\J3 votanţi. 

In ultima sesiune a Camere'î Conservatoare, în Decem
brie 18\)-!, cu ocasiunea di:5eaţiunei generale a răspun
sului la adresa '.rronuln1, a ţinut un remarcabil discurs, 
prin care s'a declarat partisan al reformei impositelor, 
pe base mar drepte, şi al reforme1 electorale în sensul 
cel mar larg şi mar democratic. 

In sesiunea Carr1ereî (Decembrie 1895-30 Aprilie 1896) 
a vorbit pentru modificarea făcută în lP.gea organică a 
Curţer de Casaţie. 

Domkiliul : Tîrgovi.�te . 
.::, 
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V 

ION STAVRI BRATIANU 

Col. III. Dilllboviţa. 

National-libe1·al . 

Născut în Piteştl'. la 1855 Octombrie. 
Ales pentru prima oară la Cameră în alegerile gene-

1·ale din Noiembrie 1895 cu 870 voturr. 
Se ocupă cu avocatura. 
Domiciliul: Bucure:;t'î, strada Dionisie 52. 

:, 
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MIHAIL MALDARESCU 

Col. I. . DoJ_j. 

*) 

National•libe1•al. 

Originar din Cra'i'.ova. 
Ales în Cameră la alegerile generale din N oembrie 

1895 cu 475 voturr. 
Fost consilier comunal, ales în oposiţie, sub guvernul 

conservator. - Consilier comunal şi Primar al oraşului 
Crafova. - Advocat. 

Domiciliul ; Craiova.

*) N'a bine voit să răspunză apelulu1 nostru. N'am pu
tut să ne procurăm fotografi.a D-sale. 
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IOAN ATH. MITESCU 

«Joi. I. Dolj. 

National-Libe1•al. 
� 

Năseut în Crafova in 1853. Licenţiat în drept, fost pro
curor general pe lîngă Curtea de Apel din Craiova. -
Avocat pe lîngă aceeaş1u instanţă judiciară. 

In urma retragere1 sale din magistratură, a intrat în 
politică, fiind pe rînd consilier judeţean şi consilier co
munal. 

Ales pentru prima oară deputat în ultimile aleger1 din 
N oembrie 18�5, cu 415 votur:i'.. 

A dirijat (împreună cu dd. Chiţu şi Nicolaide) ziarul 
liberal cotidian, Car·paJi'î, astă-z1 încetat. 

Domiciliul : Cra'tova. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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NAE T. POPP 

Col. I. llolJ. 

*) 

1Vttt·io11al-Libe1·al 
.!I 

Originar din Crafova. 
A făcut sLudi'i'. speciale de comerciu şi de economie 

politică. - Vechiu parlamentar. 
A făcut parte mai din toate legislaturile sub guvernele 

liberale, şi necontenit .sub cele conservatoare. 
Reales în alegerile din Noembrje 1895 cu 500 votur"î. 
Unul din membri'i disidenţe"î liberale de la 1888. Rein

trat în partidul Naţional-Liberal, în urma conciliere'î tu
tulor elementelor liberale în 1891. 

A redactat într' o vreme o revistă economică la Cra
i'.ova. In Camerile conservatoare a combătut politica eco
nomică şi financiară a guvernelor de atuncr, precum şi 
Convenţiunea comercială cu Austro-Ungaria. 

Se ocupă şi astă-q.1 de afaceri. - Membru al grupă
re1 liberale din jurul D-luî N. Fleva. 

Domiciliul : Crafova. 

*) A refuzat să trimită note biografice. 
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G. G. VORVOREANU 

C.ol. I. Dolj. 

*) 

National-Lil,eral. 
� 

Originar din Crafova. - Proprjetar. - Fost prefect sub 
regimul Jiberal. - A mar tăcut parte din Parlament ca 
Deputat şi Senator. 

Heales in alegerile generale diu �oembrie cu 438 votud. 
Domiciliul : Bucurest'î, Hotel Continental. In provincie : 

!:> 

Cr·a'îova. 

*) Ne-am procurat fotografia, dar datele biografice 
sînt ,incomplecte, căc1 n'a bine-voit să răspunză apelu
luJ'. nostru. 
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- CONSTANTIN M „ CIOCAZAN

Dolj. 

National-Lil>e1•a l. 

Născut în Or�ova la 10 Iunie 185-:1:. A făcut studii de 
matematică SllJ)erioară. şi de drept la Paris. - Major în 
reservă. -Fost consiliee comunal şi ajutor de primar la 
Crafova. 

A fost ales pentru prima oară în Constituanta (1883--8-:1:), 
unde a susţinut lărgirea colegiilor electorale, represen
tarea proporţională, libertatea absolută a presser. A vo
tat contra întinţ�re1 Domeniului Coroanei, cerînd consul
tarea ţărH din patrimoniul căria se lua moşieJe. 

Reales încă în două legislaturi ca membru al oposi
ţinner-unite, nuanţă liberală. 

In urma împăcăre'î tutulor elementelor liberale t1891) 
a reintrat în luptele politice, din care se retrăsese, şi a 
fost ales în mar multe rîndur1, în oposiţie, la comună. 

Ales din noii în alegerile generale din Noembrie 1895 
cu 1020 votur'i din 1325 votanţL 

Membru în Comitetul Teatral din Crafova. 
l\'Iembru al ordinului' Coroana Romîniet.
Domiciliul: Bucuregfî, Hotel English. In provincie: C1'a•

':tova. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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NICOLAE P. ROMANESCU 

<'ol. II. Do1J. 

L�_J 
National-Liberal. ····· 

.!li 

Născut în Cra'i'.ova. 
Mare proprietar.- Fost consilier comunal al Crafover. 
Ales în Cameră mar în toate legislaturile sub regimul 

liberal.-Membra al Oposiţie1-Unite (1888).-Reales la Ca- · 
meră sub guvernul conservator, ca oposiţie. 

Ales din nou în alegerile din N0embrie 1895 cu 1023 
voturl. 

Domiciliul : Liege (Belgia). 

* D-sa lipseşte din ţară de ma'( multă vreme, afl.în
du-se în Belgia, la studu. 
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V 

G. ŞTEFANESCU-GOGU
Chestor al Camerei

Col. II. Dolj. 

National-Liberal. 
5 

· Născut în Bucureşt'i'. la 1848. - Licenţiat în drept. -Fost
judecător la Curtea de apel din Craiova pînă în 1883. -
Advocat.

Ales pentru prima oară la Senat, în 1886. Reales ca 
deputat în 1888, sub guvernul liberal, în legislaturele din 
1891-92, 1892--95 şi acum în urmă, în alegerile gene
rale din Noembrie 1895 cu 1054 voturr. 

Ofiţer al ordinulu1 Coroana Romînie'î.
Domiciliul: Bucure ... t'î, Hotel Englisb. 
1n provincie : Crafova.

10 
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ANASTASE STOLOJAN 

Ministru de Interne 
Col. II. Dolj. 

National-liberal. 
� 

Născut în Cral'.ova la 5 August 1836. 
Licenţiat în drept de la Facultatea din Paris, unde a 

trecut şi două examene pentru doctorat.-Fost magistrat 
(23 Martie 1865, Procuror la Trib. Dolj. - 12 Iulie 1865 
Procuror de Secţie la Curtea de Apel din Crai'.ova). 

Activitatea politică ş1-a început'o d.e timpuriu în 1·în
durile partidului liberal.-Primar al Crai'.over la 14 Mar
tie 1868.-Din Parlament face parte necontenit de la 1869, 
alegîndu-se în toate legislaturile, atît în oposiţie cit şi la 
guvern.-1\finistru de Justiţie (11 Iulie 1879).--Ministru ad
interim la Interne (15 Iulie 1880). - Ministru al Agricul
turer, Industriei'., Comerciulu1 şi Domeniilor (2 Februarie 
1885). 

In ultimele aleger1 din Noembrie 1895 reales deputat 
eu 941 votun,-far la 3 Februarie 1896 a intrat în cabi
netul presidat de D-nu Dimitrie A. Sturdza, ca ministru 
de Interne. 

Are o întinsă activitate politică şi o cultură modernă.
lu Cameră s'a ilustrat ca orator parlamentar şi ca om 
de Stat cu vederi'. largt.-In ultima legislatură conserva-
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toare a ţinut cîte-va . discursurr � de o reală valoare, în
privinţa politicel interioare a guvernelor de atuncl, far 
Jegea minelor a combătut'o din punctul de vedere ju
ridic cu multă competenţă. Unul dintre deputaţii liberall 
retraş'i: din Cameră cu ocasiunea votărel acelei'. legi.

partisan al reformei'. administrative prin descentrali
sare.-Accesibil la od-ce ide'ie de progres.

comandor al Ordinului'. Steaua Romînie'î (27 Februarie 
1878).-Mare Ofiţer (26 Maiu 1882) şi Mare Cruc� al ordi
nului Cm·vana Rornînie'î (10 Maiu 1896).-:Mare proprietar 
rural.--A vocat.-Publicist.

Domieiliul ; Bucu,·e�V(, stra<la Cosma 13 . 
.:, 
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TEODOR B. DAVIDESCU 

<'ol. III. Dolj. 

Nafional•liberal. 

� Născut în Crafova la 1847. 
1 Mare proprietar.-Ales pentru prima oară în Cameră 
cu 1326 voturt 

Fost consilier comunal şi judeţean. 
Cavaler al ordinulu'i Coroana Romînie't ..
Domiciliul : Cra'îova
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C. GÎRLEŞTEA.NU

CJol. IJ.I. Dolj. 

* 

National-liberal 

Origina.r din Craiova. Proprietar. 
Ales în ultimele alegerî generale din Noembrie 1895 

cu 1395 voturl'.. 
Domiciliul : Cra"îova. 

*) De şi a promis că va răspunde cfrculăre'i'. noastre, 
la urmă însă n'a mal'. bine-vvit. Fotog1•afia d-sale ne-am 
procurat'o, îar biografia redusă la cele ce am putut afla. 
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IOAN MANOLIU 

Col. I. Doro holu. 

National•liberul 
.!I, 

Născut în Pfatra N. Ia 1836. 
Mare proprietar în judeţul Dorohol'."ii. 
Intrat în politică la 1860, a luat parte activă la toate 

evenimentele politice petrecute pînă astă-zr. Fost pre
fect şi preşedinte al Consiliulu'î general. 

Ales pentru prima oară în Cameră, în alegerea supli
mentară din Ianuarie 1896, :D urma opţiune1 D-lu1 Ioan 
I. O. Brătianu pentru acelaş colegiu din judeţul Gorj.

Se ocupă cu agronomia.
Domiciliul : Doroho'tu.
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V 

GEORGE A·. VASESCU (căpitan) 
Secretar al Camerei 

Col. I. Doroho:îu. 

N ational• liberai. 

Născut în Botoşani la 26 Ianuarie 1856.
Şî-a făcut studiile în Franţa, de la 1868 -1881, cînd s'a 

reîntors în ţară cu gradul de Locotenent de artilerie şi 
brevetat de Stat-Major. -Absolvent al Scoaler Politechnfoe 
din Paris şi al Şcoaler de Aplicaţiune de Artilerie şi Ge-
niu de la Fontainebleau.-Trimis de Ioan BL'ătianu, la 
Paris în misie militară, a rămas ca ataşat militar pe lîngă 
Legaţiunile Romîne din Franţa şi Belgia de la 1886-1890.

Demisionat din armată în 1892.
Se ocupă cu agricultura.-Mare proprietar. 
Ales în Cameră pentru prima-oară în alegerile din Noem

brie 1895 cu 98 voturi'.. 
Domiciliul : Bucure,,tr, strada Luterană 7. In provin

cie : Comuna CoJu:gca," judetul Doroholii. 
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IOAN DIMITRIU 

Col. II. Doroho1u. 

National• libe,•a l. 
!> 

Nlîscut în Iaş1 la 1826. 
Fost membru în consiliul judeţean şi preşedinte al co

mitetulut permanent. -Fost consilier comunal şi primar 
al 01·aşuluî Dorohoiu. Actual decan al co1·pulu1 de advo
caţi din Dorohoiu. 
� Ales pentl'u prima oară la Cameră în. alegerile din 
Noembrie 1895 cu 193 voturi din 194 votanţr. 

Domiciul : Bucwre.:.,t'î, Aleea Carmen Sylva No. 7. In 
provincie: Dorohotu.

•
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IOAN N. PILLAT 

Chestor al Camerei 
Col. III. DorohoHi. 

N ationa l-libe1·al. 

Născut în B'.)toşanl', la anul 1859. 
Vechiu elev al Şcoalei speciale militare de la St. Cyr. 
A intrat în politică, ca membru al partidului Naţional-

liberal, în anul 1883, fiind ales deputat al colegiului I 
Doroho'îu, în care calitate a luat parte la toate lucrările 
Constituantei (10 Maiu 1883-23 Septembrie 1884). 

A fost reales în legislatura următoare (15 Noembrie 
1884-19 Decembrie 1887), ca representant al ţărănimer. 

Ales din nou în Cameră, ca deputat al colegiului I în 
legislatura Începută la 7 Februarie 1888 şi terminată prin 
disolvare la 8 Septembrie, acelaş an. 

In ultimele aleger'i'. din Noembrie 1895 a fost ales de
putat al colegiului III. 

In toate aceste legislatud a representat judeţul Do
roho1u. 

A votat pentru toate modificările introduse în Consti
tuţie şi pentru lărgirea colegiilor electorale. 

La alegerea biuroulu:î actualei Camere a fost ales 
Chestor. 
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-154-

In mai multe rîndur1 a fost consilier judeţean de Do
roho'îii. Mare proprietar. Se ocupă astă-zr cu agricultura. 

Credinte politice : Democrat convins. 
Domicniul: Bucure,;/!, strada Oorabia.
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GEORGE C. CANTACUZINO 

Colegiu I. 
Ministru de Finante 

2 

l?'ălcin. 

National•libe1·al. 
� 

Născut la Plotestr în Martie 1845. 
Licenţiat în Matematici'. de la Facultatea de ştiinţe din 

Paris. - Secxetar general al Ministerulu1 de finante, în 
Marte 1877. - Director General al Regie:i'. Tutunu.rilor 
în Martie 1879.-Director general al Căilor Ferate Romîne 
în Octombrie 1883. - Demisionat din această funcţiune 
odată cu retragerea de la guvern a Cabinetului'. Ioan C. 
Brătianu, la 23 Martie 1888. - Director Politic şi propri
etar al ziarulu1 Voin}a, Naf onală, de la 15 Maiu 1888 
pînă la 3 Octombrie L 95, :n care a scris mal'. multe şi 
importante articole în privinţa chestiunilor financiare �i 
a budgetelor Statulu'i'.. 

Cu revenirea la guvern a partidulu1 Naţional-Liberal, 
(Octombre 1895) Ministru de Finanţe. în primul cabinet 
sub preşedenţia D-lui Dimitrie A. Sturdza. 

Ales în Cameră pentru prima oară în alegerile gene
rale din N oembrie 1895 cu 83 voturî'.. 

Specialist în chestiun1 de finanţe, este part.isan al bi
metalismulu1, al reforme1 impositelor, prin degrevarea 
claselor sărace şi pentru echilibrarea budgetelor prin 
resurse ordinare, închizîndu-se era împrumuturilor. In 
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această privintă s'a pronuntat în Cameră, în timpul sesi
unel parlamentare, 1895-96. 

Autor al legeJ'. deja votate pentru scăderea taxelor pe 
bere şi urcarea celor pe alcool, care este un început de 
lnptă contra lăţirei'. alcoolismulul. - Presidează în pre
sent o comisiune parlamentară şi de specialişti'. pentru 
studiarea unul'. proect de lege prin care să se reformeze 
impositele. 

Om de stat cu veder'i'. moderne. - Orator parlamentar 
clar şi concis. 

Domiciliul : BucuregCî, strada Sf. Spiridon No. 17.
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M. N. CIŞMAN

Col. I. Fălciu 

7 

L====:..t 
Originar din judeţul Fălciu. 
Proprietar. - Fost consilier comunal şi judeţean.- Fost 

primar al oraşului Huşi. 
A mai făcut parte din Cameră în ma'i'. multe legisla• 

turr, sub guvernele liberale de la 1876-1888. -Reales în 
alegerile generale din Noiembrie 1895 cu 76 voturi. 

Domiciliul : Hug't, 
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C. N. EMANDI

()ol. II .. Făleiu 

Nat·ional-libe,�al 
.!> 

Născut în Comuna Epuren1, judeţul Fălciu, la anul 
1846. 

Studiile făcute în ţară şi la Paris. 
Mare proprietar.-Fost consilier judeţean. 
A mai făcut parte dintr'o legislatură, sub guvernul li

beral.-Reales în alegerile generale din Nofombrie 1895 
cu 384 voturr. 

Domiciliul: Bucure "t'î, Hotel Regal. 
In provincie : Hufî, 
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GRIGORIE IAMANDI 

Col.711. 
... 

FălcÎu 

National-Liberal. 

Născut la anul 1831, în comuna Drîncen'i'., judeţul 
Fălciu.-Mare proprietar rural. 

Ales pentru prima oară în 1883 în Constituantă, unde 
a votat toate modificările făcute Constituţie1, precum şi 
pentru înfiinţarea Domeniulu1 Coroanet 

Reales în alegerile generale din Noembrie 1895 cu 280 
voturI. 

Cavaler al ordinulu1 Co1·oana Romîniet. 
Domiciliul: Bucurest'î, Hotel English. 
In provincie: Mosfo Bărge.r.fî, jud. Vaslul'.u. 

!) !) 
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VASILE EUSTAŢIU CALLIGARI 

('ol. III. J•'ălciu 

lf titional-lil>e1·11 l. 
-�

Născut în Galaţt la 5 (17) August 1851. 
Licenţiat în drept de la Universitatea din Aix en Pro

vence, Franţa.-Avocat.-Fost avocat şi şef al serviciului 
de urmărire şi contencios al crPdituluI Funciar urban din 
Bucureştî (1879-1885).-Fost membru de şedinţă la Tril>. 
Fălciu. 

Partisan al votului nniversal cu restrictiunea stiinteî '!: .. • 
de carte, Şi al imposituluI progresiv. Adversar al teoriei 
monopolurilor statuluI, ca unele, ca:rI împîedică punerea 
în mişcare a iniţiativet private. 

Intrat în politică la 1879 în rîndurile partidulut Natio
nal-liberal.-Ales la Cameră pentru prima oară în alege
rile generale din Ianuarie 1888

1 
la colegiul II.-Reales 

în cele din Noembrie 1895, la colegiul III cu 304 voturi. 
Ou ocaziunea revoltelor ţărăneşti din primăvara anuluî 

1888 a cerut o anchetă parlamentară spre a se stabili 
adevăratele cause ale acelor răscoale, guvernul junimist 
de atuncI nepresentîndu-I destule garanţa pentru o cer
cetare sinceră şi nepărtinitoare.-A votat contra budge
telor presentate în bloc spre votare în acelaş an. 

In sesiunea Camerei (1895-·9ti) a interpelat re mi-
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-161-

nistru <te interne asupra causelor pentru car'.i'. nu s'au. 
descoperit încă instigatorii'. revoltelor ţărăneşt1 din ju-
deţul Fălciu: • 

Domiciliul : Buciwe;;Ct, Hotel Bulevard. -In provincie : 
Jluiî, 

13 

11 
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V 

IOAN I. C. B.RATIANU 

(,'.ol. I. Go1•.i. 

