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Do11zn71,/e lvlzn,z lrzt 

Conf rmându-ne disposiţiunilor a~t. 23 clin le
. rea rganică a amcrilor de comcrciu, a,·cm onoare.: 
a supune cunoştinţeî D-voastre un resumat de lu
crările mai principal cari-au facut , biectul preocu
p.:1.rilor şi discuţiilor acestei Camere în decursul <le 
la august I 893, ele când am fost chemaţi la cc ndu
cerea acestei in. tituţiunî )i pan~i in pr . ent. 

Dupa opinia ne astră, 'a rnerile de comerciu au 
a juca un rol însemnat, mai cu scamă în Statele 
tinere, cum e al no . tru cari se află a bea la începutu 1 
organi. ărcl lor pe ter nul econ mic. 

i\1u1te sunt ne,·oicle, multiple _ unt neajunsurile 
ele cari arc a suferi o indu . trie în nastere ~i un . . 
comerciu âncă tcner. 

Orl-:::âl1. bună-voinţă ar avea legiuitorul .. i or\
cât de înti nsc ar fi cuno. -tintek oamenilor de Stat 

' ' chemati la conducerea terel totus1 scâpăr'f din ve-, I 

dere se pot întâmpla, erorî ·c pot comite. ~i toc
mal pentru înlăturarea acestor eror'f s'a dat fiinţa 
Camerile ele comcrciu, car'f au datoria a semnala la 
timp şi cu exactitate orl-cc mişcare se produce pc 
terenul pn1clucţiune1 naţionale. 



- 6 -

~redincioşl ace tor opmmnl şi cuprinşl ele sen
timentul datorid am căutat a ne achita cu deplină 
constiintă de rolul nostru de auxiliarY al 1\Iinisterulu'f 
agri, ult~irel, indu trie!, comerciulur ~i domenielor, 
:emnalând totdeauna la timp, cât şi prin rapoart ele 
o·enerale anuale, atât progre ·ele ce s' au putut rea
]i_-a in ultimi'f anl pe câmpul industriei, cât şi lacu
nile sau lipsurile de cari îndustriaşil noştri at'.1 a . uferi. 

( âmpul activităţcl noastre. e poate împărţi ma1 
cu eamă în doue: comerciul şi industriile. 

Atenţiunea noastră decl a trebuit sii fie 1ndrep
tată ma'f mult spre aceste doue r;imurf, ele aceia în 
darea de sea1:1ă ce facem ne vow ocupa de ele în 
mod mai special. 

In partea inelu trială am fost apostolr aî princi
piulu'f de protecţiune, cerend a se acorda tuturor în
treprinderilor noa. tre industriale ort-ce aYantage me
nite a le încuraja şi proteja. 

Raporturile anuale ce am avut onoarea a ve 
înainta cu adressele No. 295 /94 şi No. I 74 195 sunt 
dovadă a preocupărilor noastre şi cuprind în ele toate 
mijloacile ce le-am crec;lut nimerite pentru a se da 
acestor inel ustrir aven tul trebuitor pentru progresul 
, i întărirea lor. 

ln partea comercială, preocuparea noastră a fost 
neadormită. 

Cunoscend, din experienţa ce enşine am făcut, 
toate relile de carr comerciul sufere, atât în tran
sactiele sale interioare cât si în acele internationale, , ' ' 
ne-am permis a propune, din propria noastră ini-
ţiativă, o sumă de messurl pe cari le-am crec;lut bine
venite a asigura comerciulul mersul regulat ş i sigur 
spre progres şi o solidă desvoltare. 
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~ \fa ce1·ik co111errialc i n Lcrnaţionalc se fac pri o 
inter\'<::nirea unt)r facLorî numiţi comissionarl, agenţl 
de co merei u saL1 C()mi~i-,·oiagiorr. s· at't ivit casun în 
c.1ri asem .nea agenţl au fosL de rea credinţă şi au 
adus perdcr( înc;crnnatc, carl ati11geau nu numai in
teresele particulare, dar chiar ensu!;,i creditul ţerci. 

Leg-ea asupra comcrciulu'f ambulant, ast~1.-c,li în 
, ·io-oarc, ne cupri1H,lend în ck ajuns disposiţiunl cu 
rnc ·sur'f nu numai n.:prcsi, e, dar c.:;1ri s,i 111clrumeze 
afacerile pc cal a n:::gulata ~i r:ira ele pericol : pe de 
altă parte, aceasUt lege ne ocuptrndu-sc nic1 ele cum 
:t asigura eh iar pe comissionari1 şi agenţii no:;;tri co
merciall de ori-ce concuru1ţă neleală, i-a lasat expuşi 
concurentei tuturor i nd i\ idilor ~î 11tc1 , eniţi, de a ct1-
rora o:1estitatc chiar nimcn~ nu s'a încredinţat; în sco
pul a se apara <;,i intt.rc::-sel<.; comer(:iale ~i acele ale 
comis . ionarilor imligen1, nt'-am permis a alcătui un 
project de regubme;1t relati, la c. ·ercitarea acestor 
profcssiun'f, pc care am a\ ut 01warea a-1 înainta nnor. 
:\Iinist ·r cu aclre. sa nnastrâ No. 455 din 8 iunie 
1894 A.ncxa ,\. ) 

I n interior~: I ţcrel, transacţiile comt:rcialc pre
cum vinderi )Î cumper~in ele producte ~i rn~trfun, 
fie cu bani gata, fie pe termen de plat[t orl preda
re. se fac prin interYenirea unor ag-cnţ1 numiţi rni
sitT or'f tcbl'f. .\ceştia sunt mai ·u seama stei111, 
cli'n can mulu nu se sti de unc.k au \·e,1it ~i ce-au 
r:.1.cut, afara ~]oară de' cJt că unia dintre ci au fo:t 
o dată sau de ma'f multe orl faliţl, ele umk rc:ultâ 
cea mal mare ncsig-uranttt în <lara, crile cc se fac 
ele ecî.tre inicil com~rcianţ; făra sa ,nai \ orbim <le 
riscul la ca re sunt expuşî agricull ril _ şi cngroişti1, 
ne ştiind cui şi 'n cc re1 de m.1111 şi-au incredinţat 
marfa lor. 



\ ~ 6;lcnd Gt legea burselor, care reglementează 
oare-cum aceste chestiunl, nu s·a putut aplica şi în 

. . 
Iaşl, -. i doritorî a evita orî-ce neaJuns ŞL mal cu 
seamă pentru a nu se permite t::xercitarea acestor 
professiun'i cari în comcrcm aLi importanţa lor, am 
întocmit un projcct ele regulament care, aprobat ele 
_-1dunarea O'enerala a acester Camere am a nit onoa
rea a-l înainta Onor i\Iinistcr cu adressa noastrc'i. To. 
456 din 8 iunie 1894 (Anexa B\. 

Prin acest regulament se mai urmărea şi ţint.1 
a se pune oare-carI îngrădiri spre a se l ăsa_ comer
ciulu1 putinţa să-şl facă drumul numaI prin mân'f 
oneste .. i igure, evitânch:-se ast-fel abusul şi frauda. 

Spre garantarea cât mal mult possibil:i. a unei 
~ănătoa e des\ -olt,'îrl a cornerciu I uî no:tru cu Sta
tele streine am usţinut, după un lung tudiu al 
chestiunel, ca inforrnati ile referentele cerute de casselc 

I \ l 

comerciale ale pieţelor Europel sci fie date n uma1 
şi numa1 prin organul Camerilor noa ·tre ele corner
ciu, singure compe tente în materie şi carî presint,'î 
puternice gar;:rnţil de nep;:'î.rtinire şi că abusul nu va 
avea loc. 

In această pri\· inţă, ele şi în desacorcl '.:U unile 
dintre Camerile suro,..'i clin ţeară, pc'î.rerea noastră a 
fost trncă şi mal radical{t . . de oare ce ncl am opi
nat ~i cerut prin adressa noastră ::'\ o. 705 din 18 
octornbre 1895 (Anexa C.J ca chiar urmăririle în
dreptate în contra come rcianţilor debitorI sau faliţ'f 
să se facă earăşI prin organul Carnerilor ele corneciu, 
recomandând pe a \ ' OGtţiT cer mal reputaţî Gl cu
noştinţI juridice, experienţă şi onestitate. 

Trecend la altă ordine ele icleî, Camera noastrc'î. 
s' a ocup::it cu multă activitate ele toate chestiuni le 
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de interes intern, potrivit cit importanţa lor, ş1 la
ră a ţinea scamă din care parte a plecat iniţiati,,a. 

~·a propus un prnject de lege din iniţiati\'a 
parlamentarJ pentrn a se crea rno11opolul asupra 
beuturilor spirtuoase, project care-a rost combătut ele 
Camera noastra cu adressa ~o. 103 din I febru
arie 1895 adn . .::;sat,'t D-lui "\lini:-.tru ele finance (1\
ncxa D. pentru moti\'ul d în principiu, suntem 
-.:ontra monopolurilor cari rc'qx:sc ccW.ţenilor drer'tul 
de munca ~i putinţa a se folosi prin munG'i. ~Jo
nopolul , a lovi în existenţa tuturor fal>riccl r dc 
alcool ceia ce-ar aduce însemnate pierd ·rî produc
tiunel a(Tricole :..i vinicole J)c hî.nit,t ca \'a lclsa fa-. . b ' , t .J 

rc'î ocupaţiune o întrcag ·,1 şi numcroas.1 cla'-i. ~1 de co-
mercianţi (dtrciurnarl , cari \'Or rcmfrnca pe dru
muri . _ m comb~1tut monopc lui şi pc motind ca, 
din punctul de Yedere al sanat~tţei publice.: ~tatul Ya 
putea lua orl-ce alte messurr (Îe curaţirea spirturilor 
de materiile impure, cc a cc a şi făcut prin legea sa
nit1r~î. care ordona a nu se pune în consumaţia pu
blică de cât spirturi rectificate. 

In leg?ttur,i cu spirturile ,.;'a discutat ~1 prOJeC
t!..tl de reformă al actualeî legi a licenţelor. ~e()'re
)it că dad monopolul 'ar admite legea licenţelor 
ar fi abrog-;:tî.. )J 01 cî.n:6 am cr <,lut şi credem ca 
nu se va găsi o Cameră legiuito;n-e arc s~t voteze 
acest nou rnoi.opol, ele aceia discutam ânca. reforma 
legel licenţelor, opinfrn<l tot în sen . ul ar~ttal prin a
dressa noa tr~\ No. 66 din I 5 ianuarie r 87 4 anexa 
E că adicc taxele fixe :ă fie înlocuite prin ac le pc 
cantitate, ast-fel ca plata s;'i se facă J'e marfa cc .:;c 
vinde, car nu pc timpul care trece. 
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Ear în mod cu totul subsidiar, cAnd aclice ace
laş principiu va fi mănţinut cu taxa fix,l, am opi
nat a se permite \'inderea en -gros de vinuri indi
•sene orl-druî debitant de beuturt pirtuoase, fără s~'î. 
fie nevoit a plăti taxa clas a I. 

,-t':\lend perckrile ce le sufereau comercianţil şi 

publicul în 6 enere, prin faptul că plătiau httrtia tim
brată cu toate c'i. n ·a putut fi întrebuinţat..'î. clin ca
usa unor erorI la seri:. am inten ·init la Onor. Mi
nister de fin:1nce cu adressa Xo. 892 din 9 noem
bre 1 893 ,anexa F), cerend a se ac\rn ite preschim
barea hârtieY timbru ne întrebuinţată, plătindu-se dis
păgubire de ro banI pe coală, me. sură care, g-ă

sindu-se dreaptă, _·' a )i pus în aplicare. 

O alt1 che:tiune, anume acea a reforrnare'f co
duluI de comerciu, fiind la ordinea cJilcf, Camera 
noa . tră s·a ocupat cu ea, dându-şI a\'isul după cum 
e \·ede îr1 adressa noastră o. 230 din r 2 fcvru-

ar 1894 (anexa G . ' . 

După propunerea D-luI membru Th. Jellea, 
am interveiiit la Onor. :;\1ini-ter de finance, cu a
dressa noastră X o. ro 1 din I fevruar r 895 (anexa 
II.) pentru stabilire;1. uneI norme în taxarea sticlă

riilor importate din streinătate şi pe carI biurourile 
vamale din ţear;î le taxau după capriciu, ~i am a
vut satisfacţiunea ca cererea noastră s~î fie resolvi
tă de Onor. ~Iinister de finance în sensul vederi
lor expuse de 1101 în sus numita aclressă. 

~i tot ast-fel, rând pe rând, ne-am ocupat cu 
toate chestiile economice şi maî cu seamc"t cu acele 
de caracter ş1 interes gene ral. 
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Buletinul accstd 1arnere a ,1părut regulat la 
1 şi 15 a fic-drd lun1, cuprin~lc ncl, prin artico e 
d:... fund, trat1te asu1 ra tuturor chestiunilor princi-
1 ale, ar~'î.t:tnd lacuni1c şi propuncn<.l mijloacilc de în

dreptare. 
Pentru a se pute~. da o a k:v~raUl. aplicare dis

posiţielor ;1.rt. 1 8 din legea ~amcrilor de comcrciu, 

l)cntru a atin()"c în mod maf satisfacetor menirea 
b 

noastr~'î. şi pentru a se aduce reale servicif marelor 
interese omerciale. industriale şi cconnmice ale Tc
rc1. 11c.:-am permi .... a :1.ldt11i un r 'gulamcnt prin care 
am cerut a se decide întrunirea în cong-re:-- a tutu
ror Camt.:rilor ele omcrciu ( ,\nc.:-..a I). Congresul 
...;a aibă loc in Bucurcştr, în fie-care an, şi , a se o
cupe ele chestiik mari economice de nrclin ~i carac
ter general. 

.\m crcclut si credem {mea, Domnule :iiinistrn: 
' ' 

d nu c 1,in--:, c;1 nu-1 spre folo--.ul economici noas-
tre nationalc ca 1~!2-ile referitoare la Î!1treaga act i-

• , (."1 (.. 

vitale a Tcre1 sa fie 1ntocmitc la umbră, făra con-
lucrarea tuturor elementelor si cunostintelor sanfL-. , . 
toase pe cari ţeara le po ·seda. 

~i numai prin congTessul Camcrilor de corner
ciu de sub prLsidcnţia capuluf comerciulu1 şi indu·,
triilor şi alc;itu1t din toţi repre . entanţi1 fireşti ai co_ 
mcrciulu1 se pot ,!iscuta Iccrile, <..,e pot cunoaşte p~L 
surile, nc.:\·oile, neajunsurile c.k: an suferim şi apo 1 

se pot g~isi rcmediik precum şi mijloacilc ele îndreptare. 

Greşit,'\. e. te opinia acelora can susţin ca sa fie 
separat consultate ·amcrile de com 'rciu în chestiu
nile ce le mai importante, pentru a opiniunile se 
împart după interesele localit;i~ilor, id ia interesulul 
g-enera l fiin I percluUi şi a_ t-fel (;u\'ern şi ~orpun 
Legiuitoare nu pot cunoaşte în mod prcci. nicî sta-
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rea economică tn care ne aflt1m ~1 nic'f cc nr~ poa
te .-trica ati folosi. 

Domnule .J1i11istr11, 

O dare de _ eamft de acti\'itatea noastră nu poa
te cuprinde în cadrul seu expunerea detailată a rno
ti,·elor pe carî ne-am răzemat în demersurili: ce-am 
făcut au deci. iile ce-am iuat şi nicr ne permite a 
face aprecierr asupra faptulul că o-Jasul no .::.tru a re
ma_ aproape tot-deau na, afară de o;-ire-carT rare cs
cepţiunl, glasu l celul ce strigă în pustiu. 

Cu toată ctiscuragearea de care-am fost lo\'iţ"i, 

totusl n · am încetat a ne face datoria si clacă n · am . ' 
aYut îndemnul izbândelor, nu ne-a lipsit ânse ace-
1a al zelulul şi al conştiinţd care ne-a indemnat 
Ja lucru atât pe cât slabele noastre putcrI ne-au 
permis, pentru a da mână de ajutor la prosperarea 
celor mal vitale isvoare de bogătie natională, a că-

, I 

rora representan,ţt suntem, avend speranţa ec1 semîn-
ţa aruncată de nor pe ace_ t ogor nu va remc\nca 
fără roade. 

Iaşul, în special âncă a f,kut obiectul preocu
J)ărilor noastre. 

, 'tatul, avend projectat a construi trei marl etr
gurl de vite la Severin, Constanţa şi Burdujcn1, 
Camera noastră, ţinend seamă de aventul ce-a lu;:i.t 
în ultimil anl comerciul de export al vitelor către 

Rusia şi avend în vedere că Austria persistă ân
că şi probabil va persista multă vreme a nu des
chide fruntariile sale vitelor noastre, aceasta fiind 
cerinţa intereselor economice ungare şi vec;lend că 

judeţile Yaslul, Tutova, Fălcit'1, etc. etc. carl dat'1 
cel rna.1 mare contingent ele ,·itc, ,·or fi lovite în 
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mod simţitor, în casul cAnd ar fi obligate a duce 
vitele lor păniî. la târgul ele la Burdujen1 şi apo'î 
să l reîntoarcă prin Iaşl pentru a Ic exporta 111 

Rusia ; pe 1Ang~1 acestea, mat avenei în Ycdere ca 
pri m~'i!-ia Comund Iaşl construe.;te deja un târg ele 
vite lfrng~i noul set1 abatoriu, ceea cc va face ca 
prop:-ietaril vitelor să nu ~tic pc care <lin cele 
doue târguri s,1-1 prefere; 

In interes. ul şi al Statulur chiar, care ar fi ex
pus a cheltui suml colossale pentru construirea u
nul t-'\rg car după toat1 siguranţa, var I m,î.nea. ne 
utilisat, am cerut prin adressa noa. tră 7\" o. 4 r 2 din 
r 3 iunie 1895 ( ,\nt'xa J.) ca Statul .-<1 ,·ină în 
ajutorul Comuncl Iaşi pelltru a se da t,'trgulu1 de 
la abatoriu o mal marc întindere. 

/)om1111!e Jhi1istn1, 

Pent!·u ca D-, oastr<L s~i aveţl putinţa a aprecia 
în întregime atât activitatea noa . tră ecî.t şi utilitatea 
propunerilor cc:-am a\'ut onoare a face, ne-aru per
mis a anexa accste'f lucrărI c.î.te o copie a projec
telor presentatc şi a expunerilor de motin! cc le-au 
însoţit, rugându-, ·c cu toată insi-;tcnţa sa binc-,·oiţi 
a. le studia ~i cerceta, ,tcordându-le înalta D-\ ·oas
tre protecţiune, clacă Ic găsiţl bune ~i folositoare 
progressulul şi dcsvolt<1.rel conomic1 noastre 1E1-

iionale. 
Bine-,·oiţî, \C rugăm, Domnule ~linistru, a pri

mi asigurarea înaltei noastre cosidcraţiun1. 

Preşedinte, G. D. Şerban. 
~",'ecret<ll'. II. llalrn. 



Anecsai .A 
Copie de pe adresa No. 455 din 8 iunie 1894 adresată O-lu T 

Ministru al agriculturel, ir-dustrie, comerciuluî şi domenielor. 

Dom11ule JWinistru, 

Hadit:ala transl'ormarr intrndusa în oprrapilr noaslrr co

llll'ITial<', maî cu ~enmă 111 ,icrlr internaţionalr. nN·c•siliî nrgrc\il 

adoptarra unor me .. ur'f in\<'lrptr carî . ă garanlrzr acrstor ope

rn~iu111 o regulală funqionar<' sub rrsprclul lrgilor şi acrla al 

cin:::.1<'1, rxaclilăţfî şi hunP'f nrdin\r, loalr acrslr eondi\innT 

liind absolut intlispensabilr nfaLrrilor t.:nmrrcialr. 

lntrr aceslr mrssurl considrriim, cu drrpl rn, ·cnl, cn una 
din crlr mnî printipnlr, ciî s'n căutal a sr rC'glrmrnta prin art. 

;i din lrgPa asupra cn111rrt.:i11l111 amb111l1nt, modul in carr cu

missinnariî ~au agrn\i1 dr romrrt:i11 loc:aH sau slrt'in1 ,,or p11tra 

rsrrcila insrrnnata lor profpsir dr intrrnwdiar1 întrr filhricrlr 

şi casrlr marT dr comrrciu ~Lrrinr .,i 11rg11tilori1 sLahilî din 

ţrara noastră. 