J.Yritional-Lil>er<tl. 
_., 

:Născut la 20 August 18Uc! la Florica. - :Fiul cel mar 
în vîrstă, al marelui Ioan U. Brătianu. Diplomat al şcoale1 
:Politechnice si al Flcoale'i de Podurr si Sosele din Paris.-

!', !I A V :, ., Ofiter de artilerie m reserva. 
r{i 188.) a fost num1t inginer clasa I la căile ferate, 

unde a servit pînă in 1895, cînd fiind ales deputat, a de
misionat. 

In alegerile generale din Noembrie l 8\.J5 a fost ales, 
pentru priina oară, deputat în colegiul I din judeţele 
Gorj, cu 199 voturl'. din 2-17 votanţ'i'., şi Dorohoru, unde a 
întrunit 97 voturr din 102 votanţl'.. 

La constituirea Camerei'. a optat pentru colegiul I din 
Gor.,. 

Raportor al budgetulu'i'. căilor ferate pe anul 1896 şi al 
altor leg'i'. cu caracter special �i technic. 

Cavaler al ordinelor Steaua Homî.niel şi Coroana Bo-
11,î.nie'î. 

Domiciliul : Bucu1·e�tr, strada Colţea 64, sau la Flo1·ica. 
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TITU D. FRUMUŞANU 

Col. I. Gorj 

National•liberal 
!li 

Născut în Tîrgu-Jiu la 1861 lanuarie. 
· Licenţiat în drept. - Fost magistrat. - Avocat. - Pro
prietar.

Ales pentru prima oară în alegerile generale din Noem
brie 1895 cu 227 votur:i'. din 240 votanţr. 

Domiciliul : Bucw·egt'î, Hotel English. 
In _provincie: Tfrgu-Jiu. 
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ATHANASE MOSCUNA 

<Joi. II. Gorj. 

National-liberal. 

Născut în Bucureşt.1 la 8 Aprilie 1835. - Proprietar. -
Fost prefect al judeţelor Gorj, Mehedinţ'i'. şi R.-ViJeea. -
Fost Secretar general al Mi.nisterulul'. de Interne, pînă la 
retragerea guvernului liberal în 1888. 

Ales pentru prima oară în alegerile generale din No
embrie 1895 cu 300 voturi. - Partisan al descentralisărel'. 
administrative. - Raportor al lege'î prin care s'a redus 
numărul sub-prefecţilor. 

Mare ofiţer al ordinulu'î Coroana Romînie'î. - Cavaler 
al c,rdinulul'. austriac Coroana de fer şi al ordinelor ger
mane. 

Domiciliul : Buciwe:.t'î, Hotel Central. In provincie :� 
T_Îrgu··,liu. 
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DINCA SKILERU 

Col. III. Gorj. 

Nafional-liberal. 

Născut în comuna Skela, judeţul Gorj, la 8 Iulie 1846, 
din pă1inţ1 ţăran'î. Proprietar, agricultor şi comerciant.
Exploatator al minelor de antracit din Munţif Skela şi 
Horaboru (Gorj) şi al puţurilor de păcură de pe propri
etatea sa Băltem. 

Ales pentru prima oară în Constituanta din 1879. Re
ales în 1883, 1884, 1888, 1891 (în opoziţie) şi în ultimele 
alegerr generale din Noembrie 1895 cu 783 voturr. 

A luat parte ca deputat la proclamarea regalităţel'. şi la 
revisuirea Constituţie1 (1884) votînd pentru lărgirea drep
tuluI de vot şi pentru înfiinţarea Domeniulur Coroanei. 

Cavaler al ordinulul'. Coroana Romînie'î.
Domiciliul: Bucuregt'î, Hotel Dacia. - In provincie: 

Comuna Bălten'î, Jud. Gorj. 
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CONSTANTIN ·c. LECCA 

Col. I. Ialomiţa. 

N ationa l• lilJ e1·a l. 
� 

Născut în Crai'.ova la 4 Octombrie 1847. 
Doctor în drept de la Facultatea din Paris.- Avocat. -

Sub-director al Societăţe'î Creditulul Funciar Urban din 
BucureştL- Membru în cîte-va Societăţi financiare.- A 
scris un Tratat asupra R�serve'1 (Succesiune). - A luat 
parte în resbelul pentru Independenţă, de la 1877-78. 

Ales în Cameră· pentru prima oară în 1877. lteales în 
1888 şi în ultimele alegeri generale din N oembrie 1895 
cu 304 votur'î. 

S'a consacrat instituţiuue1 Creditulu1 U1·ban, la a căre1 
prosperitate lucrează necurmat. 

Domiciliul: Bucureşti'., st1·ada Colţea No. 50. 
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IOAN POENARU-BORDEA 

Col. I. Ialon11ţa. 

Născut în Călăraşr la 1842. 
Licenţiat in drept.-Avocat. --Mare propriet,ar. 
Autor al maî'. multor scrieri juridice. 
Preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţeî'. 

de Basalt artificial si de ceramică.- Membru al mar mul
tor Societăt1 financiare; 

Intrat în 'politică la 1876, a fost ales necontenit în 
Cameră de acelaş colegiu, şi acum, în ultimele aleger:i'. 
generale din Noembrie 1895, cu 316 votur:i'. din 321 vo
tanţî'.. 

Ca deputat a votat pentru declararea resbelului inde
pendenţei, proclamarea regalităţe1 şi pentru revisuirea 
Constituţiune:i'.,-fiind pentru lărgirea colegiilor electorale. 

Domiciliul: Bncnregtt, Bulevardul Domniţa No. 18. 
In provincie: Cătunul 1:'oenaru-Bonlea, jL1d. Ialomiţa. 
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CONSTANTJN C. MALTEZFANU 

Col. II. Ialo1niţa. 

National-Libc1·al. li 
.!I 

Născut în CălăraRl'. la 1854. 
Licenţiat in drept de la Paris.-Doctor in drept şi în Şti· 

inţele politice şi administrative de la Bruxelles. -Avocat. -
Publicist. 

A intrat în politica militantă la 1888, după retragerea 
liberalilor de la putere, luînd parte la luptele partidulul'. 
contra regimului conservator. 

Ales pentru prima oară în Parlament în alegerile din 
Noembrie 1895 cu 296 voturi. 

Domiciliul : BucuJ'e.jfî, strada Renastere'i' No 5. 
� . 
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NICOLAE IULIAN 

'Col� III. Ialo1nifa 

National•libe,·al. 
� 

Născut în Bucureşti la 1859 August. 
Mare proprietar şi agricultor. 
Intrat în politjcă la 1886. 
Ales în Cam�:ră pentru prima oară în alegerile gene• 

·rale din Noembrie 1895, cu 473 votud, în contra d-lui
George Buzoianu, profesor de geografie la Liceul din
Botoşani, radical, care ·n•a întrunit de cît 99 voturl'..

Domicil,iul: Bucure„ff,, strada Sculpturei No. 5, sau la
mo�ia Mogog·oaea (Ilfov). · · 
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Dr. LEON SCULY LOGOTHETIDES 

Col. I. laşi. 

Liberal. 

Năseut în Iaşî. 
Doctor în Medicină. Profesor la Facultatea de Medi

cină din Iaş'î. Medic Primar în spitalele _Epitropie1 Sf. 
Spiridon şi în Spitalele Clinicilor. 

A ma1 făcut parte din ct lte legislaturi'., sub regimul 
conservator. 

Partisan al PrincipeluT Gr. M. Sturdza. 
In urma cartelulu1 electoral încheeat cu partidul Na

ţional-liberal din Iaşi, a fost ales în alegerile generale 
din N uembrie 1895 cu 158 voturi. 

Autor al ma'i'. multor lucrărI medicale. 
Domiciliul : IaJr. 
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STEFAN ŞENDREA 

tJol. I. 

Vice-Presedinte al Adunărei 
• 

Iaşi. 

* 

1\'atioHal-Liberal. 

Originar din Moldova. 
Doctor în rlrept.-Profesor la facultatea de drept din 

Iaşi.-:Fost agent diplomatic al ţăreî la Paris.-l\lare pro
prietar.-

. A făcut parte din mal'. multe legislaturl'. sub guvernele 
liberale şi conservatoare, ca Senator.-In alegerile gene
rale (lin Noembrie 1895 a fost ales la Cameră cu 178 
voturi. 

Domiciliul : Bucuregt'î, Hotel Bristol. 
ln provincie : Ia;,l, 

* A promis în nenumărate 1·înd ur1, că va răspunde
apelului'. nostru, dar n'a bine-voit s'o facă. 
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TOMA STELIA·N 

Col. I. 

Nafional•liberal. 

Originar din Moldova. 
Doctor în drept.-Avocat.-Profesor de drept comercial 

la Facultatea din Bucureşti (transferat de la laş!). 
Ales pentru prima oară în alegerile, generale din No-

embrie 18�5 cu 211 votur'î. 
Cu ocaziunea discuţiei în Cameră a răspunsului' la me

sagiul Coroanei, în Decembrie 18il5, a ţinut un impor
tant discurs în care a arătat importanta partidului li-
beral şi necesitatea reformelor democratic� � 

A-- · Domiciliul : Bucwr·eJtt, Hotel Capşa. 4'"'I v� l..,(,.,'vv/ t-'j
In provincie: Ia_{î. , 
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GRIGORIE MIHAIL STURDZA (Principe) 

Col. I. Iasl. 
• 

Născut în Ias'i'. la anul 1821. 
Fiul fostului 'Domn al Moldovei'. Mihail Rturclza (1834-

1849.)- Şî-a f�tcut studiile în Franţa şi la Berlin. -General 
în armata •.rurcească, apoi'. în cea Moldoveneaseă. Candi
dat la tronul Moldovei în 1859, la care renunţă în faţa 
marelui principiu al unire:i'. ţărilor romîne. - Mare pro
prietar rural. 

Face parte necontenit din Parlament de la 1859, at.ît 
ca deputat, cît şi ca senator. -A luat parte la toate ma
rele evenimente ale Istorie::'. noastre contemporane. 

In urma cartelului'. electoral ÎnLiheeat la IaşI, a fost a4 

les pe lista particlulur naţional-liberal, ca deputat cu 171' 
voturi, în N oembrie 1895. 

Fondator al ziarului Democ1•atla l{atională, cu tendinte 
• 

democratice, şi al unu1 club politic la Iaş'i'..-Autor al u4 

ne'[ însemnate scrieri în franţuzeşte Les lois fondctrnentale:s 
ele l' Univers, tradusă şi în romîneşte cu acelaş titlu: Le
gile fundamentale ale Universulu'î. 

Domiciliul : Bucuregn, Soşeaua Jianu 2. 
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NICOLAE CEAUR ASLAN 

Col. II. Iaşx 

Lil,e1�a l-nationa 1. 

Născut în r.rîrgul Ocne1, jud. Bacău, la 1839. Fiul Hatrna
nului Alecu Ceaur Aslan si al sotieI sale Zoe, născută Cris
tescu, dec;;cendenţi direcţt a'i'. V oevodului Ioniţă Sturdza. 
Primele studi'i'. le-a făcut în şcoala militară din Potsdam, 
făcînd parte din cel d'intăliî grup ele romîni aclmi�i în acea 
şcoală, după stăruinţele luI Grigorie Ghica-Vodă. La e
şirea din şcoala militară a urrnat cariera civilă dedin
du-se studiilor dreptului'. şi complectîndu-le parte la fa
cultatea din Heidelberg şi parte la cea din Paris. 

La reintrarea sa în ţară a figurat, de şi foarte tînăr, între 
ce'i'. mai călduroşf partizan)'. a'i'. mişcărei' pentru unirea 
principatelor. Caimacamul r.roderiţă Balş, care-'i'. fusese 
naş, îi încrecHnţă direcţia ministerulu'i'. cultelor şi ma'i'. 
tîrziu Caimacamul Vogoride îl trecu la direcţia miuiste
rului de finanţe clin Moldova. Mihail Kogălni,·eanu Îi în
credinţă apoi direcţia <iMonitorulur Oficial�-- epocă de la 
care foafa oficială dobîndi forma, importanţa si organiza-

V 
> 

rea sa de astaz1. 
A colaborat la mar multe fo'i'. politice, deosebindu-se 

prin eleganţa şi conciziunea stilulu'i'. său. A fondat, la 
reintrarea sa în ţară, <tViitoruh· şi apo1 alte ziare. 
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La 1866 intră în viaţa activă politică şi deveni unul 
din inspiratoru: cel'. mai'. aprigi'. a'i'. cunoscutel'. mişcări de 
la .c3 Aprllie►,-mişcare asupra cărefa va pubJica docu
mente spre a se vedea adevăratele el cauze. Tot în 1866 
fu trimes ca deputat în Parlament unde, cu o între
rupţiune de 8 an'i'., a ·reprezentat şi reprezintă şi pînă 
astăzl'. colegiul al II-lea de Iaş'i'.. 

Atît în barou, cît şi în Parlament, figurează prin
tre primi'i'. oratori'. din Romînia. Discursurile sa]e sînt 
modele de-o perfectă curăţenie de limbă şi eilocinţă. 

Actualminte liberal-naţional, face parte din stînga li
berală a Camerel'. a]ăturea cu d. Fleva şi alţii. In ultima 
sesiune parlamentară a pronunţat în chestia macedo
neană un remarcabil discurs. '.rot în această sesiune a 
prezentat mai multe proiecte de leg'i'. între carl'. acel re
lativ la constituirea Căminulut şi la supresiunea rezuma
tulu1 prezidenţial la juraţ'i'.. Figurează de asemenea în
tre semnatarii'. · prorectulu'i'. de descentralizare adminis
trativă. 

Are o cultură întinsă şi variată. Posedă, în perfec
ţiune, limbele franceză, germană şi engleză. Actual
mente se mal'. ocupă cu colecţionarea diferitelor sale 
scrierl'. şi editarea numeroaselor sa]e discursuri, pe cad 
le va însoţi cu expunerea faptelo1· în mijlocul cărora a
cele discursurl'. au fost rostite-ceea ce va constitui şi o 
istorie a Parlamentarismulu'i romîn. 

O ilustraţie a baroulut 
Domiciliul: Ia.�·'i. 

b 
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GRIGORIE ·I. BUIUCLIU 

Col. II. Iaşi. 

Nafional-l·ibera.l. 

Născttt în Iaş1 
Licenţiat în drept. -Avocat. 
Ales în alegerile generale din Noembrie 1895 cu 1049 

voturr. 
Domiciliul : Ia.�r. 
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NICOLAE D. CATARG! 

Iasi. 

Liberal. 

Născut în Iaşr. 
A mar făcut part.e din Cameră sub regimul conservator. 

Reales în alegerile generale din Noembrie 1895 cu 1178 
votur'î, în urma cartelulu1 electoral cu naţionalH-liberaH. 
Consilier judeţean. 

Partisan al Principeltt1 Gr. M. Sturda. 
Domiciliul: Bucure.;t'î, Soseaua Jianu No. 2. 
I . .  li y!) � n provmcie : ar,,, 

12 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Dr. LEON C. COSMOVICI 

Col. II. Ias1. 
• 

National-libe1•r,1,l • 
.!I 

Născut în com. Sasca-Suceava, jud. Suceava la 29 Ianua
rie 1857. A studiat Medicina ş' Ştiinţele Naturale la Univer
sitatea dîn Paris (1874-1881). -Profesor de Zoologie şi Fi
siologie la Faculi.atea de Ştiinţe din Ia�L-Autor a diferite 
publicaţiunr ştiinţifice relative la Zoologie, Anatomie 
comparată, Biologie, şi al mai multor cărţi'. didactice şti
inţifice. ProprietaL" în j u,teţ ul Boto�an'î. 

Ales pentru prima-oară în alegerile generale clin No
embrie 1895 cu 1091 voturr. -· Partisan al idee1, că des
tinele ţărer să fie conduse de tineretul liberal-democrat 
(loc tineretului), şi ca diferitele ramuri administrative 
să se încredinţeze la specialişti. 

Domiciliul: Bucnre,..t'î, Strada Polonă 228. In provincie : 
Jet ţt. 

"' 

;;, 
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GEORGE A. SCORŢESCU 
Secretar al CRmere'i: 

laş'i. 

National-Liberal de1n,oc1·at 
$ 

Născut la 2 Septembrie 1858 în Iaş1. 
Studiile secundare şi universitare le-a făcut ]a Paris.

Fost şi actual consilier comunal.-Fost ajutor de Primar.
Presedinte al Comitetului '.reatrului National din Iaş'î. 

. . . 

Director Politic al ziaruiuf cotidian Evenimentul. Unul 
din promotoril �Ligei Moldovene�tll> constituită sub gu
vernul generalului G. Manu, şi auwrul programulu'î Lige'î. 

Ales pentru prima oară în alegerile generale Jiu No
embrie 1895 �u 1085 voturr. - Face parte din gruparea 
liberal-democratică din giurul D-lu1 Nicolae Fleva. 

Orator parlamentar vehement. 
Domiciliul : B11c1tre•;f1, Hotel Capsa. -In provincie : la �r.

b > � 
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VASILE· SCULY LOGOTHETIDES 

�ol. II. 

I 
Iaşi. 

Libe1•al. 

Născut în Iasi. 
Fost consilier comunal şi ajutor de primar.-Fost vioe-

preşedinte al Camerei, sub conservatori'. 
A făcut parte din mal: multe legislatur1 sub guvernele 

Jiberale şi conservatoare. 
Reales în alegerile generale din Noembrie 1895 cu 113G 

voturr, în urma cartelulu'i'. eledoral încheeat cu naţiona
lii -liberali'.. 

Partisan al Principelu1 Gr. M. Sturdza. 
Domiciliul : BucuresH, Hotel de France. 
ln provincie: Ia::/1. � 

� 
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GRIGORIE N. MACRI 

r= 

I 

laşi. 

Nafional•liberal. 

Originar din Iaşt 
Avocat. - Decan al Corpulul'. de avocaţt'.. - Epitrop al 

Cassel'. Sf. Spiridon din Iaşt-Fost preşedinte al Clubu
lut Radical din Iaş'i'.. 

Ales în ultimele aleger1 generale din N oem brie 1895 
cu 495 votur1. 

Domiciliul: Ia�·'î. 
b 
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PETRE S. AURELIAN 

(.'ol. I. 

Preşedinte al CarncrcI 

Ncitionttl•lil1e1·at. 
� 

Năseut la 12 Decembrie 1833 în Slatina. 
Şi-a început studiele în ţară şi le-a sffr�it în Frant,a. 
A intrat în politică la venirea la guvern a partidu1L11 

naţional liberal în 1876. A luat parte la toate evenimen
tele politice perindate de atuncr, şi care_ au făcut Romî · 
nia de astă-zi. 

Membru al Parlamentulu1 - deputat şi senator - neîn
trerupt de la 1877. A fost de tre'i'. ori Ministru de lucrărI 
publice, şi de instrucţie publică şi culte în cabinetele 
presidate de Ion C. Brătianu, în 1877, 1882 şi 1887. 

Odată cu revenirea la putere a partidulu'i'. naţionaJ-libe
ral în toamna anului 1895, în alegerile din Noembrie 
acelaş an, a fost ales senator al Colegiulu'î I. de Prahova 
şi deputat al Colegiului I de Ilfov. 

Optînd pentru cel din urmă mandat, Camera l'a ales 
ca preşedinte al el'.. 