Co11siclrrâ11d ,Î1fft' că s'n la. al în afară dr di:-posipilr lrgrî 

o s11111ă dr împrrjuriirl dr era maî mare imporlanp în asr

mrn(•a malrrir şi t:onsidr•·ând rolul cr-1 joacă în piaţa noastră 

conwrcinlfî com ision·n riT, agt'll \iî dr cornrrci u şi agr11 ţil r~porl n

lorî de t:C'realr, ,·arî prin mijlocirea lor sunt în slarr a râdica 

sau suru11Lina l'rrdilul \cr<·1 pr lnng~ acrla al clasPlor noaslrP 
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rnmrr<:i,ll(', si :l\ 'nd în , idrrP dt comi::;1 , uia·1orî slr<'inl idn ' . 
ndal~ 11u ,or indrrlini rrrin\ilr lrµrî asuprn t·o111r1Ti11l111 a111-

h11lant ; 

ln a ·rsl srnp n,n ('Oll\'Pt'al în loral11I Calllrrr'1 11oa. 1rr în 

111a1 lll11ll.r sC1di1qr pr D-11i'î romissionarT. aµ-rnp dr romr1Ti11 rtr. 

rrc·1111oscu11. rlr Camrr11 ci llJJă lrµra in , iţ11nn· şi. în 11n11a dis

h,1lri:ilor rr s·a11 111·nwl. ,1111 i11lorn1il 1111 projrrt d<' n'g11lan1C1 11l 

impărpt in lrr·, rnpilrilr . i a1111nw: I rrlati, la ro1,di!iilr t:<' 

sr err prnlrn dobîndirra clrrptuluî a P\C'l'rila prol'rssia rl<' eo

missionar, agrnt <IC' rn11H' 1Ti11 rlc, 2) rrlati\' la drrpt11rilP :;i in

dilloririlr comissionarilor ~i al :J) c11pri111,h'11d pC1rl1•p:-rlr c·,• sr 

Ynr aplica iH'C'lor rr ,or c·onlra,rni prrsnippilor arrslnT r<'

uularnrnl. 

.lc·rsl pro.i<'l'l dr rrg11lnmr11t, pr carr ru onoan• ri-1 inai11-

li'i111 a fost admis 1·11 unanimilalr în \ <'din\a d1• la :i I ma1 a 

.Ad11nărr'1 grnrrnlr si ,r rngi1m, Domnulr '1inistrn, sa hi11r-\'ni~1 

a-l rla înalln D-,oaslr<' aprnharr prntrn a sr p11l<'a p11nr cât 

maî rnnî11rl în aplirn!ir. 

Binr , oi!'i. D-lr .\linislrn. Pl'I. rrl. 

REGULAMENT 

Pentru exercitarea dreptului ,.1 e Comissionar 

Cap. I 
Dob{lndn·eo d1·evtnlur de conds.'ionar. u!Jent r·omercial 

şi e. po1·tator d<' caf(ll<' ,,tr. 

A1·t. 1 Aulnrisarra d<· a e,r1Tila profp~sia dP rom1s:::1ornu. 
ngrnl dr comr1Tiu sa11 agrnt r\portator cir ('('rinl<' :-au dr orî 
cr soi11 dr produclr ;tir sol11lul rnnnln sr df1 d1• CanH'ra dr rn
mrreiu )i ind11slrir, pfi11i1 în trrn1i11 de I O <Jilr, lulurnr acrlo-
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ra rnn 111ln111r.-:r t·1111dî!iilP pr<'strisr :IP nersl l'l'µ'ltlilllH'lll. Pli

hPtdndul-i-sr 1111 cPrtirlcal raH' li Ya srr\'ip rnlrn rsc1 1TilarPa a

n'SIPT pror('siun1 in tualit !Para. 

Art. 2. Sprr a pnlt':1 l'St'reiln 1111a din arr.;;tr prnrpssi1111L 

randidalul lrrb11r să i11:--11ş1 asrfi următnarrl<' condi[i11111. 
l ). ~il lir născut în !rarii sau sil loeuiasd dP l't•I pu!ill 

:; a111 111 [i'arii. arend rlatra dr 2~i dr nnT 1mpli11i\T: 
2). Să li prnetirnl crl pu(i11 :; an1 afacrr1 romr1Ti,dt'. lir 

JH' sramn sa ori' cn ad111i11islrnlor (rnmis) unttT 111agasi11. sai1 ra 

fllnc[ionar în hi.11ro11l u1111T comi~ionar. agrnl rtr. rrr111wsrnl 

ronf. aersl 111 rPg-1rla111rnl. 

:n. ~fi prnhrzr riî se lrnc-urJ dr htt11i1 l'<'JllllilţÎ(' iii sori-

dalfl pri11 o alt1slatir sr1111wFt cir I O rn11wreinn11 di11lr<' n•1 mai 

ru rnzfi din pia!il.· 
1 ). Sfi prrsintr rrrlifical1rl Trib. ro111rrrial nntlr a do111i

rilial <·Pi din 11rm'l rineT Ci ) anL doH•dind rii 11·a ros! dp1·larnl 

falit. 
:5 J. S01 do, idPast:1 prin adr pulllirr ea n a fost rond,•mnal 

prnlrtt eri111r sa11 ori cP rrl cir drlictr. 

.11·t. a .. 't111I _1wdrm11i a rapala autori~n!in rri tf' an d11)11I 

în rrr 1111111 din eas11rilr 11nniîlonrr: · 

I ) Cri os,îndi!î pPnlrn cri111r (chiar dnri1 ar li r,1palnl 

!,!Til!iarr) si prnlrtt 11nnăloarrlr drlidr, lir-rn autori principnli. 

fie-ca complici sn11 1iîi1111ilori : f11rtişa:.t , rsernehrrir, ilh11s dr 

înrrrdrrr, falş alrnlalr la IHlllC'I<' 111tirarnr1. 
2' . (:pj ('(' illl fo:-1 dP!'lilraţi raliţt .. I 1111 illl ro:-1 f'('il 

hilili!IÎ. 
' :i ) . 
n. 

an prrdul 

CPi p11::,i s11b rnnsiliu judil'.iar 
C,•i ('ill'i au fo:-l rn111issio11r1ri, aµ,·11\i 
ac·r~I drrpl din O rină Oi11"(' r·arr. 

Cap. II 

sa11 ,•,porlalori, şi 

Drepturile şi oblif!a{ iunile comissio1w1·ilor. agen(ilot ele. 

Art . .J. Numai rnmissionariî, agrnpi dr rnmercii1 sni: ngc'n!iT 

nporlalor1 aulorisap în Yirlnlra acrsl11i rrg11lnmrnl. au drrpt11l a 

cJ:crtita prnfessiunilr mai sus 11ofalr mij_locind transaqiil<' dr toi 

!lr.i11fînlrr eom"JTianţi şi prc,d11ci'Lori satt făhricnnP lil' rlin ţraril s:111 

I 

. 

I 

' I 
I 

I 

- 17 -

din .;lrrin~lnlr. 1'(•1tlrn l11all' oprrn[iilP lor \(JI" \Îll"il r1>111pln1Jililnlr 
co11forn1 lrgt11 romrreinlr . 

AN. ,>. Cnmi:-sionnrii. agP11(ii dP rnnH'tTiu. 1•lr. ~uni co11si

clrraţi ca lll"lllhri rnrrs1Hind1•n(i a: CamPr<·i dr co111P1Tit1. Ei ;-;unt 

dalori ,1 ajttla Camrra dP 1•0111rrc·i11 si inrl11:-lriP în loal<' l11nilrilr 

sili,, d,, intrr1·~ e11mrrrial ţ,i i11d11:lrial. p11t1111d lua parlr la 
ilisllnlPri 1·11 , ol 1·011,;1rilnl h . 

Prnlrn arPsl srop rnr li c·o11,01·a1i un tlP dt1 1 ori Prr"Ptlin
l<'lt' ramrrri , a gf,~i rt1 ral1·. 

_trt. IJ'. C1>111is,;ionariL agPn!ii tl1• 1·0111Pn·in. rl<·. rari r\rr

ril 'i arl11aln1inl11 dP cPI p111i11 :l a111 a,;PllH'll<'rl prnfr~siP ~1111 I 

dif;pPnf;il(Î de' formalilftlilP c,·rnl<' df' ari :!.. Siagiul dl' :1 ani 

St' ,a dn,c'di rn c·Prlificnl11I tl!' in-.ni,•n•a lirrttPi şi plala pal1'ntri. 

Art. 7. Co111isio11ariL ag,•ttţii dP nH111•n·i11 Pic. rai i au 

rapalal a11lori. an 1,1 ,1 <·~<1n·ita ilSf'lll!'ll!'i\ profp;-;i11, sunt dalori a 
arala CanH'l'Pi tic• r1111H•1-ci11 lornl. ~trntla şi \11. 1·a~1·i 1111d1'-. i a11 
domiriliul şi lii11ro11I lor. · 

.. Art 8. C11111i:-siollitrii şi ilJ!<'ll[ii dP rn111,•rr111 d11111irilia1i în 

~lrP111~lal<'. prPr11111 ~i rn11.i::,ii ,oiajori rc•prP~1·1tlilnţ'1 ai fahririlor 

Silii t·asPlor t1,, t·o1111·1Ti11 !--ln•i111'. 1111 \l>r p11tc•a of Pri spn• \ 1•11-

1,larr_ ~111., primi_ c·11111n11'.l,1 '(P la r1111w1Tia11{ii loran rn!!rni„ti sn11 

drtail1şl1 d,• ,·al 1111111a1 prin c·o111·11r. ul rn111i~io11arilnr ~an a!!<'ll

ţilor dl' ,·0111r1Ti11 ~lahrli!i 111 [<'arii şi a11lorisn!i d1• CnnH'ra dl' 
('()llJ('J'('Î li. 