Profesor la şcoala naţională de agricultură, şi agronom. 
S'a ocupat cu problemele de :Economie politică şi ;n 
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special cu chestiile de economie naţională. Lucrările sale 
pe acest teren l'aii clasificat printre ce'i'. mal buni econo
lllişt1 ai noştri. 

Publicist (de la 1859) conduce şi astă-zi revista perio
dică Economia NationaUi, care apare de 18 ani. 

Autor al volumulu'i'. Ţara Noas,tr(i, descriere econo
mică a Romînieî, şi al altor lucrări de economie naţio-
nală şi politică. 

Membru al Academiei Romîne şi al altor Societăţi Sa
vante din Străinătate. Membru al mai multor Societăţ1 
ftnanciare.-Mare proprietar. 

In timpul guvernului Conservator a ţinut în Senat 
mal multe discursuri importante, în chestiunea lege}'. 
pentru tocmelile agricole şi a Convenţiune}'. Comerciale 
cu Austro-Ungaria, combătînd politica economicit a gu
vernului'.. Protecţionist al industrieL naţionale. - Inter-
venţionist moderat. 

Decorat cu Marea cruce a ordinelor Coroana Romîniet; 
Sfînta Ana şi St. Stanislav, (Ruseşti) ;]Medgidie (Turcească.). 
Comandor al ordinulu'i'. frances Legiunea de onoare, etc. 

Domiciliul : Bucure ·.t'î, strada Luminei'. 22. 
!, 
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CONSTANTIN NACU 

(Joi. I. 
Vice-Preşedinte al Camereî 

llf'o,,. 

Nutional-L-U,e,-al • 
.. 

Năseut în Bucurestr la 29 Iunie 1844. 
�i-a făcut studiile• secundare în ţară. -Doctor în drept 

<le la Paris.- -Fost l\!Iinistru de Finanţe, Instrucţie pu
bliJă şi interne în cabinetele liberale presidate de Ioan 
C. Brătianu. -Profesor de Drept Civil la Facultatea de
Drept din Bucureştî.

Autor al unor Pt·incipi'î elementat·e rle D1·ept p1·ii:a,l 1·0-

1111n. -A vocat.-Membru în Consiliul de Administraţie al 
Societăţe1 Credituluî Funciar Urban din BacureştI şi al 
SocietăţeI de Asigurare Nativnalet.-Censor al BănceI Na-
tionale. .!) 

• 

A făcut parte din toate legislaturile dintre ann'. 1880-
1888.- Reales în alegerile generale din Noembrie 1895 
cu 182 voturr. 

Domiciliul : Bucu,·e-;,·Cf,, strada Teilor No. 5G.
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MIHAIL PHEREKYDE 

t;ol. I. 

Vice-Presedinte al Camerct 
, 

Ilfov. 

lYafio nal-libe1•a l • 
.!I 

Născut la 14 Noembrie 1842 în Bucureştr. 
A făcut cursurile secundare la lyceul Louis le G,·ancl

din Paris (1853-61). Licenţiat în litere de la Sorbonna 
(1862). Doctor în drept de la Universitatea din Paris (1866). 

Avocat.--Membru în conslliul de administratie al căilor 
ferate romîne, şi al altor societăţi financiare: 

Intrat în politica militantă în 1875. Membru al Coa.li
ţiune'î de la Mazar-Paşa.-Ministru de iL1stiţie în cabinetul 
re�it din acea coaliţie (187G).-Ministru al lucrărilor pu
blice, cabinetul Ioan O. Brătianu (1879).-Ministru de 
justiţie, cabinetul Dumitru Brătianu (1881) şi în minis
terul Ioan O. Brătianu, care a turnat imediat. -Ministru 
plenipotenţiar la Paris (Decembrie 1881 pînă la 1884). 
Ministru al afacerilor străine (18S5-lt;88J. 

A făcut parte din Cameră în maî multe legislatur'î, sub 
reaimul liberal. In alegerile din Nuernbrie a fost reales 
îr/Ilfov cu U,66 voturî. 

In 1878 a însoţit pe Ioan O. Brătianu la congresul de 
Ia Berlin iar în 1879 a fost în comhiuuea pentru deli-

, 

V D 
V 

mitarea frontierei o broge1. 
Are o cultură întinsă.-Orator parlamentar. 
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Mare ofiţer al ordinelul'. Steaua Ramînie>i. Mare cruee 
a Coroane>t Romîniet.-Mare ofiţer al Legiune'î de Onoctre. 
l\Iare cruce al mal'. multor ordine străine. 

Domiciliul: Bucure:gt'î, strada Gloriel'. No. 7-
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CONSTANTIN F.ROBESCU 

Primar al Capitalel'. 

Col. I. Ilfov. 

*) 

N ational-liberal. 

Născut în R. Sărat. 
A făcut studiile în străinătate. - Profesor {demisionat) 

de ştiinţe naturale la Liceul Materii Basarab.-Inginer al 
_Creditului Funciar Rural din Bucureşti. - Fost directo r 
general al Telegrafelor şi Poştelor. 

A făcut parte din mal'. multe legislaţiuni'. sub guver• 
nele liberale.-Reales în Noembrie 1895 cu 1511 votur1. 

In Ianuarie 1896 a fos ales Primar al Capitale!, cînd a 
demisionat din profesorat. -Unul din eminenţii'. profesori'. 
secundarl'.. 

S'a consacrat cu totul afacerilor municipale. 
Domiciliul: Bucuregtt, strada Tu1or Vlad.imirescu 1. 

* A refusat să răspunză la apelul nostru.-- Cu toate
stăruinţele, nu putem publica portretul, nici biografj.a a
mănunţită. 
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GEORGE D. VERNESCU 

t.::ol. I. 

., . 

. ,, 

Ilfov. 

Lif>et·ttl. 

Originar clin Judetul Buzău. 
Doctor în drept de la Paris. Mare proprietar.-Avoca,t. 
Fost membru al consiliulut de Stat (1865), printre a-

eefa, cart au conlucrat la întocmirea si aplicarea Codu -
lut Alexandru Ioan I. Deputat în Constituanţa de la 
1806, a fost reales necontenit de atund în Parlament. 
Membru al coalitiuner de la Mazar-Pasa. Vice-Prese-

• ' > 

dinte al Senatului 1876. Ministru de interne la 1876. Pre-
�edinte al Camere t (1877). Deputat şi Senat.n· st.1b gu
vernele libera.le, pînă la 1888. S'a despărţit de lil>eran'., 
formînd grupul liberalilor-sincert.-S'a unit aput cu con
vatoriI, formînd partidul liberal conservato1·, a] că.rut unul 
din şefi a fost. Membru al oposiţiunet-unite. :\'linistru de 
:finanţe şi de justiţie în cabinetele conservatoare (1888- .JlJ. 
Fondator al ziarului Binele Pllblic. 

In urma unor evenimente poJitice s'a despărţiL de 
conservatorr, şi în ultimul timp s'a apr0piat de Naţi o-

* Regretăm, că nu putem publica o biografie amănm1-
ţită .. D-sa tiind bolnav, nL1 t-am putut vorbi, iar anturajL1l 
D-sale este puţin accesibil.
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nali'i'.-liberal'î, ducînd o luptă paralelă contra lege1 mine
lor şi a regimului'. conservator. 

Reales în alegerile generale din Noembrie 1895 cu 
156 voturi'.. 

Unul din eminenţii'. representanţl'. ar baroului şi stră
lucit orator parlamentar. 

O figură îrn;emnată în galeria oamenilor no�t.ri1 de 
Stat. 

Domiriliul : Bur.ur·e.ţft, Calea Victorie1. 
::, 
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V 

PANA BUESCU 

('ol. II. 

Născut în Bucureşti la anul 1833. 
Fost profesor de Chimie şi Chimie Agl'icolă la Şcoala 

naţională de agrieultură de la Herăstrău. Inginer-Hotarnic, 
(1864-1880). Publicist şi ziarist, a condus împreună cu d. 
Nkolae Ionescu ziarul Buna CredinJă, astăzi încetat. A luat 
parte la detronarea Domnitorului Guza, Fondator al mal'. 
mu1tor societăţi mutuale (precupeţilor, măcelarilor, etc.) 
�i al societăţei de asigurare mutuală Unirea, al cărer di
rector general a fost pînă la 1893. In urma unul'. proces 
sensatiorial, care durează încă, a fost restabilit în această 
calitate (1896). 

Deputat în Constituanta de la 18G6 şi de la 1879 a pro -
pus şi susţinut pentru Senat organizaţia norvegiană, ca 
budgetele să fie votate numar de Cameră şi neîmpă
mîntenirea ovreilor. 

A fost ales necontenit în Cameră de la 1868-18(;9 şi 
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de la 1876-1883, cînd a trecut în disidenţa liberală a 
Iul'. Dumitru Brătianu. 

Reales în alegerile genera]e din Noembrie 1895 cu 
3122 voturi. 

In sesiunea Camere1 (1895-1896) a propus un proect 
de lege pentru înfiinţarea sindicatelor agricole, care a 
rămas nevotat. Partisan al bi-metalismului. 

Domiciliul: Buc,treJ'f'(, strada Calomfirescu No. 5.
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E�IIL COSTINESCU 

{'o1. II. 
11 fO\'. 

1\
r 

ational-Libe1•a l. 

Născut în Iaş'î la anu] 1844. 
Intrat în politică la 1866, s'a ocupat de toate chestiu

nile politice în general, şi în special de cele economice 
�i financiare, - asupra cărora a scris un mare număr de 
stuc;lH.-Redactor şi Prim-Redactor al ziarului RomCtn11lu, 
de la 1866 - 1882. - Amic personal şi colaborator al ma
relui'. de1nocrat C. A. Rosetti, în absenta căruia a con-
dus ma'î mult timp ziarul R01nânulu. 

• 

Ales în Cameră pentru prima oară în 1876, a represen
tat Capitala în timp de 12 an'î de guvernare liberală. In 
acest lung interval a luat partea cea mai largă la re
gularea finanţelor Statulu'î, fiind ales necontenit membru 
sau raportor general al comisiuneI. tinaneiare. Este auto
rul legiî pentru încuragiarea industriei'. naţionale. 

Reales la Cameră în alegerile generale din Noem
brie 1895, al doilea pe listă, cu 3276 voturr. 

Director al Bănce'î .Nationale, ales de actionar'î, încă 
de la înfiinţarea aceste'î instituţiunL-lVIare industriaş.
Administrator al mai multor societăţ'î industriale şi al 
mu'i'. multor societăţ:r <;le asigurare. 
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In sesiunea Camereî 1895-96, a - fos t reales raportor 
general al budgetuluI Statulu'i'. pe exerciţiul 1896-97, cu 
care ocasie s'a arătat din nou ca un specialist cu vederr 
Iarg1 şi înaintate în chestiun1 de finanţe. Raportul care 
însoţeşte acest budget este un model de expunere clară 
si sinceră a situaţiune}'. financiare, far prevederile expri
mate bazate pe deducţiun'î logice şi irefutabile. 

Publicist. - Amicul Iul'. :::.\'.Iircea C. A. Rosetti, a însoţit 
publicarea operelor acestufa, de o frumoasă şi mişcătoare 
introducţie. 

Credinţe politice : Profesează ideile liberale cele mar 
înaintate. Susţine că partidul liberal trebuie să merite 
acest titlu în orI-ce moment al desvoltăreJ'. sociale, mer
gînd mereu înainte comform progreselor timpulu1. 

Domiciliul: BucuJ·e�t'i, strada Colţea No. 76. 

13 
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PETRE T. DANCOVICI 

Col. II. Ilfov. 

National-libe,•al. 
� 

Născut în Plo'i'.eşt:i la 1830. 
Comerciant retras din afacer1. -Mare proprietar. 
A fost ales ca Senator în 1887 de colegiul I Ilfov. -

Ales deputat în alegerile generale din Noembrie 1895 
cu 3235 votur1. 

Decorat cu ordinele nationale. 
Domiciliul : Bucuregt'f, strada Calomfirescu No. 15. 
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SPIRU C. HARETU 

Col, II. Ilfov. 

1,rational-Libe1··al. 

Născut în Iaş'î la 15 Februarie 1851. 
A făcut studiî speciale de matematic'î superioare la 

Paris .. -Membru al Academiei Romîne.-Profesor la Fa
cultatea de Stiinte, Secţia Mate1natică, si la Scoala de 

' , ' 

Poduri �i Şosele din Bucureşti.-Fost Inspector general 
al Invăţămîntulu:î public, în care calitate a făcut un ma
gistral raport asupra situaţiune'( morale şi materiale a 
scoalelor.-Fost Secretar-general la Ministerul Instrucţ1-
une1 publice şi al Cultelor, sub ministerul D-lu'î Dimitrie 
A. Sturdza. - Colaborator principal la profoctul de lege
asupra instrucţiune1, din 1886.

Ales pentru prima-oară în alegerile generale din No
embre 1895 cu 3222 voturi. - Raportor General al legeî 
pentru reforma învăţămîntulu'î prin1ar şi normal primar, 
presintată de D-l Foni. 

Domiciliul: Bucw·e.�fî, Strada Verde ·No. 1 bis. 
b 
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VASILE LASCAR 

Ciol. II. Ilfov· 
• 

* 

National•liberal 
.!t 

Născut în Tîrgu-Jiu.-
A făcut studfi de drept.- Avocat.- Preşedinte al So

cietăţel'. anonime pentru construcţiun'î de căi ferate şi 
tramwayurr. - Avocat al Creditului Funciar Rural.
Membru în consiliul de Administraţie al Societăţe1 de 
asigurare ·Dacia-Romînia.-Mare proprietar rural. 

A făcut parte din mai multe legislaturi sub regimul 
liberal, pînă la 1888. Reales în alegerile generale din 
N oembrie 1895 cu 3253 votud'.. 

Membru însemnat al baroulut Orator parlamentar. 
A desvoltat la Cameră, în sesiunea trecută, propunerea 

pentru ridicarea unur monument naţional mareluî cetă
ţean Ioan C. Brătianu. 

Domiciliul : Bucure�t'î, strada Teilor No. 65.

* N'a bine voit să răspunză apelulur nostru.
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N. D. MOROEANO

Chestor al Ca mere1 
Ilfov. 

National-Libe,�al 

Născut îu Bucureştr la 1849. 
A făcut studii comerciale. Fondatorul une1 firme 

comerciale în Capitală de la 1870. Bancher. Arenda.ş. 
Agricultor. Membru în Consiliul de Administraţie al 
Caser de Depunerl'., Consemnaţiun'i'. şi Economie, repre
sentînd guvernul (de la 1881). 

Ales în Cameră pentru prima oară la 1888 de colegiul 
al doilea al Capitalei. Reales de acdaş colegiu în alege
rile generale din Noembrie 1895 cu 3232 voturr. 

Domiciliul: Bucure:,fî, strada Manea Brutaru 9.� 
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VINTILA C. A. ROSETTI 

Col. IL 

Al treilea fitî. al marelur democrat O. A. Rosetti, năs
cut la Douet (Loire Inferieure) Franci a, la 11 I 23 Ianuarie 
1853, în timpul exilulu'i'. tătălui său. 

A urmat studiile liceale la Liceul Mate'î Basarab din 
Bucureşti şi în urmă a intrat în şcoala specială de ar
chitectură din Paris. A publicat in 1882 două volume din 
scrierile lut Mircea Rosetti ; în 1885 şi 1886, ScJ"iet·ile d-in 
june te i exil ale lui O. A. Rosetti; în 1887, a reeditat 
Husia de O. A. Rosetti ; în 1889 a publicat un volum de 
Amintir't ist0t·ice j în 1891 si 1892 Almanachul "'Romcinulu't� ; 
în 1893 un volum cu scrier'î ale Mariei O. A. Rosetti ; 
a fondat Biblioteca "-Românulut� a un leu volumul, con
ţinînd traduceri'. din scrierile romancierilor celebri din 
streinătate. 

In ziarul Românulu, a scris sub pseudonime diverse: 
Bovin, Ftînică, Sta,_n

„ 
cronici literare, teatrale, :11uvele şi 

corespondinţe, ou 1ncepere <le .la anul 1877. 
Intorcîndu-se în ţară a intrat ca redactor la Roniânulu 

pînă în Marte 1885, cînd O. A. Rosetti simţindu-se bol
nav, 'i'.-a cedat dil·ectiunea politică si materială a ziarului, 

V :, " .) 

pe care a paştrat'o pmă acurn. 
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In Paris a fosţ printre fundatoril reviste1 Dacia viitoare, 
care a apă1 ut în urmă la Bruxelles. 

Membru fundator al Lige'î Culturale, a făcut parte din 
comitetul el executiv şi azi este Preşedintele secţiei 
Bucureşti. 

In 1882 a intrat în politica militantă. 
In timpul resbelului din 1877, s'a angagiat ca volun

tar în vînătorr, a luat parte la luptele din faţa Plevner, 
Ia atacul contra redute! Griviţa No. 2, cînd a fost deco
rat cu Virtutea militarli, pe care a refuzat'o printr'o 
adresă trimisă ministrului de resbel, pe motiv că ◄prin
cipiile sale nu-I permit a purta decoraţiuni>. 

La 1888 fu ales Consilier comunal al Capitalei şi mar 
în urmă ajutor de Primar, în consiliul presidat de Pake 
Protopopescu; membru al comitetului teatral şi al Ca
mere! de Comerciu. 

Unul din fondatoriî Lige'f, votulu'î universal. 
Democrat. 
In 1895 a fost reales în consiliul comunal şi la Ianua

rie 1895 deputat al Capitale1, în locul rămas vacant prin 
optarea D-lui N. Fleva pentru mandatul alegătorilor din 
Prahova. 

Domiciliul : Bucure;,Ci
1 

Calea Dorobanţilor No. 91. 
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DIMITRIE HAGI THEODORAKY 

(Joi. II. Ilfov. 

Ncttional-liberal 

Născut în Bucurest'i'. la 1859, dintr'o familie de vech 1

�i însemnaţi'. comercianţi'. ar Capitalei'.. - A urmat tradi -
ţiunile familiei, înbrăţi�Înd comerciul. 

Industriaş. Proprietarul unei mart şi sistematice fa
brice de cărămizr în apropiere de Capitală. 

Ales pentru prima oară în alegerile generale d111 
N oembrie 1895 cu 327 4 voturr. 

Domiciliul: Bucure:;t'î, strada Teilor No. 29 sau la He -
răstrăul nou (IlfovJ. � 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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G. DEid. TEODORESCU

Ilfov. 

Născut în B ucureştX ht 20 August 184!). 
Licenţiat în litere de la Paris (1875 -77.) - Profesor de 

Literatura romînă, şi de limba la,tină la Liceul Materii 
Basarab (curs superior). - Director al Fonda�iune'1 Uni
versitare Carol I. - Fondator (ca student) al Societăţei 
Rornînisnu,il şi redactor al revistei eu acela�'i'.u titlu (1869 -
1872); colaborator şi apoi redactor la Rom{uiulu (1868 -
1875 şi 1877); prim-redactor la Binele-Public (1879-1884); 
redactor la România (1885-188G). 

In timpul congresului'. de la Berlin a însoţit pe Du
mitru Brătianu la Constantinopol spre a negoţia răscum
părarea prisonierilor turcL-1\lembru în comitetul Oposi
tinnel-Unite. - Deputat în 1888 si 18:H. 
, . 

Ministru al instructiune1 publice si al Cultelor la 20 
• • 

Februarie 1891, in cabinetul presidat de generalul Ion 
Em. Florescu. 