Toal1• \ <'11(,lt•rii<' i-au r11111p,•rf1ri1,• l'iwttlr fitri1 roncur:.;111 a

µ-<'111ilo1 sa11 c·<n11i:-, ionarilor n'runo~rur, d,• C:anll'ri1 ;-;uni ron~idrrat1• 

ra 1H•esi:.;l1•11IP. CPi n• rnr far,• 11s dt• l'lt• 111 jttsli!i<' .-au in ori 

C<' lltc1cl. \ Ol' fj prdt•psi(i ('li illlH'lldil d1• la 200-:;()() lr·1 ('li 

1·0 n ( ra \ r 1_1 irn \ ! d" r,•gu I a llH' 11 t,, p II hi ii·<'. \ 11111111,li I<' ~,, , or prnn 11 n t;1 

d1• Jtttl,'.ralur11 dl' orualc• 111 11lli111a i11~la11t'1 şi s,• rnr pl111i în fn
lo,nl ( ,illll<'f'<'·1 tl<' rn11H•n·itt 111 part,•a , P11it11rilor :.;alt'. 

- ir! . .<J L<'lfPil lirn1rlor 1·0111Prrinl11 ~, apliră ~i rn111i:..si,111:1-

rilor. illft'n(ilor d,, rn11H·1-ci11 f'ic'. în n' pri, P::,lt' l;i11ro11rilr lor. 
.Ll_l'I. !O. \r in!Pl1•g1•rilP Î\ ii<' 111lrl' n11nissio11an. aµ-<·nri tic• 

t:>llH'tT111: Pir_. nH·111~u~1·1111 ,ii-Ca11wri1 rnnrorm ac·,1sl1t'1 rPgttlamPnl 

ş1 r,111H·1-r1i111!11 loralr 111 rP prhrslP ranlilall'n 111i1rf11rilor rnmantlnlr 

prrrn111 ::,i 11t•-111tlrplinm1a rt'lnr-lallt' ro11di!i11111 al!' 1·0111antl111 S<' 

\'(li' jttdf'ca (Ip (J l"OIIIÎSSÎ!IIJ(' ("OllljlltSil din !i llH'lllhri şi illllllll(': 

Doi rnllli:-sionan lra.;1 la soq1. doi rnlltt'ITÎillli"I 1lrs1 tl11 1·0-

m1·1Tinnl11I în lilig"iu sau 1111mi~) d,, Canwrii. d,• r~1n1rn'.itt, ,·,lnd 
(). "l.. 

1 

,. 
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'l.'I rt>rusi1. :::i Prr~l'dinlrlt' Camt'rt'1. earr rsl<' dr drrpl Pr<\e

dintrl(' Ctl!llissiunr"f. 
Art. 11. (\1missi11nca conslală prin procrs-vrrbal l',qlll'lr 

~i tlt'cidc as11pra cas11lu1, rnr holarlrra sr dă <lr Vrt~s:dinl~ î_n 

1111melt' Camrn'1 dP comPrGiu, care rn aYra ta dispos1ll\' op1111a 

1111animi\fîlc1 romissi1111r1. llotărlrra nrliind rseculnliî tir cel gă

sit Yinorn'i. poalr srni p~qr, :.;,lşligăloarr ca dovadă în jnstipr 

ln susPnerPn drrpturilor salr. 

Cap. III 
Penalităţ'î 

Art. 12. Colllissionuri"i. ngr11p1 dP comrrciu sau agrnţil 

e,porlalorT din trari\ pr:eum ~i _aµ-rnti_T vdr ~-o_m~rri11. comissio: 

nari'î, dollliriliap în i~lrfi11111tnl<' ş1 c~1m1ş1 _,:ornJOl't . rrprrsrnla~1\1 

a1 fabricrlor sau rasrlor dr ru111r1-c1u slrotn<', rari 1111 ror 111-

drpli u; f onna Ii lfq ilr pn'ri'1J li Ir în prrsrn I u I rrg-u ln mrn I, sr rnr 

pNlepsi rnnform ari. 207 ('(]d. fH'~lill. . . 
.A1·t. UJ. C11m issiona riî. 11µ-c'n ! 1·1 dr rnnH'tTI II rle „ a II l on

. a li în conformitatra arPst11·1 n'g11larnenl, rari rnr cadra în unnl 

di~1 Cil. uri Ir prrsrrisr la art. :L , or pmlP drrplurilr rapnlalr 

prin aulorisatia rr li s·a dai. 

A1·t. 1../.. To!1 agrnti1 ad111inistrnli\'1, poli\irnrslî sa11 co

munan, prre11m şi hi11ro11l Ca11H'rrl dr eo111rrci11 sau srrp111,1!lr 

judrţenr, yor pri, iµ-hra r:-rr11tarca acr::-111~ rrg11l~11w11l. or 

dre.a procrsr-rerhalr dP darra î11 jndrealiî şi prdPps1r_ra_ l11t11ror 

celor rr ,·or c•spr11lu nsr111r11Pa profrsiunr l"ări1 înd<'pl1111rPa for

malilătilor din prrs<'nlul l'<'t!ttlalllrnl. 
' 

Anexa B. 

Copie de pe adresa No. 456 din 8 iunie 1894 adresată d-luT Ministru al a

gricultureT, industr,eT, cornerciuluT şi domenielor. 

Prin I rr rhP::I i 1111 i Ir 1·PI<' 111a I i 111 porta II Ir rari a II Jll'<'îH'II pal 

Ca111rra non:-lri'i l':...lr dr sig11r ~i ,H·c,ia a n1µlr111r11li1rr1 profr

, i1111rT dr 111i:-:sil. lrlnl snu :am~ar, ran· mijlor<'Ş r \'!11HJan1a miir-

f11rilor înlrP rn1111'rrinnl1 si Jll't1d11c·<'lnn 11rr1·11111 si înlrc1 r1>-. . , 
lll<'l'l'i11nl r11 c·omrr<·ia11t, 111ijl11ri11d n-r111rn<'H ,t1ncJan'a dr rPrrnlr 

dr lot soiul si dC' ,•f<'rlr })til1li('(' si rn111P1Tia!C'. 
' . 

La 1101, l<11fl'H lll11·,rl11r 11rlii11d p11si'i ln aplirarr, .;i prnlrn 

a :-.P inlrod11rr 1111 si:-lr111 rc·i . .rttlal în a-.rmP1wa 11p1•rap1111i. cnrt' 

s;1 dt'a şi pnsihililalt'a n111lrol11l111 şi :-iµurarqa lransaqiilor ro-

111rr('ialP dr lol soiul, ;1111 l11tor111il 1111 prnjt't'I dt' rPµ11lam111! 

l111pifr[il ln lrP·r e11pilolP. rdPrilnill'<' Iii rapnlilrra a11torisatiP1 dr 

a li missil, l,tlal or ~11111s;1r, ln drrpl uri Ir .:i lndatoririlP rnissi

plor, rlr., şi 111 lin<' la p<'drp:..:irr'a ro11tra,t•nirn(ilor . 

. \rr~I l'Pf,nilamrnl , oiai de' .\d1111arra µr11<'rnlf1 a ;1rr:-.l111 Cn

llH'rr în şrdin\a de• la :i I mai. 111• fH'rmitr111 a , i-l i11ainla. 

rng,111d11-,r si'i hi11r ,oq1 a-·1 rla î11alla rl-,11i1,lrf1 nprohnrr :-:prr 

"dr,rni rsc•r11lori[1. Bi11r ,oi['t <'Ir. 
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REGULAMENT 

pen Iru exercitarea messerie, de telal, missit sau samsar. în ven

qerl' de cereale. mărfuri şi efecte p~blioe S3U com erciae. 

Cap. I. 

Dobîndirea dreptului de a fi telal, missit ori samsar. 

Art. 1 . .L 1 imene nu poate exercita professia (me seria) de mi, 

sit. telal sau sam ar, mijlocind vAn<;larea de mărfur'I'., cereale sau 

efecte publice od comerciale în una din pieţele publice şi co

merciale ale circumscripţiuneI Camerei de comerciu din Iaş\', cu

prin<;lenrl judeţele: Iaşr, Vaslu'f Roman şi 1eamţ, fâră autori

saţiunea pecială dată de Camera de comerciu t îndustrie. P':!n

tru judete, autorisaţiunea se va da după recomandarea erţiu

nel'. respective. 
Art. 2. Autorisaţiile se deu de Cameră fixându-'>e mai 

antN num ~rul de mi iţl, telal\' sau samsarf, carl vor putea. func

ţiona în fie-c3.re localitate. 
Num~rul lor se fixează de Camera de comerciu au ec

ţiunile judeţiene, din 2 în 2 ani, cu majoritate de voturL 

Art . 3. Spre a pute':!. fi autorisat ca missit. telal ori ·3.m ~ar 

petiţionarul trebue să însuşească următoarele condiţiun'(: 

1) Să aibă. etatea cel puţin 25 anl împliniţi 

2) Să aibă practica comercială în vre-o magazie sau ca ă 

de comerciu cel puţin 3 ani de <;lile. Practica comercială să 

fie fă.cută or'i'. în comerciu esercitat pe seama sa, orr în calitate 

de diriginte al une'i prăvălit, sau comis de comerciu. 

3) Să posseadtt un certificat semnat de i o comercianţî 

dintre cer mar notabilL atestând cl:I. se bucură de bună condu

ită şi bună reputaţie în societate şi că posedă mijloace macar 

relativ suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiel sale. 

4) Certificatul eliberat de trib . corecţional că n'a fost 

coJJdemnat pentru crime şi următoarele delicte, fie ca autor 

principal, fie ca complice sa11 tăinuitor: furtis.îg. escrocherie 
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abuz de încrederere, falş în acte publice san pr ivate, atentate la 

bune le moravurr, bancrută frauduloasă, ele. 

Certificatul eliberat de trib. comercial respectiv ă n 'a 

fJ t dec larat falit or'f că s·a reabilitat în conformitate cu legea 

comercial ă. 

Aceste acte se vor pre.senta Camere1 de c0merciu ca a

nexP, une'I'. petiţiunY prin care să arăte detailat domiciliul ce arc, 

felul comerciuluY ce a întreprins, probând practica prin atestaţie 

semnată de 10 comercianţl. 

Art . .ţ . AceY ce fictualminte ocupă a ·emenea me ·erie. vor 

putea dovedi practica lor prin chitanţa de plata patentei de mi-

i.t şi certificatul a I o corn rcianţl' din trc cer inaî notabili. că 

exercită de fapt mes eria de missit, telal orl samsar de cel puţin 

3 anT impliniţY, îndeplinind şi celelalte condiţiun'f pre . crise de 

art. prece ~Jen l. 