A publicat: Cer·cetărT despre Crerlinte, dator·ie -�i niora
onr·î (187 4) şi un stt1diu critic asupra Proverbeloi-·. Ca 
opere didactice a scris tractate de prosodie şi metric ă 
pentru versificarea latină; ecliţiun1 din scrierile lu'i'. Cice
rone şi Ovidiu; Isto1·ia Liter·atiir·e'î latine etc. In ramura 
oiografieă : Vieaţa �i activitatea lui'. Andrc Chenier, Eu-
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frosin Poteca, Anton Pann, Nicoleanu, Depărăţeanu etc. 
In Folkloristică a publicat cercetări despre proverbe, 
colinde, mitur'î şi superstiţiun'î. Opera sa de căpetenie în 
această parte este voluminoasa culegere de Polesi'î po
pulare, (1885).- Conferenţiar recunoscut al AteneuluI şi 
al Societăţel'. Geografice Romîne. -Unul din profesoril'. 
secundari ·eminenţr. - Premiat de •Academia Romînă► 
pentru erudita-'i'. operă ◄Istoria Filosofie't Anticlfi, (1893). 

Ales în Cameră pentru prima oară de colegiul II Ilfov, 
în 1888.-Reales, în 1891 de colegiul I Ilfov şi III de Făl
ciu.-S'a despărţit de conservatod, urmînd evoluţia d-lu1 
George D. Vernescu, şi apropiindu-se de naţionalii-llbe· 
raiî. 

Ales din nou în alegerile generale rlin NoemLrie 1895 
cu 3214 voturi din 3513 votanţr. 

Domiciliul: Bucure�Cî, st.rada Mircea-Vodă 29. 
;, 
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G. PITIŞTEANU

"ol. III. IICov 

lVational-Liberal-democ1·at . 
.!t 

Născut în Bucureşt1 Ia 10 Mal'.u 1850. Mare proprietar. -
Agricultor.-Fost de ma1 multe ori'. Consilier Judeţean. 

Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 1895 
cu 961 voturi. 

Face ·parte din gruparea liberal-democrată a D-Iu1 Ni· 
colae Fleva. 

Domiciliul: Bucure-;fî, strada Cîmpineanu No. 17. 
'> 
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HORIA C. A. ROSETTI 

()ol. li[. 

National-Libe1•al. 
� 

Nă.scut în Pal'is. - Al treilea fiu �al marelur demo era t 
U. A. Rosetti. 

Doctor în drept. - Doctor în Ştiinţele Politice şi Ad
ministrative. - Avocat al Creditului Fnnciar Urban din 
Bucureştî. - Fost procuror al Tribunalulu1 Ilfov.- A 
luat parte ca voluntar în resbelul pentru independenţă 
(1877-78). -- S'a ilustrat ca proCLuor prin energia şi in
dependenţa ce a arătat, dînd în judecaM. pe mai mulţr 
funcţionarî superiori ar Poliţiei Capitale1 pentru tortu
rarea unor arestanţi (1888). 

Ales pentru prima oară în alegerile generale din No
em brie 18�5, cu 969 voturr din 10!�8 votanţr 

Domic1Iiul: Buciu·e·.ct, strada Sf. Spiridon, Nu. 37 . 
.:, 
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-205-

MIHAIL E. BURILEANU 

(Joi. I. Mehe•linţ,1. 

IL * 

National•libe1·al. 

Originar din Severin. 
Fost prefect şi primar. - A mar făcut parte din Ca

meră. -Mare proprietar. 
Ales din nou în Noembrie 1895 cu 263 votud. 
Domiciliul: Severin.

* A declarat, că nu posedă fotografie, şi a refuzat no
tele biografice, 
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IOSEF IGIROŞIANU 

(Joi. I. 1'l ehedinţl. 

National•liber al . 
.!t 

Născut la 1860. 
Studiile în ţa1·ă şi în străinătate. - Doctor în drept. -

Avocat. 
Ales pentru prima oară în alegerile generale din No

embrie 1895 cu 253 votud. 
Domiciliul: Severin.
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EMANOIL M. PORUMBARU 

Col. I. �Iehedinţî. 

* 

National-Liberal. 
� 

A făcut studi'î de drept şi de Economie politică în 
străinătate.-A vocat. -Membru în Consiliul de Adminis· 
traţie al Căilor ferate şi al societăţer de asigurare }la
fionalct. -Avocat al Creditului Funciar Urban. 

A făcut parte din Cameră ma'i'. în toate legislaturile 
sub guvernele liberale pînă la 1888.-Reales în oposiţie 
la 1892.-S'a retras din Cameră împreună cu oposiţia de 
toate nuanţele, în Aprilie lb95, cu ocasiunea lege'i'. mi
nelor. 

Ales din nou în alegerile din Noembrie 1895 cu 237 
votur1.-Orator parlamentar. - Specialist în chestiuni fi· 
nanciare şi de economie politică. 

Domiciliul: Bucure�·t'î) 
strada Doamne'i'. 14. 

* A pr0mis fotografia şi biografia, dar nu le•a trimes.
Fotografia ne-am procurât'o de la D. Mandy, fotograful 
Curţer Regale, far biografia înjghebată din cele ce am 
putut afla şi controla. 
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NICULAE CUTCUDACHE 

(Joi. II. �lehecli 11ţ1. 

J\iational-libet•al 
� 

Născut în orăşelul Cerneţi (Mehedinţ'i'.), la anul 1857.
Absolvent diplomat al şcoalel Comerciale din Bucureşti.� 
Licenţiat în Drept de la Geneva. - Avocat. - Fost ma
gistrat tl880 :-1888). 

Ales pentru prima oară în Noembre 1895 cu 237 voturi'. 
Unul din •iniţiatorii'. şi din activfi propagatori pentru 

facerea unu'i'. pod pfste Dunăre, între Romînia şi Serbia. 
Domiciliul: Seve1·in.

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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V 

BASILE STEF ANESCU 

(;ol. II. 1'Ieltediuţi. 

National-liberal-democrat. 

Născut în Bucureşt'i'. la 1855. 
Fost judecător comercial (Vlaşca); fost membru al Ca

merei'. de comerciu şi consilier comunal şi judeţean în 
Mehedinţt Mare comerciant şi exploatator de pădurl'.
Unul din acefa, car'i'. au luat iniţiativa pentru facerea 
podului peste Dunăre, între Severin şi Cladova (Serbia.) 

A mal'. fost ales în Cameră la 1892, în opoziţie. - S'a 
retras în Aprilie 1895 împreună cu cel-l'alţi'. deputaţi'. li
beran'. ca protestaţie contra lege'i'. minelor. 

Reales în Noembrie 1895 cu 300 voturI. 
Domiciliul : Bucurest'î, Hotel Bulevard. In provincie : 

S 
. :> 

eve;•m. 

14 
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PETRE GÎRBOVICEANU 

Col. III. 1tlehedinţ1. 

National-Libei·al 
.9 

Născut în satul Gîrbovăţul de jos, judeţul Mehedinţi 
la 1862 Iunie.-A făcut studii în ţară şi în străinătate.
Docto,r în Filosofie şi Pedagogie.--Profesor.--Director al 
Şcoale'i'. Normale a Societăţe.t pentru Invăţătura Poporului 
Romîn. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 660 vo
turi.-Delegat în comisiun8a pentru studiarea lege'i'. asu
pra învăţămîntulu'i'. primar şi normal-primar, pe care a 
su sţinut'o şi în Cameră printr'un substanţial discurs. 

Domic iliul: Bucureit'î, strada Sf. Ecateri11a.
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V 

GRIGORIE EM. GRADIŞTEANU 
Secretar al Camerer 

Col.�111. lllehediuţi. 

ll'ational-libe'J·al . 

Născut în Bucureşti la 10 August 18Gl. - Licenţiat 
în drept de la Paris. - Ziarist. - Redactor al organului 
liberal Gazeta şi delegat al Comitetului de redacţie. -
Mare proprietar şi agricultor. 

Ales pentru prima oară în alegerile din N oembrie 1895, 
în balotagiu, cu peste 500 de voturî. 

Domiciliul: Bucuresct, Strada Brezofanu No. -11. 
o 
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Col. I. lUnscel. 

National-Liberal. 
!> 

Născut în Bucurest'i'. la 1 Ianuarie 1853. 
Şi-a făcut studiile la Universitatea din Leipzig, la 

Şcoala Polytechnică din Viena şi la Şcoala de Podur1 
şi Şosele din Paris. - Inginer. - Industriaş. 

Colaborator al încetatulu1 ziar Dernocratia. - Fost aju
tor de primar în BucureştL - ]'ost inginer la Căile Fe
rate şi membru în comisiunea permanentă la ministerul 
de domenii, la înfiintarea acestu1 minister. 

Ales în Cameră pe
0

ntru prima oară în 1888, reales în 
Noembrie 1895 cu 157 votur'i'.. 

Domiciliul : Clucer·easa, judeţul Muscel. 
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ION GHIKA ANASTASESCU 

Col. I. Itiu�cel. 

'• . - . , ... · 

N ational-libera l . 

Năsent în comuna Rucăru, din judeţul Muscel, la 
anul 1854. 

Avocat. - Licenţiat în drept de la Facultatea din Bu
<.mreştt.-Fost preşedinte de rrribunal. 

Intrat în politică în anul 1884 sub steagul partidulul'. 
Naţional-liberal. Ales deputat în acel an de către co
legiul al II-lea de 'l'eleorman. 

După căderea regimului liberal, ş'i'.-a mutat domiciliul 
politic din judeţul Teleorman în judeţul 1\/Iuşcel.--Aici a 
fost a1es membru în consiliul judeţean şi preşedinte al 
acestui consiliu. 

Reales în ultimele alegerl'. din Noembrie 1895 cu 159 
votur'i'.. 

Domiciliul: Cî,inpu-Lung. 
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'.NAE GR. IORGULESCU 

C.ol. II. 1'1uşcel. 

National•libe,•al. 

Originar diu judeţu! Muscel. Proprietar. - Fost sub
prefect. 

A mai'. făcut parte şi din alte legislatur'i'. sub regimul 
liberal.-Reales în 1892 ca oposiţie liberală, s'a retras din 
Cameră împreună cu ceI-lalţî deputaţi liberall, în Aprilie 
1895, ca protestare c-ontra lege1 minelor. 

Ales din nou în alegerile din N oembrie 1895 cu 205 
voturJ'.. 

Domiciliul: Cîmpu-Lung. 
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MOISE MOISESCU 

l'tinşcel 

Născut în 4: Octombrie 1861, în Comuna Domneştr (Muş
cel) din părinţr ţăranI. 

Absolvent diplomat al Şcoalel' Normale .cCarol I> din 
Bucureşt:î.- lnvăţător în -satul sau natal.-In Octombrie 
1895 a demisionat spre aş1 pune candidatu1·a pentru 
deputat. Ales ca independent în Noembrie, acelaş an, cu 
380 votur:î. 

A colaborat cît-va la Gazeta, I'ă1·anilo1·. 
Domiciliul: Donin eg·t'î, judeţul Muscel.
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ENACHI CANTEMIR 

«Joi. I. Nean1f,11. 

Naţional-libe1·al. 

Născu,t în anul 1834, în Comuna Roznov, judeţul 
N eamţu.-Mare proprietar funciar. 

Intrat în politică la 1876, odată cu venirea la putere 
a partidului Naţional-Liberal.- Ales în mai multe le
gislaturI sub regimul liberal.-A luat parte ca deputat 
la proclamarea independenţe'i'. şi a regalităţeI. 

Reales în Noembrie 1895 cu 105 votud. 
Ofiţer al ordinulu'i'. Coroana Rornîniet. 
Domiciliul : Bucuresn, Hotel Continental. 
In provincie: Comuna Bahefu, judeţul Neamţu. 
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GRIGORIE COZADINI 

Col. I. Nea1nţ,11. 

L.= 
National-libe1•<,1 l . 

... 

Originar din judeţul Neamţu. --Mare proprietar funciar. 
A făcut parte din mai multe legislaturi sub regimul 

liberal.-Membru al Opoziţiei-Unite, a fost reales în Ca
meră în vre-o două legislaturr sub guvernele conserva
toare. 

In timpul din urmă s'a apropiat din nou de naţionalil
liberan:, şi a fost reales în Noembrie 1895 cu 112 voturi'.. 

Membru al Uniuner democrate (1888-90). 
Domiciliul : Bucure�t'î, Hotel Capşa. In provincie : 

Piatra.-N. 

* A promis că va răspunde invitaţiei'. noastre, dar n'a
trimis iii91 fot9grafia

1 
nicţ bio�rafia !
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ALEXANDRU N. VITZU (Dr.) 

Col. II. Nean1.ţu. 

National-Libei�at . 
.!> 

Născut în satul Sevineşt'î, judeţul Neamţu, la 21 Noem
brie 1853. 

Doctor în Ştiinţe de la Paris (Sorbonna). --Profesor de 
Fisiologie Generală şi Comparată la Facultatea de Ştiinţe 
din Bucureşti. - Director al Institutulnr de Fisiologie a
taşat pe lîngă această Facultate. - Membru în Consiliul 
General al Instrucţiuner (ca delegat al Invăţămîntulu'î 
Superior).-Membru corespondent al Societăţei de Bio
logie din Paris. 

Fost Inspector General al Şcoalelor. - Fost membru 
În Consiliul Permanent al Instrucţiune'î. 

A făcut lucrăr'î originale asupra anatomiei şi fisiolo
gieî Crustaceelor;- numeroase lucrăr'î de fisiologie com
parată asupra sistemulu:r nervos şi în special asupra sis
temulu'î nervos central.-Ultima sa lucrare asupra •Re
generăre'î Cerebrulu'i� a fost primită în mod elogios de 
toate cercurile ştiinţifice din străinătate. 

A publicat: Doctrina Secre·'iunilor 'interne. - Noua func
tiune a Pancreasulut. - Secretiunea inte1·nă a r1:nich.Uor·. 
Stucliu asup1·a învătămîntulu'î secundar în Romînia. 

o
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Unul dintre tinerii'. şi eminenţii'. profesorl'. universitart 
Ales pentru prima oară în Parlament în Noembrie 

1895 cu 290 votud din 328 expl'imate. 
· Cu ocasiunea discuţiel lege}'. asupra învăţămîntulu'i'.

primar a luat iniţiativa unui'. amendament, care s'a
votat, prin care se garantează 'în mod ma:î eficace ju
decata membrilor corpului didactic.

Domiciliul : Bucu1·e.;/î, strada Colţea 71.
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MIIIAIL G. ADAMESCU 

Col. III. Ne:untn. 
• 

N ationa I-liberal. 

Nă�c.mt în Comuna Godineştr, judeţul Doroho1u, la 21:> 
Octombrie 1839. 

Fost preşedinte de Tribunal şi membru de Curte.-
Fost preşedinte al Consiliulur ,iudeţean.-Fost prefect, în 
două rîndud, sub liberali'.. -Fost şi actual primar al Co
muner Piatra N. 

Ales pentru prima oară deputat in 1888. - Reales în 
Noembrie 18!J5 cu 650 votur'i'.. 

Ofiţer ai ordinulu1 Coroana Romînie'î.

Domiciliul: Bucureţ'fî, Hotel Bristol. 
In provincie: Piat,·� N.
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V 

CONSTANTIN IOAN C. BRATIANU 

(Joi. I. Olt . 

• 

L= _JI 
National•libe1•al 

� 

Născut la Florica. - Al doilea fiu al marelu'i'. Ioan C. 
Brătianu. 

Inginer diplomat din Paris. - Fost Inginer la Căile 
ferate. -Membru şi administrator la vre-o cîte-va socie
ţăţl'. industriale. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 221 vo
turi din 224 exprimate. 

Domiciliul: Bucure-gt'î, strada Co Iţea �·o. 64:. 

*) N'a bine�voit să răspunză apelulu'I'. nostru, cu toate 
demersurile personale şl altele, ce am făcut pe lîngă D-sa. 
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ALEXANDRU ILIESCU 

�ol. I. . Olt. 

N ational-liberal . 
., 

Născut în anul 1860 în comuna Trepten1, judeţul Ar· 
geş.-Mare proprietar fonciar. -Se ocupă cu agricultura, 
cultivîndu-şi singur moşiile sale. 

A intrat in politică pe la 1882.

Ales pentru prima oară ·în Noembrie 1895 cu 218 vo
turi'. din 224 exprimate. 

Domiciliul : Bucurest't, Hotelul Regal.-In provincie . 
� .

Slatina. 
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NICOLAE XENOPOL 

Col. II. Olt. 

National-libe1·al. 
' 

Născut în IaR1 la 1859. 
A studiat Filosofia la Berlin. - Doctor în Drept de la 

Liege. - Avocat. - Ziarist militant, - Publicist. - A pu
blicat mar multe articole literare în revista Convo,·bfr'î

Lite1·a1·e, un roman Br·az"/, gi Put1·ega1, (aiuns la a 3-a 
ediţie), precum şi un volum de satire politice sub pseu
donim. 

In 1882 Redactor la Românulu. - De la 1885 redactor 
şi astă-z1 Prim-Redactor la Voinfa l{atfonală. - De la 
1885-1888 a fost şef de Cabinet al lui Ioan C. Brătianu. 

In timpul oposiţie1 (1888-1895) s'a făcut cunoscut ca 
orator prin întrunirile politice din Capitală şi provincie. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 223 votur'î. 
Domiciliul : B1tc1we.;;t1,) strada Carageorgevic1 No 2. 
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DIMITRIE C. DIMITRIU 

Col. III.' Olt .. 

I 

l\'ational-Liberal. 

Originar din Slatina, 
Ales pentru prima oară în Ca1neră la Noembrie lb95 

cu 570 voturl'. contra D-lui Valescu, candidat independent 
Proprie tar. 
Domiciliul : Slatina.
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-225-

GEORGE IONESCU 

Col. I. J-»rahova, 

National-Liberctl 
.!t 

Născut în Comuna Meteleu, judeţul Buzău, la 14 Oc
toml>rie 1833. - Comerciant. - Bancher. 

Iutrat în politică în 1862. - Fost consilier comunal si 
primar al oraşulu1 Plo1eşt1, în mal'. multe rîndur'i'.. -. Men{
brn şi Preşedinte al Consilit:-luI judeţean de Pr·ahova. 

Ales pentru prima oară 1n 1888, ca deputat al cole
giului III, în Constituantă., unde a votat pentru toate mo
ctiticările ce s'af1. introdus în Constituţie şi pent.ru lărgi
rea colegiilor elt.:·ctorale. - Reales îu toate legislaturile 
de acelaşiu colegiu pînă la 1887. 

Ales din noii în Noembrie 18�)5 cu 273 voturr. 
Cavaler al ordinului Cot·oana Rorn1nie'î. 
Domiciliul : Plo'îe �fi. 

lfi 
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· RADU STANIAN

Col. I. 

1Ycitioncil-Libe1·c1l. 
� 

Născut in Ploeştl'. 
A luat parte la toate evenimentele politice petrecute 

de mai bine de 30 anl'. 
Implicat în mişcarea din Ploeşt1 din J 870. - Ares

tat, a fost achitat împreună cu cei-l'alţi acuzaţi de ju
raţn: din 1'irgovişte, în urma uner frumoase pledoarfi a 
D-lu1 Nicolae Fleva.

Face parte necoutenit din Parlament de vre-o 25 de
anL - Fost şi actual primar al oraşului Plofoştl. - S'a 
retras din ultima Cameră conservatoare (Aprilie 1895) ca 
protestare contra lege'i minelor. 