Llrl. 5. După aprobare, petiţionarul va primi ele la Camera 

de comerciu .,i ir.du trie un certificat de autori. are c1 exercita 

asemenea mes erie. 

Certificatul Camerei de comerciu va putea fa.cc dovadă că 

a îndeplinit cerinţele ace tui regulament .,i-1 va apara de pedep

ele de maY jo . de cri e. 

I rt. 6. 1\Iissitul, tP!alul or{ sam5arul care, în timpul excr

liţiulul prof<' icl ~ale , ,·a cadea ub vre una din vinele notat 

a art . .3. va perde drepturile câştigate 

Cap. 11 

Drepturile şi îndatoririle missiţilor . telalilor etc . 

Art. Î · NumaY tela]iY. . amsariY or'I mis iţiY autori aţî de a

mera de comerc iu, după formele statornicite p rin presentul re

gulament, au dreptu l a mijloci negociarea, cump<'frarea şi v "n

c;larea tuturor mărfurilor de orr ce soiu şi _ub orY-ce denumiri' 

ar fi întrebuinţate în comerciu a efectilor publice, a seri. urilor 

urbane sau rurale de tot soiul, a efectelor comerciale ca comp

turl de cambil ect. 

, t rt . 8. Missiţi1, lala liX sau sam 'arir cari au căpătat autori

saţia a exercita asemenea profes iune,. unt datorY a avea re ,·îs-



tre pa,afate de trib. comercial, conf. art. 7. 8 şi g din codicele 

de comerciu, în care vor în cric pe fie care <;li, dupii ordinea 

dater, fiiră ră ăturl, ven<jlerile, cumpfrările, negocierile şi or\' ce 

operaţiunI vor fi facut notând atât numele cumpera.torilor şi 

al vcn<;ietorilor precum şi condiţiele în cad s·au făcut acel~ o

peraţiunr. In ace. t cop i pentru a înlesni înscrierea în regis

tre, e1 vor avea cu sine carnete miel', carl vor fi ;_:>arafatc de 

Camera de comerciu, în care ,·or insera cu aceiaşl'. regulă toate 

operaţiile din cursul c;liler iar seara le vor înscrie după carnete 

în regi-tre. 

Regi trele şi carnetele e vor pre~enta la fie-care finit de 

lună Camerer de comerciu spre a Je controla şi visa. 

..-lrl. 9. MissiţiY, telali'î or'i'. samsarir sunt respunc;J.~torI de 

identitatea facturelor, semnăturilor poliţelor. calitatea mărturilor 

şi veritatea efectelor de ori ce oiu cari 'au vendut sau nego

ciat prin mijlocirea lor . 

. clrt. 10. Ori ce înscrieri ne exacte în carnetele sau regi -

trele lor se vor considera ca talşuri în acte publice şi vor atra

ge d11pă sine destituirea . a şi pedepsirea conform lege'f penale. 

Art. 11. :'llissiţir, telali'i'.. şi sam~arir nu vor putea, ub nic'! 

un motiv, face afacerl pentru faliţir nereabi'.itaţr, nicY nu vor pu

tea lua ca associaţ'f de cât pe un alt coleg care se bucură de 

drepturile acordate de presentul regulament . 

Art. 12. Negocierile lor de orr ce soiu se vor face în ca ele 

ori magasiile cumperătorilor sau venc;letorilor. precum ., i în pieţele 

publice. După fie-care negociare ei vor da în primirea părţilor 

un bilet cu firma lor, indicând data, No. de ordine al carnetu]u 

precum şi felul şi condiţiile negocierei ce-au făcut. 

Art. 13. Missiţi'i'., telaliY, şi samsarii sunt consideraţI ca agenţI 
a'f Camerilor de COIT!erciu şi industrie cari sunt puşi cu totul sub 

contr0l şi vor servi Camerilor la orl ce informaţiune de care vor 

avea nevoe. 

Cap. III 

Art. r4. Cei ce'şi vor insuşi drepturile şi calitatea de mi

sit, telal sau samsar, fără îndeplinirea formalităţilor prevec;lutc 

în presentul regulament, se vor pedepsi cnnf . art . 207 cod. penal. 
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Art. fJ. ei cc se vor inso~i în afaceri de missitie cu pc r 

soane cari n'au căpătat a emcnea drept, i-;e vor pecl psi ca con 

travenienţi de rcg-ulament. conform cod. penal. 

~lrl. 16. Cei ce se vor dovedi că au mijlocit vcnq.fai sau 

cump~rări de mărfurt în scopul a sc ascunde ori a se prcga.t. 

falimentul. se vor pedepsi ca complici ai faliţilor frauduloşi pcr

c;lcndu-~l' drepturile câ tigatc în ·.-irtutea ace tui regulament. 

Ari· 17. Toţi agenţir administrativi, poliţiene.şti sau comu

nali precum şi biuroul amerei de comerciu sau secţiunile ju

deţene, vor privighea esecutarea acestui regulament, vor dre;..sa 

procese verbale de darea în j!..!decată şi pedep irea tuturor celor 

ce vor e ecuta asemenea profe.::siune fără îndeplinirea formelor 

din presentul regulament . 



Anecs~ C 
Copie de pe adresa No. 705 din 18 octomb. 1893 adressată D-lui Minis
tru al agriculiurel, industriei. comerciului si domenielor. 

I 

Dom,w!e .Jfziasfnt, 

Yrdt111d sclr11ncinul t·r S<' adutr crrdilulul 110. ll'll cP111rr
cial prin 111arrl<' 11umrr de falimrnlr car'f dr un limp a11 en
prins pie!rlr noaslrr comercialr; 

VN,lt1nd dl iH'esle falimrnlr. 111 aprnapr unanimilnlPa l<)I'. 
sunt re;;nllalul unor manoprrr frnurl11lunsr prPparalr c·u sco 
pnl a î1111aruţi pr faliţi în dauna errdilorilor şi ma'f c11 sam;'î 
acrim· slri'inl : 

Ye,Jend cfi fonrlr atlr::;ror1 j11sli!ia <'Sl<' i11tl11sil în Prnarr 
şi p11:-;1 în imposibilitnlr a prdrpsi JH' YirwniţI. cir căiră un 
numrr dr i11rliri,,1T n1r1 au îmhrap„at µrofrs. ia de aroca\'f sn11 
snmsar'f dr arncaţî şi car'f njnli1 pregălin'a falimenlrlor frau
duloasr. 

1n sprranţă a putea punr rapăt a<·c\ lr'f slărî dr l11cr11rî 
d;1uniltoarr comercii.111plor onrşlî ~i crrdit11l11111naslr11 comrrrial. 
Camrra noastril, în srdin 'a sa din 8 oclomb. currnl a decis ' r ' 
a . e trimite o circulară (de JH' C'are anr,ilm copir) luturnr 
Camerilor de comrrciu din strH11illalci, prnlrn c:n împrr1111ă c11 
ele :ă c1d11c:rm la înclrplinirr t'iCOp11I c~ urmărin1. 

,hrm onoarr a rr rnga. D-lr Jlinislrn} ca rw dC' o partr 
sil dn\'i apn,Irnrra cuvenil:i rnl11l11'î Can1f'J'rT noastre sus rilnl; 

<'ar pC' <k aliă parlP să î11lrn ,•ni('i ci1lrP 1·olPg11I l> - \'Oaslră ii<' la 
r,t,,rnr a 11r da prin I rprrzr11la1qi·, noştri din slri•iniilnlr. lot 
sprijinul ll<'<'<'Sill', p111H111d la r111wsti1qa µ-11\ rrnC'lor :,;[ rPÎllP <~C'
mrrs11rilr nonslrP. 

llirH' rnit1 rlc. 

CoJ>ir• tir pr• oclre.w1 tri111/~o ('"1111•rilor rlr• tnlll<'l'tll< di 11 

S//' {3/1/(1/(({(' 

La Chanihrr dP ·ommr1T<' dr la:-:-) inqui(,tfr dr la s11cm1. -
sr q11·011 ,q,pnrlr au l'l't>dil dr 11olrC' pil~i- par IP g-ranrl nom
hrr <1,, l'aillilrs q11i :-I'\ i. srnl d,•p11is q11rlq11<' lr111p:,; dans 11otr<' 

Cin·onscriplion <.:011q,rr11;111I Ip:,; d1•1,arlrnwnb p<' la:-"~. H11111an. 
Y;1slui rl \ramlz . 

, 11 qur rrs faillitrs sn11I po11r la piu:- pari I,• r{•::-ullal dC':
fn111d<1s preparePS il\ f'(' J'intPnliOll d'<'lll'iehi..;s<'lll<'lll illl pn•jutli
l'f' dr:- tren rH'irrs d<' nol rr jlH)..; <'I s11 rlo11 I ii<' <'<'li, drs pil) . 
el ra llg(•J':-. 

Y11 1p1r lrs failli:,; 111;1lho1111t1trs sonl aides rla11:,; lrurs ma
llOPlf\'J'N• pnr dr prrso11111•s q11i, par din'r:- 111<1) 1'11s, d,•, ienr1rnl 
C'l'CillH.:irr:,; Oli rrprespn(nnls dl':- lllilison-- dP ('Ollllll('I'('(' dr l'rlran
l,!f'I' rl par lrnr . c·ornbirwisons i11d11i:-r11I rn errr11r la j11:lir<' du 
pa):-. co11lrih11a11l ninsi ;\ 1· in1p1111ilc~ drs coupahlrs PI lmrnil
lanl lllt'lllf' illl prej11dit:C' drs ('I' 

1 illH'i1•r, n•rls. lrsqurb 11'e la11l 
pn. prrsrnls 11r snrrnl pas rr qui ::-<' pn. sr. 