Liberal nestrămutat, unul din oameniI popular1 ar

Plofo�tuluî, pentru care a luptat în tot-d!a-una. 
Domiciliul : Plo'îe:.tr. 

*) Ne-a promis notele biografice din interesanta sa 
vieaţă politică, dar din nenorocire nu ni le-a trimes. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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CONSTANTIN I. STOICESCU 

Col. I. 

Ministru al Lucrărilor publice: 
Praho,ra 

Ntit-io1u;il-libe1·al 
!I 

Născut în Pl0Yest1 la 1852. 
Doctor în drept de la Paris. - Avocat. - Ziarist. -

Fost în magistratură. 
Intrat în politică la 1881. 
Ales pentru prima oară în Cameră la 1883. - Reales 

incontinuu, sub regimele liberal şi conservator, pînă 
astă-zi. - In ultimele alegeri din Noembrie 1895 cu 279 
votur:i'.. 

Ministru de lucrăd publice în cabinetul liberal presi
dat de D-l Dimitrie A. Sturdza (Octombrie 1895). 

In Camerele Conservatoare a fost printre fruntaşil'. şi 
oratori'i' oposiţiei'. liberale. 

A dus o campanie parlamentară energică contra gu
vernulul'. Conservator. In Aprilie 1895 s'a retras din Ca
meră împreună cu oposiţia, de toate nuanţele, cu oca
siunea lege1 minelor, - fiind însărcinat cu redactarea şi 
cetirea în Adunare a demisiune'î colective. 

Orator parlamentar. - Toate cuvîntările sale se de6-
sibesc prin eloquenţă, raţionament, prin puterea lor 
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de convingere şi prin eleganţa expunereJ'.. - Printre cele 
ma! frumoase discursurl'. se citează cel rostit în 1886 cu 
ocasiunea discuţiei'. răspunsuluI la Mesagiu şi cel din 1893,
ca interpelare adresată ministruluI de resbel de atnne1, ge
neralul Iacob Lahovary, · cu prilejul demisiunei ofiţerilor 
dln Cavalerie. 

Ca avocat, o ilustraţiune a baroulu'î. 
In ultima sesiune a Camerei (18g5-96) ş'i'.-a desvoltat 

o parte din programul ministerial, presentînd leg!,
ca1·i au fost votate, pentru desăvîrşirea reţele! de căi'.
ferate. pentru înbunătă.ţirea celei existente şi a materia
lnluT rulant, pentru organisarea serviciului de navigaţie,
pentru reparaţiunea podurilor şi a şoselelor naţionale ;
rentru înfiinţarea dockuluI plutitor la Galaţr, car! vor
împinge maI departe ţara pe calea propăşireI economice.

A scris un studiu asupra Naturalisatie'î şi asupra .Li
be1·UJtel pe1·sonale. A publicat o mulţime de articole po
litice �i cu cilracter spPcial prin ziare şi a pronunţat un 
rnare număr de discursurI în ·Parlament şi prin întru-
11iri'. publiee. 

Evoluţionist în politică. - Partisan al reformelor înain
tate, cu caracter practic şi realisabil în mediul nostru 
social. 

Posedă mal'. multe decoraţi! naţionale şi străine. 
Domiciliul: Bucu.re,·t'1, strada Batişte No. 6. 
In provincie : Plo'1e�fi, strada Plăieşilor.
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BARBU ŞTEF. DELAVRANCEA 

Col. II. Prahova. 

Nation.al-liberal 
.!I 

Născut în Bucureştt la 5 Ap1·ilie 1858.-Fiu de clăcaş'îu 
împroprietărit în 1864: în sa.tul Sohat (Ufov). 

Licenţia.t în drept.-A. urmat cursuri de istorie şi lite
ratură la Paris.-Avocat.-Publicist.-Dtrector al ziarului 
Vointa :Nafională. 

Intrat în politica militantă, la 18811, s'a retras după o 
lună şi jumătate, şi a reintrat în 1888, în partidul na
ţional-liberal. 

Ales pentru prima oară în Cam<:ră,, în legislatura pre
cedentă, la PloeştL în seaunul devenit vacant prin m,Jar
tea marelul'. patriot Dumitru Brătianu.-Reales în alege
rile <lin Noembrie 18;).5 eu 8 3 voturL 

Orator recunoscut.-Unul din membrH fruntaş'i a1 opo
sitief liberale din Camera Conservatoare.-Scriitor de mare 

• 

talent.-Ziarist şi polemist printre ceî mai bunî'.. 
A publicat: 4Sultănicrt,.., -1. T,·ubadurulp, (nuvele) ,f. Para

siti'î"', un volum premiat de Academie în 1893. - "'-lntrr3 
vis si viaflî" un volum.-Un mare număr de critice li
terare şi beletristice în 4Românufo'? ,--1.Deniocratfrt,, ,-Re
vi1:Jta Nuuă .. ,-şi „ Voinft NaJională,,,,.-A publicat �i o re-
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vistă săptămînală Lupta Literară, în colaboraţie cu Al. 
Vlahuţă şi C. Mille. 

Cunoaşte adînc vieaţa ţăranului', despre care ne-a dat 
pagin'i frumoase în nuvelele, conferinţele şi discursurile 
sale politice. 

A tinut un curs liber, foarte frequentat, de literatură 
populară, la Facultatea de litere din Bucureşti. 

Conferenţiar de mare valvare.-Conferenţele sale de la 
Ateneu au fost în totdauna aplaudate şi au făcut mare 
sensaţie în toate cercurile culte.- Sînt citate cele asupra 
Doine't şi asupra '[liranutu't 1Aomîn etp. 

Se ocupă astă-zI ma! mult de politică şi cu avocatura. 
Va remîne ca unul din prosatoril noştri, ce! mal 

bun! �i ca o ilustraţ1e a conferinţiarilor ateneiştt 
Domiciliul: Bucu-regt't, strada Polonă 100. 
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NICOLAE FLEV A 

Col. II. Prahova. 

National-Liberal • 
.!I . 

Născut În Focşani:. 
Doctor în drept de la Neapole. - Avocat. - Director 

politic al ziarului: Dreptatea, organ naţional-liberal, cu 
tendinţe democrate. 

Activitatea sa politică datează de mai'. bine de trei
zeci'. de ani. 

In 1870 s'a ilustrat printr'o superbă pledoarie înaintea 
Curţe'i'. juraţilor din Tîrgovişte pentru apărarea celor 
implicaţr în mişcarea din Ploieştr. 

Membru al Coaliţiuniî de la Mazar-Paşa şi unul din 
redactorfi ziarului: Alegătorul liber.

Fost Primar al Capitalei (1884). - Fost vice-preşedinte 
al Camerel'. sub guvernul liberal. 

Unul din fruntaşil'. Oposiţie1-Unite de la 1888.-A fost 
. arestat cu ocasiunea evenimentelor de la 14 Ma:rtie, ace
laş1u an. -Reintrat în partidul naţional-liberal (1891) în 
urma împăcărei elementelor liberale disidente,'I 

Din parlament face necontenit parte (Senator şi De
putat) de la 1876 până astă-zl'.. - In ultimele alegeri'. din 
Noembrie 1895 a fost ales de colegiele II Ilfov, II Pra
hova şi al III-lea de Roman. - A optat pentru cel de 
Prahova, uude a întrunit 905 voturî. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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, 

Ministru de interne în cabinetul liberal de sub preşe
denţia D-lut D. A. Sturdza (Occombre 1895). - Retras 
în Ianuarie 1896. - Despărţit din nou de partidul naţio
nal-liberal, după l'.eşirea din Minister, a format stînga 
liberală, în care s'au grupat mar mulţi deputaţr. 

O viaţă politică interesantă, plină de lupte şi de peri
peţii. - Orator parlamentar şi popular apreciat. - Dis
cursurile sale rostite în diferite ocasi11n1, în parlament 
şi prin întrunid publice, excelează prin farmecul expu
nere'i'. lor. 

Partisan al descentralisăre'i'. administrative, pentru care 
a presentat un proect din iniţiat-ivă parlamentară în ul
tiwa sesiune legislativă, �i al colegiului unic. - Idealul 
său este o administraţie corectă în marginele legilor. -

A presidat ultimele a1ege11 generale -din Noembrie 1895. 
Domiciliul: Bucut·eJt'î, Calea Dorobanţilor,

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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CONSTANTIN T. GRIGORESCU 

(Joi. II. Prahova. 

* 

National•Liberal 
.. 

Născut în Ploi'.estt 
O figură însem�ată în istoria desvoltăre'î noastre poli

tke, în această ultimă jumătate de veac. 
Activitatea sa politică datează dinaintea revoluţiunel'. 

de ia 1848. A luat parte mai la toate marele evenimente, 
carr au adus schimbărI radicale în starea noastră poli
tică. 

Părta� la revoluţia de la 1848. Deputat în Divanul 
Ad-hoc (1857).-Deputat în prima. Cameră legislativă, a
leasă după Convenţiunea de la Paris (185::l).-Susţinător al 
candidat11re1 Domnttorulul'. Cuza.-In tot timpul domniei 
acestuia a luat parte însemnată la toată acţiunea parti
dului liberal. 

De asemenea de la 1866 activitatea sa este paralelă 
cu a partidulu'î liberal.•-Unul dintre acuzaţii'. mişcăreI de 
la Plol'.eşti (1870) achitat de juraţii din Tîrgovişte. 

* Regretăm, că nu putem da nic1 fotografia, nic1 bio
g1·afia amănunţită a acestui bărbat politic.-Virsta înain
tată a D-lu1 Grigorescu, şi ultimele evenimente politice 
ne-au împiedicat să stăruim pe lîngă D-sa ca să le pu
tem avea.-La ediţia II poate vom fi mai fericiţl'.. 
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Membru al Coaliţiei de la Mazar-Paşa. 
Din parlament face necontenit parte de vre-o 30 de 

ant-Reales în alegerile din N oembre 1895 cu 881 voturi'.. 
Omul politic cel mal'. popular din PloJ'.eşti.-Fost con

silier şi primar în nenumărate rîndurl'. al oraşului Plo
ieşti şi unul din iniţiatoril'. ridicării Statuel'., care simbo
lisează <(Libertatea>, şi ridicată pe una din pieţele a
celuI oraş. 

In ultima sesiune a Cameret s'a despărţit de majori
tatea partidulu1 liberal, formînd cu d. Fleva stînga li
berală. 

Domiciliul: Plo'ieJt'f. 
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ALEXANDRU I. SCORŢEANU 

<;ol. II. Prahova 

Liberal•democ1·at 

Născut la 1 Ianuarie 1860 la Plofoştr. 
A studiat cît-va �imp dreptul.-Industriaş.- Fost con

siliei· comunal, ales in oposiţie, al oraşului Ploieştr. 
Intrat în politică la 1884. 
Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 

1895 cu 7f)6 voturi. 
In timpul oposiţieI, a dus o luptă crîncenă contra re

gimuluî'. conservator. - Arestat şi dat judecăţe1 (în Maiu 
18!.>5), ca şef al rebeliuneî'. contra autorită�ilor constituite, 
din Ploieştr. 

Propunătorul pentra desfiinţarea m.)diticărilor întro
dnse de cunservatol"i în legea electorală, la sfîrşitul se
siunei'. 1894--95. 

Unul din membri! grupăre:î liberale din gl'.urul d-lu'I ".l'.'•d
colae Fleva. 

Domiciliul : Plo'îestl.� 
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ANTON A. ARION 

<)ol. III. Prahova. 

Naţional-liberal. 

Născut în Bucure8tr la 6 Iulie 1858. 
Licenţiat în drept, de la Geneva. -Avocat. 
Fost magistrat. -Fost consilier judeţean şi membru al 

ComitetuluI Permanent de Prahova. Fost consilier comu
nal al ora�uluI Ploieşt'î. 

Ales pentru prima oară în alegerile din Noemb1·ie 18�5 
cu 1088 votc.rr. 

]face parte din gruparea liberală din gJ'.urul el-lui' Nicolae 
Fleva. 

Domiciliul: .Bucure�t'î, Hotel Continental. 
� 

In provincie : Ploe.j•t'î. 
:, 
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GEORGE C. DOBRESCU 

Col. III. Prahova. 

National•liberal. 
� 

Născut în Plofo�t'i'. la 30 Maiu 1865. 
Licenţiat în drept din Bucure�t'i'..-Avocat. -: Publicist. 
Membru al Opoziţie1-Unite (1887-38).-Reintrat în 

partidu] naţional-liberal în 1891. 
Ales pPntru prima oară în alegerile din Noembrie 1895 

cu 1123 votur1. 
Arestat sub regimul conservator cu ocasiunea turbu

rărilor din Plo'i'.t,�t'i'., în Maiu 1895. 
A publicat (188u) în ziarul •dtomânia� (astă-z1 încetat) 

un studiu asupra chestie1 israelite. 
Grupat în stînga liberală a D-lur Nicolae Fleva. 
Domiciliul: Plo"foJtt, strada Tîrgovişte.
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. � V 

GRIGORIE BALANESCU 

Putna 

Nat io·11,al-libe1--a l 
� 

Născut în Iaş1 la 1837. 
A vocat.-P1·oprietar. 
Ales pentru prima on.ră in Cameră 1a 18G9.-Rea les în 

1870, 1879, 1890, 18H şi în ultimele alegeri din Noem
brie 1895 cu 303 voturi. 

A luat parte ca deputat la modificarea art. 7 din Con
stituţie şi la proclamarea independenţe! şi a Regalită
te'i'..-Fost consilier comunal F:i Primar al orasuluI Foc-
• .. . 

sanI. 
• 

* Volumul era deja sub presă cînd ni s'a vestit moar
tea D-lu"i'. Bălănescu. 

Publicăm portretul şi biografia ca un omagiu adus vir
tuţilor sale cetăţeneşti. 
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IOAN MINCU 

Col. I. Putna 

Nationcil-liberal. 

Născut în Focşan:i'. la 1852. 
Architect diplomat de guvernul frances. 
Ales pentru prima oară în- alegerile din Noembrie 

1895 cu 294 voturi. 
Lucrările sale în domeniul architecture1: Palatul Jus

tiţie:i'. şi Şl'oala Centrală din Bucureşti; decorflţiunea inte
rioară si mobilierul Catedrale:i'. din Constanta ; Biserica 
din Vaie a Călugărească ; Restaurantul de la· Şosea (Bu
cureşti); Casele Vernescu şi Monteoru din Bucureşt:i'.. 

Domiuiliul: Bucw·est'î
1 

strada Mercur 19. 
!) 
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V 

NICOLAE SA VEANU 

Col. I. Putna. 

1Vafi onal-liberal . 

.L'>iăscut în Huşi'. la 1841). 
A intrat în politică de vre-o 27 de anr, ucupînd urmă

toarele functiun'i'. : Politai'.u, Sub-prefect, Director de pre-• . 

fectură, Cassier general, Inspector financiar, Primar :-;i
Prefect. 

' 

, De la 1882-1886 a fost deputat al coleg1ulu1 I Putna.
De la 1880-1888 prefect al judeţulu'i'. Putna, din care 
post s'a retras odată cu partidul liberal de la putere. -
De )a 1888-1895 a fost ales deputat în Camerele con
servatoare, ca oposiţie liberală. - S'a retras din Cameră 
în Aprilie 18% ca protestare contra legeJ'. minelor. 

Reales în alegerile din Noembrie 1895 cu 350 voturl'.. 
Proprietar. 
Domiciliul : Focutnt. 

!) 
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v "'vv 

VASILE KALCAIU 

Putna. 

Nafional-Liberal. 

Născut la anul 1847 în satul Plăineşt:i'., judeţul R.-Să
rat.-Proprietar. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 508 votur'î. 
Domiciliul: Foc-;;an'î. 

18 
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. 
V V 

CONSTANTIN C. MARGARITESCU 

(;ol. II. Putna 

1V ational-Libe,·al. 

Născut în FocşanX la 1852. - Licenţiat în drept de la 
Paris.-Fost procuror, membru de şedinţă şi preşedinte 
la Tribunalele de Brăila şi 'releorman.-Avocat. 

Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 1895 
cu 535 votur:î. 

Liberal cu vederl'. înaintate. 
Domiciliul: Bucuregff,, Hotel Metropol. - In provincie: 

Fociant, strada Coteşţî No. 6.
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V 

IOAN VLADOIANU 

Col. II. Putna. 

N ational-liberal. 
� 

, Născut la 14 Martie 1848 în Paneru (Putna). 
Proprietar. -Agricultor şi Vinicultor. -Fost consilier co

munal şi judeţean. 
Liberal statornic, a luat parte la toate evenimentele 

politice �i la faptele partidului său.-Preocupaţia sa con
stantă este satisfacţia intereselor judeţulu'î. 

Ales pentru prima oară în alegerile dln Noembrie 1895 
cu 502 votur'i'.. 

Domiciliul: I'anc'î/1. 
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IOAN MACOVEI 

«Joi. III. Putna 

National-libe1"al, 
• 

Născut în satul Nereju, plasa Vrance.a, judeţul Putm1, 
la 1 Septembrje 1845, din părinţl'. ţărani. 

Proprietar. -Agrjcultor. 
Intrat în politică la 1867. 
Fost consilier judeţean de Putna de la 1878--1886. ·

Fost primar al comunei N ereju de la 1868-1878. 
Ales pentt·u prima oară în alegerile din Noembri.e 1895 

cu 603 v oturI. 
Domiciliul : Comuna NereJu. 
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EUSTAŢIE C. SCHINA 

Col. III. Putntţ 

Na{iQnal-Liberal. 

Născut în Bucureşti'. la 1863. 
A studiat agricultura în Germania.-Agricultor. 
A Ies pentru prima oară în alegerile din N oem brie 

lfl.95 cu 610 voturi'.. 
Domiciliul: Biwu1"egtt, strada Cîmpineanu· 39. 
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V 

G. CANTACUZINO-PAŞCANU

C,ol. I. Roman. 

Conse1•va tor. 

Născut în Bruxelles la 1856. 
Licenţiat în drept de la Paris. - Mare proprietar. 
A făcut parte din tre1 legislatur1 sub regimul co1iser

vator. - Reales în alegerile din Noeţnbrie 1895 cu 71 
votud. 

Domiciliul: Bucure�t'î, Hotel Bulevard. - In provincie:
Roman. 
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GEORGE P. ZARIFOPOL 

Secretar al Camere1 

Col. I. RoDlan. 

National•liberal . 
.!t 

Născut în Iaş'î la 13 Ianuarie 1862. 
Licenţiat în Ştiinţele fisico-chimice de la Paris. - Fost 

profesor la Şcoala Fiilor de Militad din Iaş1 (1882- 84), 
cînd a demisionat. Proprietar şi Agricultor. 

Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 1895 
cu 71 voturl. 

Domiciliul: Bucure t"î, Hotel Continental. - In provin
cie : Mosia Ruptu1·a, Comuna Cîrlig1

1 
prin Gara Galbeii1 

{Roman). 
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EMIL CAZIMIR (Locot.-Colonel) 

Col. :!I. ltoinan. 

National-Liberal . 
.!I 

Descendent al uneî vech1 familil din Moldova, fiul colo
nelului 'l1eodor Cazimir, fost adjutant al Domnitorulu1 
Mihail Sturdza, şi al D-ne1 Elena Cazimir. năseuHi Kogăl
niceanu, sora marelu1 bărbat de Stat al RornînieI. 