Desirn111 dr rnrllre fin;) rPI elal d<' rh,1srs n11isihlr nu n dit d<' 
nolrr pn~s ,tin:,;i q11· ;\ ln fort1111r dr• 111ai:-1111..; dr 1·0111111rrr·r <'l dr fa
hl'ir[11r.' dr l ' li•rangrr, 11011s prrmrllo11:-d<' , 011s prirr dr hirn , 011loir 
fairr qur lo11:,; Ir:,; ('0111mrrtanl:,; rl fahriq11a11I:,; du ra~on dr rntrr 
Chamhrr dr ('()fllllH'f'('(' qui 0111 dr::- reli1lio11:-('011\lllC'ITÎillf':,; ('ll 

11011 man ie da 11. Ir. vi llrs :,;11:,;110111 mers, :,; 'ad rrssPn I d{•:,;ormai. 
;\ la Cham l>rr dr cn1H1t1Pn·,, dr I a:-s) . q11 i s,, mrl <'lt t it'•rrmrn I 



26 

il lrur disposili(ln pour lrur rrcommandrr dPs a,o<·al:- i1·111H' 

honnrl<'lr garanlfr puur Inul(' affain'. pro,·e:::, pr<Mb ou pour

suilr dans !('s fnillilP::.. l~n ml'mr lrmps nons nous nffrn11:- il 

r11r tlonrn'I' lous lrs n'nsrignrmrnls qu· ils dr~in'ronl ol>lrtJir 

rt'lali, ·('mrnl a lrur , alfoirrs comnwrtiales. 

Ce:-rensrignrmrnl p<'tn·rnl n011s Nrr drmand{•s dir,,,.,,, _ 

111rnt par la ma ison inlrrrsser ou par , olrr r11lrrmisr'. 

)fonsirur Ir Presidrnl. Nanl sOr qur mus nwllrz Ir 1m1111r 

inlrn 1l q11r nous pnur allrindrr le bul qur 11011s po11rs11ir1111:-. 

nous rou. prions dr cornrnuniqnrr nolrr adrrssr aus:-i it 11'a11-

lr<'s Chamhrc>s dr eommNrr dP rnln' pnrs rt dr rn11:-i1drrs:-1'r 

a nous pour toulrs lrs nfl'nirrs :ur lr:-q11rllrs rn11s d1•:-irr,:·1'z 

clrr inronnr. 

\ous :-rrions hrurr11\ qu<· noln - Chamhrr p11i::-S<' notl('I' dPs 

lirns se1Tes a\'ec lrs Chambrr. dr commrrcr dr rntrr pa~ s. 

Agrerz. )lonsirur Ir Pr(•side11!. l'as:-11rnncr dr nolr<' par 

failr considernlion. 

Anecsa, D. 
Copie de pe a.dresa No. 103 din 1 fevruar 1895, trimesă onor. Minister 

de fina.noe. 

ln şrdill[il cir la ::li ian11arir' it. r.. \dunarra µt'nrral.1 a 
m:rslr'i'. Camrrr a di:hilllll prn,irclul dr lrgP as11pra motwpolis.1-

rrr hi'11l11rilor alcool ier, pr rar<' 1-a :,rft:-il , n1 ~1mălur illl<'n'"<'lor 

i11dustrir1 ., i romr,·riul 111. 

Molirrll' JH' rnri sp lrn:,;razf1 holi1rîrra .\d1111i1rr"i grnPrnl<' 

suni urmăloarrll' : 

Fiscul, prin crrarPa iH'Pslu1 111011npol. ar prnlr l;t\t.'11' rl<' 
lic:r11\:t şi dr palr11lă rw rari arJ1 IP prrrPpr. făr.1 a a\'l'n si~u

ranta ci1 Ir rn pulra înlorui cn folosul rrsullilncl clin \l'lldan'a 
alrool11 rilor prin 1110,wpol. afari1 de• r.1s1il eiînrl Ir-ar , i11dr cn 
prr(11r'f r\orhilanl ci<' mari. 

Con1t1nilr ar pirrrlr li1\<'IP dP il<Ti . . IH' rari 11t1 \'Ol' arra 
Cll cr le inloC'tli, farit rr-ar arlur·r dPst,, lrsiln rl<'son„mni~arr a 

' ' 
linmH·!'lor IM. 

Jurlr(ilr si <:amrrilr dl' enmrrci11 ar 1irrdr si rlr dreimi-
. ' } ' 

Ir er astă-dl Ir prrcrp. fir asuprn palrntrlor. fir a::-upra linn-

(rlor ,i µ-olul las:11 dr acrasl.1 pirdPrr ar fi r11 nrpulin!it dr 

il('OJ>rril. 

}lonopolisarrn alcool11rilur ,a da o pulrrnir:1 Io, ii ură cui-
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lin1lorilor tk vH şi dr iirr<JT cnrl ,·or fi p11şî 111 imposiliilil,\lr 
dr a mal l'ahrirn rnchin de lrsrovini'i şi piică. 

Biur făcelonrilC' pfeclr alr ari. 8 din Legi'n licrn\rlnr nr 
di p11rea, cnn projrutul monopolul11T nko()l11rilor nu ruprindc• 
nicl o dispositiunr care să-l î11loc11iască. 

O classii inln'aga dr enmr1·cia11!'f, rnîşmari ·1, c:.1rr nsli1-1.n 
aduce wnilurl ,nsemnatr S1a111l11I, ,·or di, părea. sporind mim/• .. 

rnl poslulanţilor dr functi11n'f publitr şi al c·rlor lipsitt dr rni_j
loacr penim !raiu. 

}Ionopolnl nu-şT Yil atinge (inia cr parr c·o 11rmiîrrştr 

propunetorul seu - nwrlrraliunra alrnolismul11T - ('fir'f tinr-a , 
heul rrî, cată să hen şi adi. şi nuî11r. c11 sin!!ura drosrhirP 
cft va plăti beutura mn1 sn1mp. 

lnlerprrl ni :\dunărr1 grnrralr a acPslrT Camrn 1
• am o

noarNt, I>-k }lini , Iru, a YC' rU!-W sfi hinr-rnq1 n . lill'lli c·a 
prnjeclul monopolisareî alcoolurilor si'i nu fie lrnnsrorrnnt în 
Lrge , înlrn dt el . ncrifică o sumă de inlrrr. r ,·editr prnlrn 
nişlc folons mnî mult dr câl problrmalicr. 

ln ce prin• .,tc rrclificarra alcoolurilor, pentl'll ·a rlr siî 
nu fir ,·ălămăloarr sflnăliîle'î puhlicr, .\dunarra !!<'IH'rală a a
cest rî Canwrr re roagă si1 hi nr , oq1 a rl ispu nr ca orT ci· so
iu r'f de 1,pîrl11rT să nu lir librrr a se punr în rnn 11map1111,, 
pănă rr mal ilnlM nu ,·or fi l-Upnsr crlrl maT min11lioa:,,p :rnn-

' ]jse chimice. 

In acrlaş limp, Camera nonslră c-rrclP că ,·a 11·rh11i obli
galr sen·iciele dr hila!if'nă şi saluhrilalr publiC'i1 a ,·isila c.\1 
maî des şi a aualisa chiar ,i rinurilc cr sr rlphilrazi1 prin di-
ferilr prăvăliT, conslalal fiind că nu numaT alcoolurilr dar i ' ·, 
vinurilf' falşificalr , trcinr sau incli~rnr , sunt r]p a. rmrnra r,1-
lămătoare . ănăliî\<'î pnblicr. 

Anexa E. 
Copie de pe adresa No. 66 dl'n 15 îanuarie 1894 adresată 

0-luî Ministru de finance. 

Lu;înd in dbl>alrrP prnjt>rl11I rlf' lr•g1• a:-11p1·a li<'<'ll\Plur IH'11 
urilor spirtuoasr rnm11nicnl 11<111ă pr l,lng.1 olieia lh . \o 
,:i.262 din 2, Jl-hrir 18!1:J. nr prrmil<1111 a ohsPna ră Jll'l1jl'r
l1il nr-n fo:-:1 lrimr,- prrn tănJii1 JH'nlru a p11l!'a fan' a~11p1a 1111 
1111 sl 11di11 mai a111ă111111lil. 

Onor. Corpuri l1•gi11itoan' fiind drja sl':-isalr . dupft loal i1 
prohahililalra aersl prnjrrl pual<' li lua! în cli:-hal!'rc' din o r_li i11 
alin. l'i1ri1 ra opinia 1111aslră :-ft '" li fn:-l adusă la runo~lintiî. 

llin a~a lmprrj11rar1'. li111pul malPrial al 111111·1 :-ludiu rn111-
plPrt lipsinrl11-1w. nm l'l't111nţal a rnns11lla s,,qiunilr .111d1'!<'111' 
rari rn1hp1111 rirt·11111:-rrip!ia arPslP1 Ca11ll'l'P. 111 iirginind11-11p 1111-
111a1 la l11minilP --rqi11nc1l rP11lrnl11 a ora~ 111111 ~i j11rlrt11lll1 ,!p 

l'l'Sl'rl i li !fi' I ilSI. ' . 
, Pr!it111Pa 1·011lrali1 dar fiind ~i11g11r;1 rhP111ati1 a rr~oh i o 

n~a i111porla11li1 rlH'sliu1w. a rnutal. p<' r;\I i-a fo:-1 po:-1-ihil, a 
~" palrundP dl' prinripalil„ di--posi!i11111 r11prinsr 111 proj<11·I, a
l.îl 111 parlra ;n anla/!rlnr rcîl .. i a i11ro11, r111irnl<'lor ,·r rl rnprindP. 

lu pri11111I lor Canwra 11oaslri1 j.!ltst'~l1' r i1 i111posil11I ad1111I 
nl lin'llţC'lor c·stc 11,•dr rl'pl ~i , t'\nlor. 
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E 11etlrcpt prnlru di 1111 ari' l'il hnsil t,nn pr consurna\it'. 

adict' p1' marfa cc se Yind<'. ei l,na pr !impui rarr trN·r. E
Yf'\ator pentru că limitrază lra11sar!iilr ro111rrriant11lu1 ohligflndu
a vindr numaî ,n tătimî 1·11 lotul mi(')', era rr-i roartr clănnă

tor prntrn un comrn:ianl şi mnî ru :a;rnrnft <'itllcl rst1' nşn ci!' 

rru impus. 

ln contra imposilulnî liern\rlnr asuprn hrul11rilor spirtuoa-

r s·au radicnt în maî nrnllr ritndurî t1lli11limr şi rlrrplr pro
Lcstărî, pc cari chiar insuşî Dr. lr 1w1111oaşlrţ1 şi mftrlurisip 

prin ·r,pnnrren dr molivr c<' însoţrşl<' noul pr,1jrt·I. cft l,l\a pc 

drcalilrn arc o erililale. anumr acria rii r sl<' s11s1·1' pliilil :'i a sr 

proporpona după afacerile lîr-cărnia 1·0111rrrianl s;111 rn11lrill11,1hil. 