Născut la 31 Ianuarie 1841 în Iaş'f. A făcut primele stu
diI în Ias1, le-a continuat şi terminat la Berlin în -tFran
zosisches' Gymnasiumţ, '.·şi 4Porte-epee-Fănrich's Schule� 
(Scoala aspirantilor de ofiterl). A intrat în armată, ca 
. ' . 

junke1' şi la 13 Septembrie 1858 a fost numit sub-loco-
tenent. Cu acest grad a fost ataşat pe lingă Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, ca ofiţer de ordonanţă. şi apoi a
vansat căpitan, pe lîngă, M. S. Regele Carol. Ca maior a 
tre(mt în statul-major regal, ca ad,îutant al Regelu1, pînă 
în ziua cînd a fost înaintat la gradul de locot.-colonel şi 
trimis la trupă pentru a'ş1 face stagiul, stînd ast-f el a
proape 11 an1 ataşat cu serviciul pe lîngă persoana 
M. S. Regelui.

Ofiţer superior de cavalerie din cel'. ma1 bunt - In
1892 s'a retras de odată din armată, d� cînd datează şi 
cariera sa politică. 
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In timpul guvernul ul'. conservator s'a făcut cunoscut în 
cercurile politice printr'o campanie energică contra re
formelor militare întreprinse de acest guvern, şi prin 
publicarea unor acte, carl au făcut mare sensaţie, în 
arma.tă, în lumea politică şi în presă. 

Studiul său asupra 4Reorg1niză.re1 cavale1·ie1, alcătuită 
de fostul ministru de resbel General Lahovary> este un 
studiu aprofundat al cavaleriei în genere, şi asupra cărufa 
presa militară străi 11ă 'î-a adus elogii'., dÎnd seamă de 
dînsul şi publicînd extracte din acel studiu. 

Ales pentru prima oară in ultimele aleger1 din N oem
brie 1895 cu 198 voturl din 340 votanţi. E un numismat 
pasionat şi adună, cu multă rîvnă, documente, autografe 
şi monede vechi'. de o· însemnătate istorică pentru ţara 
noastră.-Membru fondator al societăţet franceze -tAmicii 
Artelor„ şi membru al societăţe1 populare a artelor fru
moase din Paris. 

Domiciliul : Roman.
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ALEXANDRU DELIMARCU 

Col. II. Roman. 

Liberal-Democrat. 

Născut în comuna Pădurenfî, judeţul Roman, la 1853. 
Şî-a făcut studiile în Şcoala Reală şi la Şcoala Poli

technică din Dresda,-precum şi stndH speciale de Eco
nomie Politică la Universitatea din Viena. - Mare pro
prietar .-Agricultor. 

Ales pentru prima oară în 1891, reales în 1892 şi în a
legerile din N oembrie 1895. cu 240 votur:i'.. 

Liberal cu veded înaintate. - In sesiunea Camere1 
(1895-96) s'a alipit de gruparea liberală <lin gturul D-lui'. 
Nicolae Fleva. 

Domiciliul : Ro'man. 
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-�51-

VASILE GHEORGHE MORŢUN 

Col. II. 

,.._ .... ..... . .. ,,. 

Ro1nan. 

Socittl•de1noc,-at. 

Născut ]a Roman în Noembrie 1860. 
Studiile fiîcute la �scoala Lume'îi,.- Agricult0r.-Publi-

., 

cist şi Ziarist. -Au tor draniatiu. - Unul din fruntaşii so-
eial-democraţie1 romîne. 

Intrat în politică la 1885, după întoarcerea în ţară, în 
rîndurile socia1-d.emocraţieI, atunci în formaţie. 

Ales pentru prima oară la 24 Ianuarie 1888, la cole
giul II, cu 15-! votur1.-Heales: la 13 Octombrie 1888, de 
colegiul II, cu 182 voturr, şi a doua zi, 14 Octombre, de 
colegiul IlI, cu 223 voturr; la 17 Aprilie 1891, cu 152 
voturr; la 2 Februarie 1892, cu 175 voturr, şi în 27 No
embrie 1895 cu 256 voturr, tot la colegiul II. - In toate 
aceste 1egislaturr a representat judeţul Roman şi ca so
cial-democrat. 

Are o frumoasă activitate parlamentară.-Orator recu
noscut şi activ propagandist pentru ideile socialiste.-Dis
cuTsurile sale ţin:ute cu ocasiunea discuţiunei răspunsu
lut la Mesagiu, şi cu prile;jul or'î-cărei leg'î cu caracter 
social, excelează prin claritatea expunerei, tăria convin
gerei, prin logica lor irefutabilă, şi prin nemărginita f'.ăl 
dnră cu care se face apărătorul �i revendicatorul cla��
lor muncitoare, 
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In Paris �i Bruxelles, împreună cu Constantin Mille, 
Vintilă C. A. Rosetti şi alţH a publicat revista "-Dacia
Viitoare'l>,-Redactor (împreună cu Ioan Nădejde) a cu
noscutelor şi interesantelor reviste Contemp01·anul şi Re
vista Sociallî,, astă-zî încetate. 

Pentru Teatru a scris: �stefcm .Hudict► , 4 Zulnia Hîncu'I>, 
etc. Nuvele şi poeme în prosă prin diferite zîare şi re
viste. Mai multe articole politice şi de soeiologie.-Cola
borator al organului social-democraţiel'. romîne Lumea
Noidi. 

In sesiunea Camerei {1895-96), la discuţia asupra răs
punsului'. la Mesagiul Coroane1 a propus moţiunea Votu
lnt Unive,�sal,- cu care ocasie a ţinut un interesant 
discurs. 

Domiciliul: ... lfoia B1·o;;ten'1. jud. Roman, 
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V 

VASILE M. KOGALNICEANU 

Col. III. Ro1nan 

Democrat 

Născut la 18G3 NoEmbrie 29, ;n Iaş'i'.. 
Fiul marelu'i'. patriot Mihail Kogălniceanu. 
Ş'i'.-a făcut studiile la Berlin.-Vechh'î. elev al şcoa1e1 de 

agi·icultură de la Grignon.-Fost administrator în Do
brogea. Fost inspector Domenial.-Ziarist. 

Activitatea politică ş:i'.-a început'o în rîndurile partidu
dulu'i'. naţional-liberal la 1893. 

Ca ziarist s'a distins ca prim-redactor al bătrînulu:i'. 
organ democrat Rom,ânulu, în chestia naţională-.-Arti<>o· 
lele sale în această chestie au avut răsunet în pressa 
Austro-Maghia.Tă.-Ca publicist a dat la lumină colecţiu
nea documentelor privitoare la 2 l\'Iailî 1864; la răs
boiul independenţe'î, precum şi o parte din scrierile pă
rintelu1 său. 

A fundat la 1895, împreună cu Vintilă C. A. Rosetti �i 
I. Nădejde, Liga votulu't 'Universal, 'iar în 1896 Liga pen
t1'u repausul duminecal.

Ales pentru prima oară în alegerea sup1imentară din 
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Ianuarie 1896, cu 377 votud'. din 388 votant1, fără con
curent, sprijinit fiind de deputatul socialist V. G. Mor
ţun cu amicil'. lu1. 

Domiciliul : Bucure.�V(, Bulevardul N eatîrnăre1 5. 
!) 
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-255-

TEODOR BANCU 

C,ol. I. RoIDa.naţ:i. 

National-libe1•al. 
� 

Născut în Caracal la anul 1854.
Licenţiat în drept de la Paris. - Fost magistrat (demi

sionat la 1887). - Avocat. - Agricultor. 
Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 18r5

cu 224 voturl din 300 exprimate. 
Domicili.ul : Bucurest'î, Hotel Union. 
In provincie: Caracal.
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NICOLAE A. BIBIANU 

Col. I. : Ro1ua11aţ1. 

National•liberal. 
� 

Născut în Ianuarie 184� la Caracal. 
Licenţiat în drept. - Avocat. - Fost -revizor şcolar 

(1876-77). - ]'ost Consilier comunal şi judeţf>an. 
Fost redactor şi proprietar al ziarulu1 din Ca1acal 

4 Vocea Romanatulu'î si RomanaJi" astă-z'î încetat.
Ales pentru prima oară în alegerile ·din Noembrie 

1895 cu 212 voturr. 
Domiciliul : Bucuregtî, Hotel Bristol. 
In provincie : Caracal. 
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IOAN N. GURAN 

Rolllanaţî_. 

1' .. a{ ionat-Liberal. 

Născut la 1 Septembrie 1852, în Carac::il. 
A.bs-olvent al Facultăţel'. de drept din Bucureştt-Agri

cultor. - Mare prop1·ietar. 
Fost · consilier judeţean şi vice-preşedinte al acestui 

consiliu, sub regimul liberal. 
Ales pentru prima oară, în Noembrie 1894, cu 286 voturr. 
Domiciliul: Ca'>'acal, strada Carol I, No. 20. 

17 
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MIHAIL MARE·scu 

Col. III. Romanaţi. 

Junimist. 

Originar •oin judeţ ul Romanaţr. - Mare proprietar. -
Sportman recunoscut. 

A făcut parte mal'. din toate legislaturile, sub guver
nele conservatoare. Reales, în alegerile din Noemb1·ie 
1895, cu 511 votur'f. 

Domiciliul: Bucur·esC:f,, Hotel Capşa. 
In provincie : Caracal.
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MENELAS GERMANI 

(Joi. I. R.-Să:t•at. 

Junimist. 

Vechiu parlamentar.- -A făcut studi'r speciale de finanţe 
şi comerciu. - Mare proprietar.-Bancher. 

A făcut parte din mat multe legislaturi, sub guver
nele liberale. -Reales în toate legislaturile sub guvernele 
conservatoare. 

Ales din nou, în alegerile din N oembrie 1895, cu 165 
votur'i'.. 

Ministru de finanţe în toate cabinetele junimisto-con
servatoare,-afară de primul cabinet al D-lu'i'. Lascar Ca
targiu şi de acela presidat de răposatul general Ioan Em. 
Florescu-de la 1888-1895. - I se daLoresc, ca ministru 
de finanţe, mar multe operaţiunr financiare, fericite pen
tru Stat. - A combătut în Camera conservatoare propu
nerea pentru Monopolul Alcoolulu1. 

Domiciliul : Bucure.;/î, Calea Moşilor. 
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V 

IOAN C. GRADIŞTEANU 

Col. I. R.-Sărat. 

Libe1�a l- Conse1·vct tor. 

Născut în Bucureşt:r, la 24 August 1861. 
A făcut dreptul şi ştiinţele politice la Paris. - Fost 

magistrat. - Avocat. - Mare proprietar. 
Intrat în politică la 1886. - Membru al OposiVe1-Unite 

(1887-88). 
Ales pentru prima oară în 1888. - Reales în 1891 şi, în 

alegere suplimentară, la 1893. - Ales din nou în alegerile 
din Noembrie 1895 cu 198 voturL 

Luptător naţionalist. - Membru al Lige1 Culturale. -
S'a remarcat prin discursurile ţinute în Cameră în ches
tia naţională. 

Ofiter al Ordinulu1 Coroana Roniînie'î.
Dormciliul: BucuresC'f., strada Romană, No. 1. 
In provincie : Comuna Sihlele, plasa Marginea-de-sus 

judeţul R.-Sărat. 
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Dr. NICOLAE POPESCU 

Col. II. R.-Sărat,.· 

Naţional-Liberal. 

Născut în Ploeşt1, la 25 Februarie 1847. 
Doctor în Medicină de la Paris. - Medic Primar al 

Spitalulu1 din R.-Sărat. 
Ales pentru prima oară în 1888. Reales în alegerile din 

N oembrie 1895 cu 17 4 voturI. 
A luat parte la resbelul Franco-Prusian, pe cînd se 

afla ca student la Paris. -A făcut asediul Parisului şi O- -· 
muna. In tot timpul campaniei a fost ataşat la ambula. -
ţele franceze ca medic-ajutor. 

Autor al mai multor scrier1 ştii�ţifice şi medicale. 
Domiciliul : R.-Sărat.
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CONSTANTIN C� DATCULESCU 

Col. III. R.-Sărnt 

Liberal-Indepenclent 

Născut în orasul R.-Sărat, la 26 Ianuarie 1857 . 
• 

Mare proprietar şi cultivator. 
Director-proprietar al revistei Gazeta Să.�ea n ,tl u1, pu

blicatie periodică de cunoştiinte trehnincYoase la totr, 
(anul.XIII), �i care se tipăreşte :in propria-I tipografie, un�l 
din cele mai bune stabilimente similare din provincie.
Proprietnr al ferme'i'. din Slobozia-Galbenu (jude.ţul R.-Să
rat), care are specialitatea de a aclimatisa, selecţiona, 
cultiva şi răspîndi cele mar rentabile cereale, plante 
furagere şi potagere de mare cultură. 

Ales pentra prima oară în 1888.-Reales la 1891 şi în 
alegerile din Noembrie 1895, la balotagiu, cu 306 vo
turr,-în toate ca independent. 

Autor al mal'. multor publicaţiunl'. agricole, economice 
şi horticole.-Introducător şi vulgarisator în Romînia a 
o sumă de varietăţr noul'. de cereale şi de plante fura
gere şi potagere. Decorat pentru acestea cu medalia
B ene-Merenti.

A luat parte în resbelul Franco-Prusian.-Membru al 
..;Asociaţiel'. Voluntarilor din 1870--71,,. 

Ofiţer al ordinelor Coroana Romîn-ie'î şi Steaua Roniînie'î. 
Domiciliul : R.-SăJ"at. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Col. I. Suceava. 

National-Liberal. 

Născut în Fălticen1, la 28 Septembrie 1865. 
Doetor în drept de la Universităţile din Liege şi Bru

xelles. -Avocat. -Fost prefect al j udeţulu1 Suceava, de 
la venirea partidulul NaJ,ional-Liberal la putere (Octombre 
1895) pînă în Aprilie 18�6, cînd a demisionat. 

Ales pentru prima oară la Cameră, în alegerile din 1892, 
în oposiţie. - Reales în Aprilie lb96, în alegere supli
mentară, cu 82 votur:i, ]a colegiul I, devenit vacant prin 
numirea D-lul Gheorghe Sufta, ca prefect, în locul său. 

Domidliul; Bucul'e;-t"î, Hotel Continental. In provineie; 
Fă,lticert'î. 

i:> 
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IORGU .RADU 

<Joi. I. Suceava. 

National-Liberal. 

Născut în Fălticenî la 2 Iunie 1852. 
Doctor în drept şi în Ştiinţe Politice şi Administrative.

Avocat. - Profesor-Suplinitor de Euonomie Politică la 
Facultatea de Drept din Iaşi. 

Ales pentru prima-oară în Constituanta din 1883-84, 
în care a figurat ca Secretar. A făcut parte din grupul 
lu'i'. O. A. H.ost>tti, fiind pentru colegiul unic. 

Reales în Noembrie 1895 cu 90 voturi, din 105 exprimate. 
Orator eloquent. 

Domiciliul: Bucuresf'î, Hotel F1·ascati. 
In Provincie : Fălticen'î.
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GHEORGHE SOFTA 

(Joi. I. Suceava.. 

N ational-Libertil. 

Născut în Fălticeni la 1852. - A gricuJtor. - Preşedinte 
al Secţiunei Lige1 Culturale din F,llticenL -Publkist. 

Ales pentru prima oară în Cameră, în. alegerile djn 
1888. Real0s în 1�91, în oposiţie, contra candidatulut ju
nimisto-conservator.-Ales din noii în Noembrie 1895 eu 
97 votur1 din 111 exprimate. 

Luph'itor naţionalist recunos<iut.-Figurează printre pro
motorii rni�(•ărer naţionale în judeţul său. 

Autor al unu1 mare număr rle scrierl literare şi po
litice, din care multe deja publicate. 

Domieiliul : Bucurest'î, Hotel Frascati. 
In p1·ovincie: Făltfoen'î.

Not'6.-Se tipărise deja coala, cînd D. Softa a fost nu
mit prefect al judeţulu1 Suceava, renunţînd ast-fel la 
mandatul său de deputat.-D-sa însă figurează în acest 
volum, ca unul ce a fost dintre representanţil cu vază 
al Parlamentulul'. nostru. 
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STEFAN ALBU 

Col. II. Suceava. 

National-Lib e1"al. 

Născut în Gomuna Fîntîna Mare (judeţul Suceava), la 
25 Decern l>rie 1866. 

Licentiat în drept fle la Paris. - Avocat. - Proprietar. 
Fost în magistratură.: sul>stitut, supleant, membru de 

şedinţ,1., jude-instructor şi preşedi11te de tribunal. 
Ales pentru prima oan'i în 1891, în oposiţie. - A fost 

printre acera, cari a11. votat moţiunea de bhim contra 
ministerului General Florescu şi LaSl'ar Catargi. 

Reales în alegerile din N oembrie 1895 cu 140 voturl'.. 
Domiciliul: Bucure ·t'î, strada Acaderniei 4. In provin-

cie: Fălticeni. 
" -· 
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VLADIMIR GHIŢESCU 

Suc�ava. 

Nafional•Liberal. 

Născut în Basarabia la anul 1846. -Proprietar. 
Stl1diile făcute în Rusia.-In anul 18Si i s'a recunoscut 

calitatea de cetăţean romîn. 
Ales pentru prima oară în alegerile din Noembrie 1895 

cu 577 voturl 
Dumiuiliul : Bucure ;/î, Hotel Regal.-In provincie; Ia/L 
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V 

CONSTANTIN PCPDVICI 

Coleg·iul III. Suceava 

Inde',l,endent. 

Născut în comuna LitenY, judeţul Suceava, la 1857.
Mare proprietar.-:E'ost funcţionar.-

Ales pelltru prima oară în. 1888.-RPales în 1891 şi 1892. 
In ultima sesiune a Camerei conservatoare (Aprilie 

1895) s'a retras din parlament împreună eu oposiţia de 
toate nuanţele, ca protestare contra legeI minelor. 

Reales în alegerile din Noembre 1895 cu 484- voturî'. 
Cu ocasiunea discuţiunei'. legeI de reformă a învăţămîn

tuluf primar a propus mărirea salariil�r învăţă.torilor. 
Domiciliul: Bucurest'î, Şvseaua Kiseleff (Vila Popovid). 
In provincie : Comuna Liten'î.
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IACOB ALBU 

Col. I. Tecuciu� 

National-Liberal. 
!) 

Născut la 27 Noembrie 1847 în Piatra.-N. 
Licenţiat în drept.-A voca.t. 
Intrat în magistratură la 1874, a ocupat funcţiunile de 

judecător, procuror, preşedinte, prjm-procuror, de tri
bunal, şi procuror de Curt�, pînă la 1878,-după care a 
intrat în politică. 

A1es pentru prima oară în 18R5, realrs în 1888 şi în 
Noembrie 1895 cu 159 votur:r din 209 exprimate. 

Domiciliul : Bucurest'î, Hotel English. 
In provincie : Tecuci'.u. 
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CONSTANTIN A. VIDRAŞCU 

C,ol. I. Tecuc1n 

J.'l'ational-Liberal • 
.9 

Născut în Tecuciu la 1856. 
Doctor în l>rept de la Bruxelles. - Fost magistrat. -

Mare proprietar şi Agi-icultor. 
Demisionînd din magistratură, a intrat în politică 

la 1888. 
Ales pentru prjma oară în Noembrie 1895 cu 145 voturi'.. 
Domiciliul : Bucurest'î, strada Frumoasă No. 28. 
In provincie: Comuna Blanzi, jud. Tecuclu. 
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\,I 

NAUM MARCULESCU 

Col.- II. Tecuciu 

.Nafional-Liberal. 