Camera noastră COllclalii t'll 11111l!11111irr lll itl'llll isin •a (:(' rn
ccn, că schi111harca ntl11alr1 lrg1 în 1,1\a pr drralilr11 ar li drcap 

ICT •. i cchitahilii. rrgrrlă ân. r dt 1111 a!T 1111,wmil 11n projrel în 

aer. l srnz. 

Yi' <letlarn!î fu1sr contra arr:--1111 :-ist,•m !H'lllrn rnn:-idrra 

~i II nT risca Ici, ad ict' rii Sin tu I va li ,,hi iga I a rar<' 111,11·1 1'11rl I 11<11'1 
' 
cu prrccp< rra imposituluT si c11 µrr11 s·ar p11l!'il dr·~df111na h11d-

grl11l con111nrlor şi j11dr\rlor cu <,lrrimil,• adi[ionalr r·r· <'IP prr

crp astă~lT asupra licentelor ş1 rarr :-f' 111-r;1 la ~11111a <I<' 

.2.700.000 lc1 anunl.. 

Principiul lil\f'I pr· rn11s1111rn[Î(' lii11d ad1ni:- şi dr lh .. erP

drn1 dr pri::-os dr a maT rn. isl,1 as11pra a,·anlag<'lor cr <11 prrsintfl. 

N11 nr rcm.înr dr nîl :-să ,rdr111 dară ar fi r11 lol11I imposibil a 

sr în,1111ra si ,wrn:-lă dificullalr• .. \~W-c,111·111111111ilP 11rha1H'. JW I fin-
' 

gi'i rJ<'c·imilr licrn!rlor. p<'rrc>p 11H·i1 r1 l,l\ ;1 ,,:-uprn , i11urilor şi 

rachiurilor la i11trarl't1 lor în rn1111111il, <'nr ni11Hrnil<• rnralr la 
r.îndul lor îs1 nlinwnlrază dr ilŞPJllC'ltc ' il IJ11dµrlil<' rt1 ,H·c·i~r pr 

' 
as('tlll'll('cl hr11tur1. ~01 crrdr111 6i 11~0·· sr rn pul<•a ra acrias·1 

pPrcrplorT conrnnalî să prrcrapă si lil\a dr lic·r11!i1 111 ('()ll1pl1d-

:11 -

Slnl1t111·1 şi j11d1•\11luî, fiirft a ma'i li nr•,oc• dt' 110·1 r1111qio11arI 

sprrial1. rari sil nrc0silr 1101 chPll11rl1. 

l>upă r11111 ~latul, prin ,1gr11p1 s1•·1. î1wa:-rnzf1 1J,·1·inH'IP ,·o 
rn1111itlr ~i j11dr\r11r. !fli nsl-f<'l s'ar pulra ra ag<'nli1 ('Olllll1talî 

• ft p<'tTrapil l;l\rl!' IH' clpenlitru la , i1111rî 1·11, rnil<' Slnl11l11l ~i 

j11d<'[11l111. 

.\rP:-IP 1111111a1 înlr11 nîl pri\'rŞl<' , i1111rilr indiµrtH'. T,\\rl<' 

:-<' p(JI p1' JT<'p<' la , rlni(r• prin ar<'iil~I ngrn\î rari p<'IT<'[l a:-lf1-1J1 
l,l\<'i(• JH' rarhi11n. C,îl dc>:-pr,' ,inuril<' si spirt11onsC'l1• :-lr(•i11P. 

tn\rl r :-<' pot l1wn:-sa la hi11r1111ril<' , a111alc•, L1rf1 ni .'Intui :-il fir• 

nr,oil a rarr noi rhrll11rl1. 

Dupil r itll'tllul l"iirnl. rrs11lliî riî 111 oraşul la::,1. d,• 1111d1• 

ll<'·i111l pulul nw·1 în g-rnhi1 prnc·11:·a dalr!P nrrc•sart•. S1at11I prr

rrpr nn11al ~11ma dr lf'1 1 li I. 8 :Hi î11ra:-alf1 dP la :i rn111c•r1·i.11t11 

('ilr'I pÎflll'sr lirPn[a <'ll µ-ros prnlru l'ill'ltiurT. dP la l !l rnlll!'l'

riant1 ran pli'il<'~I' lirr1qa r11 gros pr11tn1 , i1111r"1 ~i de• la :;o:; 
ronw1Tianri r11 lirrn[a rlil:-n 11-a. l)rri111ilc' (H'lllru (H'IT1'plil' d1• 

la iH'rsl1 t·o111P1Tiant1 sr 111Ti1 ln . 11111n dr 80.H I :l 11''1. 
' 

111 !Plai drr•pl11l ~lal11l111 din la\a ih ft şi prnpPrtionalfî. 

prr1r11111 şi r,IPci111ilP pr•nlru IH'J'('<'JJ{il' ş1 j11dr[r11<' s<' urcil la 
s1111ln dr 1<'1 z:i8 . H 21 hn111 HO . 

Hrparli.;find arrst<' ~1111w d11pf1 ('illl{ilatra ,innrilnr indig r n<' 

şi :-trt•inr r<' înlr fi n1111al în Inşi. r:1ri S<' 11rr:1 Iii :-11ma rl<' 

I . I 00 .000 dPralilri şi a rnrhiurilor cir lol :-oi11I !'ill'I' <'ar;'isl 

:-r 111Tfl la :-11111;1 dr 80 .0UO rl1•,·alilri. ar rr:-nlla rit 11 1mp11-

nrrr dP 20 ha11'i ln dPralilrn d<' ,in11r1 i11diµP1H'. d1• :;o ha111 
l.t ri1111rilP slri•i1H1 si I f. :;o la rnrhi11rilr i1uligr 11<' ~i ii<' :l 11•1 

' 
la alC'llol11rilP -:trri11P nr -ar da an,wl ~,,ma dr :18:i.OOO IP! 

!'i1!'r' 1111 1111111a'i r f1 il('OfH'rr î111·n:-. iiril,, arlual<' tip lot soiul. dar 

,îndl 11r dau 1111 pl11~ c1,, 11'1 I :H>,07\l ln l'olns11l li~c1il111. 

\oilr rh1'il11Pi'J dP prrrrpr'f'(' ar p11lra fi î11lf1l11ralP pri; : 
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sistrmul pn'<·onisal d(• nn'i. ndier ca l,l\rlr :,;ă :,;p JH'ITC'np;'î prin 
·• 

agl'n!iT tom1111al1 ~ i , nm,11T. 
Dar chiar în ea::-111 nî11d Stnlul ar fi 11r\'(lil a :-;uporl,1 

1101-rlwllnrli. enrT dnsp s·nr aroprri prin noul i111posil. lolu8Y 
eredem ef1 1111 trrhur a sr piir;'isi un si:-;lrm dr imposil J><' n-
1,H <l<' tlrPpl şi rrhitabil. p1' <·,îl de binr ,rnil JH nlru 11ş11ra1'Pil 

ro111P1Tiuluî 11oslrn de• ncrst mm. 

Singura ohireli11nr cc-ar 1·t'm,î11ra ar li aera r<'lalirf1 la 
' ' 

d n•plurilr :::lrt•inilor a drhiln hrulurT spirluoaS(' pri11 rom unii<· 
rnralr. Asupra acrslui p1111et 111111,e 1111 nr obligă a :-;uprima 
disposi!iilP actualrY lrgT. pr <·arr uniia ar dori a lr rrdra in
li11th1ndu-si' şi în C·>munil<' 11rh:111r. <·ar, si' pol pl.îng-r c·u a
celaş drept t'll\l 1nl ])<'Iliru pop11la!ia dt• la pc•ri.'t•ri!'. (',1 şi Jl!'ll
lrn ltH.:uilornl rnral. 

Camera noas1r;1 ri' rnagt\ ru 11 I dimuli11s11J, D-l<· '1ini:,;ir11. 
să renrcla[1 asupra acc•s1r·1 f'IH'sliunt pn''-<·nlilnd Onor. Cori>u1·1 
lrgiuiloar r un projrel rl<' IPg1' rnpri11<J(•111l o rrf'onni1 dr!'aplfi ţ

în adrrcr dr nwrP 111si•n111Jlal1'. 

1n casul C'II lolnl subsidiar, dnd adiri• lh. 1111 \!' rPt ·1 
oprr nicî 1111 111011H•nl ns1qJl'a schiml1'1rr1 arl11nl11lu'i sistr111. in
locmindu-1 1·11 l;l\n pr ro11s11nw!ir. Cc1111rra noa~tn1 nPdP rIT 
ar fi drept a S(' lnlro•li1cr 1111 a111"1Hlam"11I projrrt11l 11·1 dr l!'g<' • 
c·r ap prrs(•ulal rnwr. CnrpHr1 lrg-iuiloar<'. ;1111rndamrnl ('Hl'r să 
('Ollsislr Îll iH't'iH a 8(' S11JJl'iflla ('li d!'S;i\ lrsirt' t'illP!!Ol'Îil dP ('()-

) . 
mrl'riant1 r11 r.1di('ala 1111111n'î IH'nlrn , i1111n prr, i'1J11ţ1 111 al. li. 
de• s1il1. !1rl. :l ;li prnjPrlut111, d,1nd11-s<' pr , iilnl' drPpl11I a 
fa('r r11mrrTiul ~i c11 ri'1dirala. ,\nsr• 1111n1a1 prnlrn , i1111r·1 indig<'
ur. luluror comPn·iantilor c~rri11111ari 11nla[1 111 al A. dr :-;ulJ. 
Ari. ! di11 proj1:(·l. 

Priu asr111r11<•,1 nwdificITri se' f.nori::1•nz/i al;H 1,r rnllirnlri
ri't de• d1. r.11'1 vor <'iipăla o (·0111·11rP11!1 ma'1 însr111nali1 la ,·1•11 

{,lar<'a road1•"i din \ iPlr l(Jr, rât , i pe roL11<'JTiunţi1 :-1wriali~lî. 