Născut în Tecucin la 26 Iulie 184ri. 
Fost în magistratură de la 1 Iunie 1871-31 Maiu 1888, 

(cu întrerupţie <ie 7 Junl), ocup,nd posturile de: Membru 
de şedinţă la trib. Puma, jude de instrucţie la trib. Tc
cuc'iu ; preşedinte la trib. '.recuciu şi Romanaţi. 
. · Membru în Consiliul de disciplină al avocaţilor din 
Tecucif., de la 1890. -Avocat. Preşedinte al Comisiunei 
interimare a Comunei'. Tecuciu (Noembrie 1895). 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 161 vo
turi'.. 

Domiciliul : Tecuctu, strada Carol. 
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IOAN BIANU 

Col. III. TecucHi. 

N ational-Libe1·al • 

Născut în comuna Făget (Transilvania) la 1857. 
A făcut liceul la Blaj, Facultatea de litere la Bucu

reşti.-Filologia romanieă la Milan şi Paris·. - Profesor 
de limba şi literatura. romînă la Liceul Sf. Sabba, curs 
superior, din BncureştL - Membru corespondent al ,;,,A
cademiei Rominei>. - Bibliotecar al 4Academie1 Rominei>, 
de la 1879. - Unul dintre fondatorii Lige'î Culturale işi 
membru de la început în Comitetul Central Executiv. 

Autor a diferite Vech'î 1nonumente ale limbet .$Î lite1·a-
ture'î r·omîne, publicate de Academia Romînă. 

!:, 

Ale8 pentru prima oară în N oembre 1895 cu 463 vo
turi'. din 495 exprimate. 

Domiciliul: Bucu1·e.gt'î, stra<;ta Emigratului' 3. 
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STATE ANGHELESCU 

Col. I. Teleor1nan. 

Nafion al-Liberal. 

Născut în comuna Parapani, judeţul Vlaşca, la 1851. 
Proprietar. 
P'riri1ar al oraşnlul T. Măgurele. 
Ales pentru prima oară în alegerile din 1888, Ianuarie . 

- Realt>s în Noembrje 1895 cu 257 voturi.
Fost şi actual membru şi preşedinte al secţi_rrne'î Lige1

Culturale din localitate. 
Domiciliul: T. 11făgiwele. 

18 
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DIMITRIE BILDIRESCU 

Col. I. TeleorIDan. 

J.Vational-Liberal. 
� 

Născut în Turnu-Măgurele la 1847. 
Licenţiat în drept de la Paris.- Fost Avocat al Statu

lu1. - Fost decan al Corpul ul'. de Avocaţi. - Fost pri
mar al Oraşului Turnu-Măgurele.-Proprietar. 

Ales pentru p1·ima oară în Noembrie 1895 cu 277 votur1. 
Domiciliul: Bucu1·eit'î, strada Fîntîner. - In provincie:

TU1·nu,Mllgurele. 
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V 

GRIGORIE GEORGE PEUCESCU 

(Joi. I. rreleo1.•man. 

Cons e,�vator-Disident. 

Născut în 5 FP-bruarie 1842, în Roşiorii'.-de-Vede. 
Doctor în drept de la Paris. Avocat.-Publicist.-Mare 

proprietar. - Fost Director politic al ziarului -tEpoca>. 
Unul din fruntaşii opusiţie'i'.-unHe (1887-88). 

A fost ales, pentru prima oară, deputat, în 1871, apot 
în 1875, 1884, în Uonstituantă

1 
din care a demisionat, 

în urma. decisiune'i'. partidulu'i'. conservator, Dela 1888, 
pînă la ultimele alegerI din Noembrie 1895, a fost ne
contenit ales în Cameră. 

In Octombrie 1895 s'a retras din partidul conservator, 
în urma unor di virgenţe de vederi, print1·'0 scrisoare 
publicată prin toate ziarele. 

A fost în maî multe rîndurl'. Ministru �i Vice-preşe
dinte al Camere1. 

Este unul din oameniI politicl'. cer mar cunuscător1 al'. 
chestiel'. ţărăneşti'., în privinţa căreia a publicat cîţe-va 
scrierl'.. In deoseb1 s'a ocupat cu relaţiunile dintre capi
talul şi munca agricolă, relativ la carî a presentat un 
proect de lege pentru tocmelile agricole. 

A fondat şi conduce �i astă-zi'. ziarul juridic Dreptul,
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în care a publicat multe articole de o mare importanţă 
juridică. 

Autor aJ ma1 multor studiî economice. 
Adept fervent al teorie1, că numa'i'. ideea conserva

toare este cea mai potrivită pentru starea noastră poli
tică. 

Orator parlamentar elocinte. -- Eminent Avocat. - S'a 
retras din Cameră în Aprilie 1895, ca p:i;otestare contra 
legeî minelor în potriva căreia a dus o campanie ener
gică. 

Unul din bărbaţi1 politicJ'. de o reală valoare. 
Mare cruce a ordinelor naţionale. 
Domici1iul: Buc1,o·etd'î, strada Clemente'i'., 4. 

b • 
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MIHAIL I. GHIMPA 

Col. II. Teleorman. 

National•Liberal. 
� 

Născut în Craî'.ova la 1857 Septembrie. 
Licenţiat în drept. - Fost magistrat la Trib. Ilfov. -

Profesor la Liceul Lazăr, din Bucureştr.-Avocat.- Avo
cat al Creditului Funciar Urban, din Bucureşt1. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895, cu G18 
voturr. 

Domiciliul : Bncureit'î, strada Brezofanu No. 32.
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-278-

MARIN PETRESCU 

(;ol. [I. 'I'eleo.l'tnan. 

National-Libe1•al. 
� 

Născut în Alexandria la 1844. 
A făcut studiI agronomice.- Inginer silvic şi hotarnic. 
Intrat în politică la 1872.- Ales primar al Alexandrie1 

în 1873.-Reales în 187 4) dar intervenind armata în ope
raţiile electorale, este acuzat de provocare la rebeliune, 
arestat şi liberat după 18 zile de prevenţie. 

Fost şef de sectie specială în Ministerul Domeniilor, 
în care calitate a făcut parte din comisia instituită în 
187\:l pentru studiarea legilor şi regulamentelor Dobroge1, 
precum şi în orgauisarea do1nenială a acester provin
ci'i'. (18\:10). 

Ales pentru prima oară în Noembre 1895 ru 629 votur'î. 
Specialist în chestiuur economice şi de technică agri

colă şi silvică. In ultima sesiune a Camerer a pr0pus 
mai multe amendamente importante la diferitele legi 
speciale, ca aceea pentru modificarea unor articole din 
legea vînzărer bunurilor Statulu1, legea pescuitului, pen
tru amenajamentul pădurilor particulare etc. 

A redactat multă vreme Monitorul Com?°fiulut Agl'icol 
al jud. Pi·ahova, în care a scris cele d'întăfu articole 
asupra ivird filoxere1 şi a mijloacelor de combatere. .A 
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publicat un mare număr de articole în Economia RuraUi 
şi în Revista Pădudlor. Studiul cîtor-va chestiun't din 
Economia rurală a Dobroge'î. - Situatia viilor din Dobro„ 
gea fctJll cu le,gislatia Otoman'li, si cu"legile noasfre.-C,.l
tura Albinelor (pentru Biblioteca populară a Domeniului 
Coroane1) iar la societatea Progresul Silvic a ţinut cîte-va. 
conferinţe economice. 

Domiciliul: Bucureitt, Calea Dorobanţilor No. 122.
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IOAN D. PROCOPIU 

c:01. 11. 'l'cleorman. 

* 

National•Liberal . 
.!Io 

Născut în Rosiorit de Vecle la 14 Noembrie 1863. 
"Primele ::;tudii le-a f,î.cnt în ţară. Polit;ecnica şi Insti

tutul Agronomic ia Paris, din care a esit cu titlul de in-
giner. -Ziari:::;t. -Mare proprietar. 

, 

Ales deputat pent.ru prima oară în alegerile din Noem
brie 1895 cu 633 voturi. 

In ultima sesiune a Camerer a fost raportor al mar 
multor proecte ele legr importante, între carî �i acela 
pt·in ca.re se desl:hide un eredit extr,10rdinc1r de 4 mi
lioane pentru desă.vîr�irea li11ieî forate Roşiod-.-\.lex,m
dria-Z1mnicea, �i prin care se satisfac interesele unur 
judeţ î11tn•g. - Se ocupă în special cu ehl'Stiunile fi-

*) Dir,tr'o ero:ire regretabilă s'a omis nume le D-luî: 
Procupiu dintre D-niî deputaţr, carl'. ne-alÎ ajuta.L, îu spe
cial. în <larea la lumină a. acestur volum. 

Păstrăm �i pentru D-sa acelea�:î sentimente de mulţu
mire ca şi penti-u ee:î citaţi în prefaţă. 
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nanciare. - Adept al descentralisăre'i'. administrative, al 
reformei electorale şi a impositelor. 

Membru-delegat al Comitetulul'. de redacţie al organu
luI naţional-liberal Gazeta, în coloanele căria a scris maI 
multe articole, prin care ... 'ş-i . desvoltă credinţele sale 
politice. / · · , · 

Domiciliul: Bucuregt"t, Bulevardul Elisabeta. 
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GEORGE KIRITZESCU 

Col. III. 'I'e leo1.·1nan. 

1Vcttional-Libe1•a.l. 
� 

Născut în Ploie�tr la 7 August 1837. 
Şi-a făcut studiele în ţară.-Fost magistrat.-Fost m em· 

bru al consiliului de orJ.ine în Baroul din BucurestL 
A intrat în politică, la anul 18G4, răminînd memb;ll ne

strămutat al partidL1luI naţlonal-libera,l. 
Cu ocasia mişcărei de la Plo'IeştI (8 August 1870) a fost 

arestat, jt1decat şi achitat de jt1raţiî din Tirgovişte. La 
începutul anului 1877, a fost nt1mit prefect al judeţulu'i'. 
'releorman. 

De la Aprilie, acelaş an, şi pînă la pacea de la San-Ste
fano, judeţul Teleorman fiind punctul principal de legă
tură al armatelor de operaţie din BL1lgaria, în răsboful 
'.rurco-Ruso-Romîn, s'a actlitat în mod deosebit de greu
tăţile acestor evenim�nte, primind mulţumirile Suvera
nulu1 şi ale marelt1X Ioan C. Bnitianu. 

In timpul acele'i'. campanii'. a fost în�ărcinat cu diferite 
misiuni'. administrative şi peste D t1năre. 

După primele înfrîngerr ale Ruşilor la Plevna (Iulie 1877 ) 
a însoţit pe Suveranul nostru la Gorny-Stunden (Bulgaria), 
unde s'a tran�at definitiv cu împăratul Alexandru al II, 
al Rusiei, cooperarea Armatei Romîne la Plevna. 
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A fost primul prefect, ca1·e, după căderea Plevne'î, a 
întîmpinat pe Suveranul victorios, la Muselim•Selo (Bul
garia). 

lu 1878 a fost transferat prefect la Mehedinţt, unde a 
funcvonat de la 15 Ianuarie pînă la finele Iul'. !unie lo78, 
cînd după cererea sa a fost permutat la Vlaşca. 

La Februarie 1879, după dorinţa primulul'.-ministru 
Ioan U. Brătianu, a revenit prefect la 'l'eleorn1an, unde 
a rămas neîntrerupt pînă la 20 Martie 1888.·-Cu două 
zile înainte de retragerea guvernului liberal de la pu· 
tere, a demisionat. 

Pentru serviciele sale a fost decorat cu Steaua Ro
mînie't în gradul de ofiţer, Coroana Rmnîniet, în gradul 
de Comandor, cu medaliile comemorative Independenta 
şi Crucea trecei·e't Dunlire't. - Impăratul Rusie1 pentru e
minentele servicii făcute armatei ruseştl în campanie l'a 
decorat cu ordinul S-ta Ana, el. II-a. Insignele acestu1 
ordin, după primirea brevetului şi a. autorisaţiunei de a 
le purta, i s'aii oferit personal de Regele Carol, chiar pe 
acelea ce le-a avut şi purtat el. 

In 29 Noembrie 1895 a fost ales, în balotagiu, pen
tru prima oară, dP-putat al colegiului al III cu 558 votud. 

Domiciliul: Bucur·e�ft, Bulevardul Elisabeta No. 40. 
b 
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NICOLAE L BU JOREANU 

Col. I. Tutova 

National-Liberal. 
� 

Născut în Tecuclu la 1831. 
Ma.re proprietar· şi agricultor.-Partisan nestrămutat 

al partidulllî Naţional-Liberal. 
Intrat în politică de tînăr, a luat parte la toate eveni

mentele politice importante. 
Ales în Cameră pentru prima oară în 18'76, de cole

giul II.-Reales la Senat în 1881 şi 18S4. 
Ales din nou în Noembrie 1895 la Cameră cu 156 vo

turi din 245 exprimate. 
Domiciliul: Bucure·t'î, Hotel Bristol. 
In provincie: Bîrlad, strada Epureanu 66. 
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PANAIT CHENCIU 

Naf ional-IJibe1·c1l. 

Născut la 23 Iulie 1837 în Bîrlad. 
Studiile le-a făeut în ţară. 
La 1859 Martie fu numit profesor de Istorie şi Geo

grafie la gimnaziul din Bîrlad, fondat în acelaşiii an, apor 
trecut la eursul superior, gimnaziul devellind treptat 
liceu. Directo1· al acestu'i'. liceti. de la l b76-1889. 

Profesor de Geografi.8 şi Istorie la Scoala Normală din 
Bîrlad, a 4Societăţer pentru Invăţă.tura Poporului Romîin·, 
secţia Tutova. - Director al acestei şcoale, unde a oferit 
servic11 cu totul gratuite, de la 1870 pînă la 1875. 

A făcut parte în mai multe sesiunr din Consiliul general 
de Instrucţiune. 

In anul 1893 fu pus, din oficiu, în retragere. 
In politică, de la 185H, s'a făcut discipolul ideilor par

tidului'. national-]iberal, însă democrat. La 1864 trimis de 
guvern prin sate, a sprijinit lovitura de stat, care aducea 
desrobirea ţăranilor şi promulga legile pentru egalitatea 
politică şi civilă. - De la 1866 a reîntrat în partidul li
beral, în care se găseşte pînă azr. 

A fost membru în Consiliul Comunal, în ma:î multe 
rîndurf' membru şi president al Consiliului general. 
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Ca naţional liberal, ideea unităţiî naţionale şi ideile 
liberale le-a propagat în decurs de 83 ani atît de pe cate
dra de profesor, cît şi de pe tribuna puhlică. 

A făcut parte din Adunarea <leputaţilor în Legislativele 
de la 1867, 1879 si 1884. - Reales în Noembrie 1895 cu 
148 voturi. 

� 
' 

Pentru lucrările şi servkiile a�use şcoalel'. a fost de
corat: Cavale1· al nrd. Steaua Romînie't, Bene-.Merenti şi Ofi
ţer al Coroane>/, Rorn1nie'î.

Domidliul : BîJ'lad. 
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IOAN LIGA 

Col. I. 'I'utova. 

J\'ational-Libe1·al. 
!> 

Născut în Bîr1ad la 1838. 
Stadiile le-a făcut în -1,Acaâem ia Mihăilean"li'I> din IaşL

Fost în magistratură: supleant şi jude-instructor.- Fost 
casier gern:�ral.-A vocat. - Mare propietar rural. - Vke
Preşedinte al secţiune1 Ligei Culturale din Bîrlad. 

Intrat în politică, a fost în mat multe rîndurl'. con
silier comunal şi judeţian. 

Ales pentru prima oară la Cameră în alegerile din 
Noembrie 1&�5 cu 161 voturI. 

Membru devotat al partidului Naţional-Liberal �i unul 
din fruntaşu oposiţie1 liberale din localitate, a dus o 
('ampanie energică, prin întnmiri şi prin ziarele locale, 

ale căror puternic susţiitor era, contra xegimulu1 con
servator, oferind chiar propria sa casă ca local de club 
şi de întrunid. 

Domiciliul : Bîrlacl. 
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DIMITRIE CONSTANDACHE 

tJol. II. Tutova. 

.LVafional-Liberal. 

Născut la 28 Iunie 1859 în Bîrlad.-Comerciant şi Ex

ploatator de pădurl. 
Fost membru în Consiliul comunal şi judeţean. - Fost 

preşe�inte al Societăţel Comercianţilor şi Industriaşilor 
din Bu·lad. 

Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 349 votur'î. 
Face parte din disidenţa liberală a Camerer. 
Domiciliul: Bucuregtt, Hotel Colaro. 
ln provincie : Bîrlud, strada Carol. 

. 
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GEORGE P ALLADE 

Ministru al Agriculture1, lndustrie'î, Comerciulu'î 

Col. II. 

şi Domeniilor. 

.LVational-Liberal . 
.!t 

Născut în Bîrlad la anul 1858. 
Studiile seGmndare şi universitare le-a făcut în ţară. 
Licenţiat al Facultăţel' de drept din Bucureştl'. 
A intrat în politică în anul 1884, fiind ales deputat al 

colegiului'. II de Tutova. Reales în ambele alegerr gene
rale din 1888 şi apoi'. în aeel e din 1891. 

In 1884, alăturr cu marele democrat C. A. Rosetti, a 
susţinut colegiul unic şi libertatea absolută a pressei'.. -
Fost colaborator la ziarul lul'. C. A. Rosetti, Roniâniilu. 

Profesor de Economia Politică la Şcoala liberă de 
Stiinte de Stat. A vooat. Ziarist. Orator recunoscut. 
' Fost membru al disidenţei liberale (1888). Amic intim 
al marelu'î patriot Dumitru Brătianu, al cărur activ cola-
borator a fost la ziarul Natiunea.

In urma concilierel tutul01· elementelor liberale (1891) 
a reintrat în sînul partidulu1 şi a fost, în timpul regimulu'i'. 
conservator, unul din ceI mai'. energid campion'i'. a'î opo
siţiei liberale. 

19 
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Director politic al organulu'î liberal Gazeta Poporulut 
(1895) pînă la intrarea sa în minister, a dus o campanie 
vehementă contra ultimulu1 guvern conservator prin 
coloanele acelur ziar, - în care a scris o mulţime de ar
ticole de o reală importanţă şi actualitate, asupra Repre
sentăret Minoritli .... ilor gi Majori_tătilor, în diferite ches
tiun1 de politică generală, · şi· tnaf' .. ales o serie de ar
ticole remarcabile asupra ante-proectului'. de reformă a 
învăţămîntulul'. secundar şi superior alcătuit de D-l Tache 
Ionescu. - Prin ziarele la cad a colaborat şi prin nu
meroasele întrunirl', în carr a luat cuvîntul, ş1-a expus 
multe din credinţele sale politice. 

La venirea la guvern a partidului naţional-liberal, în 
Octombrie 1895, a intrat ca Ministru al AgricultureI, Co
merţului, Industriei'. şi Domeniilor, în cabinetul presidat 
de D-l Dimitrie A. Sturdza. 

Reales în alegerile din Noembrie 1895 ca deputat al 
colegiului II de Tutova. · 

In sesiunea t�ecută a ·camerel'. a presentat, şi i s'au vo-
. tat, mai multe legi din care una are o mare importanţă 
socială, şi anume aceea ·prin care Statul poate vinde 
bunurile sale la· ţăranI şi ·în loturi'. mici de 5 hectare. -
Caracterul acestor leg'i îl ara\ă ca un intervenţionist 
convins. 

Conferenţiar al Ateneulul'.. 
Domiciliul: Biecuresft, strada Cavafi'î vech'i'. No. 7. 

:, 
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IOAN POPESCU 

Col. II. Tntova 

National-Liberal. 
� 

Născut în Satul Căuaş, districtul Cetăţfi'. de Piatră 
(Transi1vania) la anul 1830. 

Profesor în retragere (9 an1 la şcoala primară şi 32 
la Liceu şi la Şcoala N ormalli.). 

Are o întinsă activitate politică şi ca profesor. 
Conducător de gloate romîne în vremea revolutiune1 

de la 1848j49 din Transilvania. 8ecretar al Comit. Unireî 
Principatelor (1856-57-58). -Comisar pentrn executarea 
plebicistului în jud. 'rutova (1864--06).-Lt.-Col. în garda 
civică (1877--80).-Agent permanent în toate evenimen
tele politice consecutive. 

Pe terenul cultural şi social! Fondatorul prime1 tipo
grafii şi a unui ziar Sămănătorul, în Bîrlad, (1869--70).
Preşedinte al Societăţei pentru Invăţătura Poporulu'i'. ro
mîn, de la 1870.-Iniţiator al înfiinţăreI Şcoale1 Normale 
şi al Spitalulu1 din Bîrlad.-Adevărata sa activitate s'a 
manifestat în străduinţa pentru înfiinţarea de meseriaşr 
romîni, a căror industrie a fost admirată ma'i'. la toate 
Exposiţiunile Naţionale şi la cea din Paris (1889), şi pen• 
tru înfiinţarea de şcoale publice.-Membru al mai multor 
societăţr de cultură romînească din Transilvania. 
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Decorat pentru serviciile sale _îndelungate cu 4Steaita 
Romînie'î► (cavaler), 4Coroctna Rmnîniet>? (ofiţer), "-Bene 
�lenmti► (clasa II), 4Indept!ndenJa Romînie'î► (meddlie co� 
memorativă 1877). 

Cetăţenii'. bîrlădenl ca răsplată a activităţe1 sale pentru 
judeţul şi oraşul lor, în special,· 1-au. dăruit în 1874, ca 
un omagiu public, o casă în valoare de 30 mn: lei. 

Ales pentru p1·ima oară în Cameră la 1891 (în oposi
ţi�,, reales în Noembrie 1895 cu 460 voturI. 

Domi<:iliul : Bucure ·ci, Hotel Orient. 
In provincie : B·lrlacl. 
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CONSTANTIN ARGHIR 

Col. III. Tutova 

"'-· · 

National-Liberal-Dem,oc,·at 
� 

Născut la 20 Iuhe 184:G în comuna Comăneşt'î, judeţul 
Bacăii.-Fiu de preot sătean. 

Profesor de matematice şi de geografie şi istorie 0867) 
la 8eminariul din Hu�L-Transferat la catedra de istorie, 
de la lieeul din Bîrlad (1888-89),- unde funcţioneaz� şi 
acum. 

Intrat în politică la 1870.-- Ales pentru prima oară în 
28 Noembrie 1895 cu 577 votur'î. 

Face parte din gruparea liberală a d-lu'î Nicolae Fle
va.-Propunătorul moţiune'î de simpatie pentru Italia, 
votată de Cameră, cu ocasiunea. dezastrelor armatei ita
liane :n Africa. 

Domiciliul: Bfrlad.
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ŞTEF AN -- PAP ADOPOL 

Col. I. Vaslufn. 

li 
· Nafional-Liberal.

· Originar din Vaslulă..
l'roprietar. - Fost funcţionar pubUc.
Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 66 votur:r.
Domiciliul : Vaslu"îu.
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V 

GHEORGHE VALEANU (Căpitan) 

<Joi. I. Vaslniu. 

National-Liberal. 
� 

Născut, în comuna Bogdăneştr, judeţul Vaslu1u, la 1854.
A făcut gimnasiul în Austria, Scoala Militară în ţară, 

Seoaia de aplicaţie de artilerie şi geniu la Turin �ItaVa). 
Căpitan de artilerie demisionat. - Mare proprietar. 

A luat parte în campania pentru Independenţă (1877-·78)
participind ca ofiţer al Regiment.ulu1 4 de Artilerie în 
bătăliile de la Plevna şi din jurul VidinuluL Decorat pen• 
lru bravură cu ..: Virtutea J.lfilitară"', -tSteaua Romî.nie'î> 
(Cavaler), -tSf. Stanislav,, (cavaler), decoraţie rusească, 
precum şi cu medaliile comemorative rusească şi n>• 
mină si cu •Trecerea Dunăre1�-. 

A inh·at în politică în 1889. - Ales pentru prima oară 
în Noembrie 1895 cu 67 voturt 

Domiciliul : B1-tcu1·e�tl, strada Frumoasă No. 28. - In
provincie : Vaslu'îi:i..

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



-296-

PAVEL G-ORG-0S 

(]ol. II. 

National-Libe:l'al. 
� 

Născut în Botoşa111 la ]8-19. 
Licenţiat în drept. - A vacat. - Decan al Corpulu'î de 

Avocati din Vasluiu. - Fose magistrat. - Fost J rev.isor 
O 

A şcolar. - Fost membru m Cumitetll.l Permanent al Jud. 
Vasluiu şi ajutor de primar în oraşul Vasluiiî. - Fost 
avvcat al Statului, din care post a demisionat în urma 
alegere'f sale ca deputat. -- A redactat mai multe ziare 
locale. - A făcut parte din Constitll.anta de la 1879, ales 
în oposiţie, fîi a votat cu minoritatea în revisiunea �i 
resalvarea·� art. 7 din Constitutiune. Reales în Noembrie 
1895 cu 192 voturr. - In sesiunea trecută a Camerei a 
rostit un important şi cald discurs cu ocasiL1.nea dis
cuţiei'. lege'f asupra reforme:î învăţămîntulu'f primar, prin 
care a cerut introducerea maî multor măsur1 democra
tice, precum înfiinţarea de internate la �coalele săteşti. 

In Maiu 1896 a fost ales în Consiliul comunal din 
Vasluru, şi ajutor de primar, din care post însă a de
misionat. 

Domiciliul : Vctslu'tn. 
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IULIUS IULICH 

Col. III. Vaslu1u. 

Nafional•Libe1·al. 

Născut la 20 August 1849 în oraşul Neumiinster, din 
Ducatul Schh•swig-Holştain (Germania). 

Venit rte copil în ţară (18.\7), unde tatăl sau era Vice-· 
Consul Prusian, Englez şi Olandez. 

Şî-a făeut· studiile in ţară şi în Germania. Unnl din 
constructorH (antreprenor) drumurilor de· fer (1870). -
Proprietar şi Agricultor (de la. 1878). 

Intrat în politică la l:882, ca naţional•liberal. - Mem-
bn1 în Comitetul Execut.iv al part.irtulul Îll Jud. Vaslu1u. 

Ales pf'ntru prima oară în Noembrie 1895 cu 354 Yoturi. 
Domiciliul : Bucurestî, strada IcoaneY 46. 
In provincie: Vaslu.lu.
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IOAN IANCOVESCU 

CJol. I. Vileea 

7 

L * 

Nafional-Liberal. 

Născut în R.-Vîlcea. 
Licenţiat în drept.-Fost Inspector General adminis

trativ.-Fost Director politic al ziaruluî Nationalul, actual 
membru în Comitetul acestei'. gazete.--Avocat.-Ziarist. -
Proprietar. 

A intrat în politică de timpuriu, luînd parte ca stu• 
dent la luptele politice militante, de la 1884. - Membru 
al Opoziţiunei-Unite �i colaborator al ziarului Epoca
(1887-88). 

Ales pentru prima oară deputat în 1888 şi 1890. -Reales 
în Noembrie 1895 cu 253 vvturi:. 

Ziarist printre cei'. mai buui'..� Cunoaşte în fond chestia 
ţărănească. Este contra intervenţiei Statului......:. Profesează 
ide! politice moderate.-Unul dintre cei'. ma1 energic1 o
posanţi contra guvernulu1 conservator-junimist, şi în spe
cial contra legei'. minelor. 

A publicat un mare număr de artic9le diferite, în care 
se resumă credinţele sale politice. - Unul din propu11ă
torii şi susţinători1 legeI Clîminulut.-Cu ocasia discuţiei'. 

*) N'a bine voit să răspunză invitaţie1 noastre, cu toate 
ştărqitoarele �i :perso�alele no�stre de:µ1.e:rsurl, 
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în Cameră a proectului pentru modificarea cîtor-va dis
posiţiun'i'. din legea vînzăreî bunurilor Staf ului'., a ţinut 
un remarcabil discurs şi în care s'a declarat conti;a prac
tice'i'. de a se acorda pămînturI ţărănime!. 

Conferenţiar recunoscut. 
Domiciliul: Bucurest't, strada Frumoasă . 

.:, 
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IOAN VILLACROSE 

Col. I . Vilcea 

• 

�Nafional•Liberat. 

Născut în Bucureşt'i'. la 1850.

Studiile făcute la Facultatea de Drept din Paris. -
Avocat.-Proprietar. - Avocat al Creditulu1 Funciar Ur
ban din Bucureştr. 

A făcut parte ca deputat din toate legislativele din
tre anii 1876-1888. - luînd parte la toate evenimentele 
petrecute în acest interval.-Reales în Noembrie 1895 cu 
234 voturr 

Domiciliul : Bucure�t'î, strada Dionisie 34.
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STEFAN S-. FILIPESCU 

<Joi� ·11. 

Nafional•Liberal 

Născut în Drăgăşan1 la 1856. 
A început medieina, dar n'a terminat'o din diferite 

împrej urărL 
A luat parte la toată campania dusă în localitate con

tra guvernului conservator, şi a fost implicat în turbu
rările ce s'au produs în Drăgăşani cu oeasiunea alegeri
lor comunale (Septembrie 18\:14). -- Ales pentru prima 
oară în Noembrie 1895 cu 830 voturi. 

Domiciliul : D1·ăgăsanr.� 
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V 

GHEORGHE OLANESCU 

�ol. III. Vilcea 

National-Liberal 
!t 

Originar din Vîlcea. 
Proprietar.-Agricultor.-
Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 869 vo

turî. 
Domiciliul : R.- Vîlcea. 
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Pl1TRE CHRISTOPOL 

Col. I. Vlaşea, 

National•Liberal. 
� 

Năseut în Bucureştt 
Licenţiat în drept.-Fost magistrat.- Avocat. - Mare 

proprietar. 
Demisionînd din magistratnră sub guvernul conserva-. 

tor, a intrat în ·politică, ca naţional-liberal. 
Ales pentru prima oară la Cameră, în alegere supli

menta1·ă, (1895) ca oposiţie liberală; s'a retras cu ceI
l'alţl'. deputaţi liberali şi oposanţI, ca protestare contrJ. 
legeI minelor. 

Rea.Ies în Noembrie 1895 cu 187 voturi. 
Domiciliul : Bucure,;;tt, strada Bati�te.
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uv 

MATHEIU CORBESCU 

Col. I. Vlasca. 
• > 

1\'utiout1l•Li1,erul. 
� 

Născut în Tîrgovişte la 30 August 1840.
Licenţiat în drept din Bucureşt'f. - Avocat. - ::.\'Ia1.·e 

proprietar. 
Ales pentru prima oară deputat în 1884, la Colegiul I 

de Dîmbovita. 
Reales în 'Noembrie 1895 cu 178 votur'î. 
In ultima sesiune a Camerer a fost ales membru în 

Comitetul de delegaţr pentru legea asupra reforme'i în
văţămîntulu'i, cu care ocasie a pronunţat în Cameră, la 
discuţia generală, un discurs remarcabil prin înălţimea 
ideilor. 

Orator parlamentar. - Eminent membrJ1 al baroulur.
Are. o cultură vastă şi ide:î înaintate. 

Ofiţer al ordinelor <1.Steaua Romînie'î► şi <1.C01·oana Ro
m1nie'î�. 

Domiciliul : Bucure,;,C:f,, strada Rotarilor 3. 
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CONSTANTIN DIMULESCU 

Col. II. VlaşeR. 

L 
lfat ionul-Liberal. 

� 

Născut în Giurg1u. 
Licenţiat în drept. - Fost magistrat. - Avocat. 
Ales pentru prima oară în Noembrie 1895 cu 435 

voturr. 
Dom1ciliul : Giurg'îu. 

20 
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BASILE IEPURESCU 

Vlaşca. 

National-Liberal. 
� 

Născut în Giurg1u la 1848. 
Studiile secundare în Bucureştr, cele universitare, în 

Franta.-Licentiat în drept de la Paris -A vocat.-Pu-
blicis't. 

• 

Intrat în po�itică la 1872.-In anul următor a figurat 
printre apărătorii, împreună cu răposatul Papiu Ilarian 
�i Rose Ştefănescu, ar Bivolarilor din Giurgiu, acuzaţl'. de 
rebeliune armată, în faţa CurţeI juraţilor din T. Măgurele, 
care 1-a achitat. 

Ales în Cameră pentru prima oară în 1880. - Reales 
în toate iegislaturile liberale pînă la, 1888 şi odată în 
oposiţie, şi acum în urmă în Noembrie 18U5 cu 454 vo
turî din 485 exprimate. Deputat în Constituantă (1883-84) 
a făcut parte din grupul lu1 C. A. Rosetti, votînd în 
chestia reformei electorale şi a Domeniului'. Coroanel'. cu 
acesta. -Unul din campioni! campaniei contra convenţiei'. 
comerciale cu Austro-Ungaria (1883-86). 

Membru al Oposiţie1-Unite din 1888, a luat o parte 
activă la toate evenimentele, carl'. au precedat retragerea 
lui Ioan C. Brătianu de la guvern,-§i în timpul cărora 
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ziarele înregistraseră ştirea, că a fost asasinat în Dealul 
Mitropo lie'i'., 

Fost în cinc'i'. rîndur1 Secretar al Camereî. - Chestor al 
Adunăre'i'. în vremea eveni.mentelor din Martie 1888.

Ofiţer al ordinelor -,,.coroa,na R(?
.
mînie'!> şi <Steaua Romî• 

nief1>, 
Domiciliul : Bucureitt, Hotel Regal. - In provincie : 

Giu1·glu. 
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EFREM GERMANI 

{;ol. III. 

Nationa l•Libe1--al. 
� 

Vechiu parlamentar. 
A fost ales în ma1 multe legislaturi sub guvernele li

berale.--Fost prefect de Vlaşca sub regimul Conservator. -
Preşedinte al Comitetului'. executiv liberal din Vlaşca. 

A făcut parte din precedenta legislatură, ca liberal , 
şi din care s'a retras în Aprilie 1895 împreună cu cer 
lalţ1 deputaţl'. liberali'. şi oposanţI, ca protestare contra 
lege'î minelor. 

Reales în Noembrie 1895 cu 640 votur'î. 
Domiciliul : Bucit1·etî, strada Schitu Măgureanu 11. 
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Camerele alese în Ianuarie 1892 au fost disolvate în 
ziua de 24 Octombrie 1896. 

Colegiile electorale pentru alegerea nouelor Camere au 
fost convocate şi operaţiunile electorale efectuate în 
zilele şi în ordinea următoare: 

Pentru Senat 

Colegiul I în ziua de Mercud 22 Noembrie. 
► II ► ► ► J OUI 23 ► 

Colegiile Universitare în ziua de Vinerl'. 24 Noembrie. 

Pentru Callleră· 

Colegiul I în ziua de Duminică 26 Noembrie. 
► II ► ,. ► L unt 27 ► 
► III ► >- ,. Marţ1 28 > 

Alegerile pentru delega�ii'. colegiului III s'au făcut 
Mercurr 15 Noembrie. 

Balotagiul colegiulu1 III s'a făcut a dona zi după ale
gere, Mercurr, adică la 29 Noembrie, far pentru cele
l'alte colegii după o săptămînă de la primul scrutin. 

Alegeri suplimentare, pentru scaunele devenite va
cante, prin opţiune sau demisiune, s'au făcut în Ia
nuarie 1896 pentru co1egiile I Dorohoiu, II Ilfov şi nr·

Roman, şi în Aprilie, acelaş an, pentru I-1ul de Suceava. 
Camerele au fost convocate în sesiune ordinară şi des

chise în ziua de 7 Decembrie 1895. 
Activitatea aceste1 sesiuni a fost în deajuns de rod

nică. - Afară de votarea budgetulu1 Statului pe exerci
ţi ul 1896-97, o lucrare financiară foarte dificilă, căci a 
trebuit să se facă faţă numa1 cu resursele ordinare, sleite 
printr'o crisă economică, care durează de mar multi an:i'., 
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cheltuele lor absolut trebuincioase pentru jocul normal 
al instituţiunilor Statului, . cît şi cheltuelelor extraordi
nare necesitate de zilnica desvoltare a acestor institu
ţiuni şi de nevoiele mereu crescînde ale ţăreI, dar o 
mulţime de alte leg! organice cu caracter general au 
fost votate. 

Intocmirea acestu! budget echilibrat pe resurse reale 
şi realisabile, faţă de toate aceste împrejurări şi de sim
ţitoarele degrevăd, cad s'au făcut într'unele din 1·esur
sele luI, dar în favorul classeI muncitoare de la sate, este 
una din lucrările de valoare ale actualului mini.::;tru de 
finanţe. 

Ca activitate legislativă o mulţime de legi importante, 
ca aceea pentru suprimarea popărituluI, pentru reducerea 
subprefecţilor şi a geandarmeriei, pentru scăderea taxei 
pe bere şi urcarea cele! pe alcool, cu reînfiinţarea primei 
de export pentru alcool, legea prin care se modifică con -
diţiunile de înstrăinare a bunurilor Statului, pentru ter
minarea căilor noastre ferate, aceea prin care se com
plectează organisaţia arma.tei, precum şi o multime de alte 
legi cu caracter special, au fost alcătuite şi votate pentru 
ca să se desăvîrşească opera de regenerare şi de pre
facere a întregul uI nostru organism social. 

Lucrările de căpetenie din sesiunea expirată sunt 
legea judecătoriilor de ocoale şi aceea a reformei învăţă
mîntuluI primai· şi normal primar. 

Trebuie să facem o parte largă şi să-i dăm meritul ce 
i se cuvine iniţiative! parlamentare. Multe leg! all fost 
presentate pe această cale, unele · din ele au căpătat 
forma legală şi a11 intrat în vigoare, altele, ca aceea 
prin care se scad taxele poştale pentru publicaţiunI, aş
teaptă punerea lor în aplicare, iar altele au fost amînate 
pentru sesiunea viitoare. 

Sesiunea, care a fost prelungită, s'a închis la 30 Apri
lie 1896. 
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INCUNOŞTIINŢARE 

PRIMA EDITIE 

Din această ediţie s'a imprimat numa'î un număr res
trîns de exemplare spre a corespunde numeroaselor ce
reri ce ni s'au. făcut. 

Edigia II, care, sperăm că va fi complectată cu toate 
fotografiile şi biografiile amănunţite, şi lipsită de toate 
acele neajunsur'î, carl'. condiţionează o primă lucrare, va 
apare .la începutul luner Noembrie viitor, odată __ cu redes
chiderea sesiunei'. parlamentare. 

Aceasta, bine înţeles, este subordonată succesulm ce 
va avea presenta editie . 

. 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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