1111111it1 1·:1rriu111ar1. 1·,1r·1 -..'ar alla llliH'ill' dl dl' p11[i11 11ş11rat1 
111 lrn11:-at[iilf' ltJr <·0111P1Tialr. lii11d lilll'n n ,inii<' ,i,1111·1 ~i în 
raulil:1p rnnT ruan d11 r:11 ar·l'II' rnpri11.;1• in ari. I:; al prnj!'t'
t11lui. C11 s11pri1narra ilt'P:...IP'i ralPµ-orH d,, eot1H'1Tinnli (•11groişll 
in ,inur'î ~lalul 1111 ar pPrd!' dr dl a1n1al din lil\il fi\fi \H.600 
fli. Par din prop11rtionnl I H.li I (i lrr. adir:'î 111. Iola! d11 HH.2J li 
1<'1. o s11111'1 <·11 ltJllll 11rl11:-;1•1n11ali1. fa[ 1 c·11 imporlanla înlP:nir" 
(''' SI' arl111·p l'OllH'ITillllll \ i11nrilor llll'.hll' ,1 indig•llfl şi IIWI ('li 

s,1n1·1 ra1,1 <·11 nwril11l rr-ar ri1pi!la i1is11ş1 prnjr<'lt1l dP Irµ<' ,.,, 
prr..,e111a11. din ar r11prind1 111 ad,•, i'r o rf'f(lf'lll1 pl<'l'îll,1 ,pn• 
111d11lrir!'n ,;arri11rl1,r 111111i impo-,il al,11 di• rn1Hl<'n111al şi d1• rl<'
prrrial. 111 Hfl raz. ari. I :i ,.1 (1Pllt1i si1 rnpri11d:1 1111111cu di ... -
po~i!ia rl'lali\i·1 la i11dil'aţiil1• lrr1 dP1·ali!1i ii!' on r<' alte IH'll
l11n afar.1 ii<' ,i1111r'1. 

P<'11lr11 nNrl l"lnd ~lal11I ar dori <1 1111 piard:1 :-11111a dt> 
lr1 li!l.21 li earr ..;p JH1nl<1 prin s11pri111arra r11lPµori,., dP 1·0111Pr
ria1q1 r11grni~l1 dr , inurr. arrl µ-ol :-.11 pun IP ,u·nrwri prin l'P
f1>l'lll,ll'(1il di.;pw.;i~iilor 111·1. l din proj<'t·l11l l'i11'<' slal111•az:1 as11-
pri1 drrp1111u·1 dr p;d1•11W. ,·an• ,a lr<'h11i -.fi dispu11i1 ('ii 1wµ11-
l11ri1 Cll lfrr111'1 dr <'ia-,sn I l-,1. adin• din ol'ilţ-"I<' r:1 popula\ia 
pe.;lf' I :i.000 l11t·11ilnn. fir c·:11Ti11111an. harnn1. rnr,,1an rrl. ... r, 
11u poalit fi i111p11ş1 la palr11F1 mai mid1 rlP dl dr rla.,,1 i-a 
a e~rria ha..,i'f. d11pf1 l<•gen în , iµ-{irr. P ... 111 de :lO IP1 ;,1111al. 
Prin ar,•..,! <'hip golul b11dµ-rlnr -.,, a1·01H'I'<' ,111<':l rn 1•sr1'drnt. 
f·1r;1 a :,;p imprl\Ol'il pr nrµu[iton car1. pri11 arr:-1 adau ... dr• I O 
11•1 a1111al la palr>11l1. ;1-.1 •r,11 pliîli11rl 1·1. :i-a rf1şlig-:î marp]r a
' nntngi11 a p11!Pa , inrll' \ i1111rilP in plin:, lih<'t'lulr. r:1r~ 11i1·î u 
l'l' ... lri<'!i1111r. 

Binr ,oir, P[r. 

I' ., . ., 



Anecsa F. 
Copie de pe a.dressa. No. 892 din 9 noembrie 1893 adressa.tă 

D lu'i Ministru de Fina.noe 

Domnule !1hi11~,tr11, 

Primindu-st' la această Camrră mai mull1' peli!i1111t dr la 
diferi!i Cumrreianti din piaJa nnaslră ru rnµ:,mintr dr a inl1·r
, ini pr liîngă Onor. }Ji11isl(1r <le fina ntr rrlnli, la rrprimil'rn 
dr efilră Sial a coalrlor dr nârlir timhratiî pr cari s'nr fi :-<Ti:
dar nu sr pol înlrrb11i111a din rau~a unri grrşl'l'î f;k11I<'. c11 P

noare nr prnnitem. Domnulr _\lini. Iru. a ,e ruga , ;'1 llit11'
rnqT, prin n decisir mini lrrialiî :,,au prin un projrcl dP lrgr pn•
srnlal C11rp11rilor legiuitoare în srsinnra rnrr unnrază a :-;r drs
cbirlr af·uma. a face . 11 sr dispună ,·ă nliîl hf1rlia limhrnlă dl 
şi tralrlr. poli!ilr sau camhiilr pr cari s'ar li scris dar ,lncii 
1111 suni isc~lil1•, siî sr ponliî prr~cl,imha contra 1111or altr li111-
bre. pliitinrln-:::r la prrschimuarr. drrpl di. păµ-uhirr. n :-,u111i1 rgnlă 
t·u eoslul hărlirî şi al imprimatului. 

Nu crrdrm. D-Jr Jfini~lr11, că lrebur :-fi insisliînt asupra 
aranlagrlor cr-ar ad11<·c o a. rmrnra morlilirarr în lrgra limbru
lu'i .,i rarr n·ar fi rlr dl foarlr ju. tii. dr oarr-cr chinr din :-pi
ril11l lrge'f r 1 i<'să cil tacsa limbrulu'f , ă sr pliilin~df prnll'II 1111 
fapt împlini! şi rlr c·arr sr poale falo~i C'inrvn. 

Binr voq'f rtr. 

Anecsa G. 
Copie de pe adressa 1.,. o. 23 din 12 februarie 1894 adresa.ta 

D-lui Ministru de Fina.noe 

Dom1111!e 11ii11i,;fn1 
' 

Camrrn 1wa. 11· 1. luiînd 111 r<'J'l'l'larP projr ·tul dr lrgi> prn-
11'11 morlifkarC'a 11w1 11111ll11r artirnlP din cr1rl11l dr 1·omrn·i 11 111 
lllillrrip d<1 l'illinu•nl. projrrl inlorn1il dr n,. şi trinl!'. 11011,1 
JH' l,î111.(1 oli1·ia \o . 11 !10, a gfisil di modifir'1ril1' prup 1-.r prin 
projrl'I 111 lt•gbla!ia noa:-lrii romPrrial1 s111J <·apil1.l11l falinwnfr
lor. s1111I dinlr ,• nlP 111;11 11i111t•rilr. 111'11lrn r ·1 ~r inlro lut'<' 111 
rn11d111·1•rpa l'ali1111111lrlor ordinl'a ~i g<11·a11til'lP Jll'l'C'Sill't' 1111c•1 hu-
11" admini:-lra!i11111. 

\lnrrle1 1111111Pr cit• l'alinH'lllP dt•rlarnlt• i11 11lli111i1 ani. a 
dc'\l't1il Îll,!l'ljilor. C11 dr,1pl t·11u•111111•-;1111 i11lrrb1t: Slar,•i\ nna-.
lri1 rrn1111111ir'1 sfi fip al;1f dt• c·ompro1111.-·1 ? Conwr ·inl !Prii lrl' 
l'C' rl oar,• prin o grPa 'l'Î:-it fi1rn11ciarfi. in r,U falimPnlt•lp sa 

l_ir_ oart· 1·11m o f'L11tsrri11(fi falnlft a 11nt•1 :-il11a(i1111i dr:-p·•ral<''! ori 
fal1t1H'lll<'il'. în 111.1rP parte•. :-C' dator,·~r alior r,llfsf'. Cil !olul s(rC'Îllt' 
arr:-tor ~il11ati11111 ~i al1111c<' l<'gi11ilornl lrrlllH' sii in!Pn infi 1•11 
nt/',ur1 dr• indrPpl'trr. fi\nlnrl a ~P aplica JH'dPp:-;1• mai . 11 ,rr,•. 
arol,'. nndp frauda ~i allllsul :-11111 motorii r:Hi co11d11L.: pt• rr'î 
rr. fi1rit a fi , irli1H1'. t'i\lllit a :-r i11a11qi ln dauna allorn -:,i urni 
r11 sa111'1 in da1111a rPlor mai 111,tn inii rrsr alr Firr1. 

HPalilalra l'apll'lor III' dO\rdrştr r;1 1111 . ilua(ir1 noaslrr 0-
eonomi1·r :-(' dalurrs,· iH'r:,lr l'alim1·11lP. l'i llli1·1 mult 11nor rak11-
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Ir. în hună parle farnrisate prin hl,\nd0ţa arl11a!11l1!1 rod rn-
m0reial. D0 acria rrfl1r111a ael11al11!111 cod rrn i111pus:1. 

ln~i' JH'nlru a SP JlllllC' 1111 mal mart' fr(·11 :ihu..;111111. Camr
ra nnastril r·1·rdr cii ar li hinP ca mininrnm prdPp:1·1 pn1,i 1d11I 
ln art. 881 din prujpc·t :-:1 lit' n1dical la 1111 an. 111 lue dr ~asr 
lu.ni. 

La ari. -; HO al prnjrrlulu1 nrclrm d1 ar fi binr a S<' n·
gl<'mrnta 61 , l'IHJarra 1111rfurilor falil11l111. li<' on 1111 s11p11 ;'1 :-lri 
r~ciunPi. Sll nn ~0 fad dP d\l prin mrznl public şi 11 11 qrus. \ 
!'Pasta. prnlru cii o n in<,larr PII rlPtfli'I ar ocasic,na prra m11ltr 
chrltn0l1 dr hl'\111 şi dr l1111p. dîcl pr dP oparlr , a lrrlllli 1111 
prra nnmrrns prrsonnl rar r :fi pfrc1urzr (Jilnic H'll(Jarra suf1•ri11d 
toalr schi111b:1rilr la cari miirfurilr suni sup11sr d11p11 srzon. Par 
pe dr alia parlr foarlr anr, ·n0 Yor DUlra sindil'ul şi j11rhlr-n1-
misar asisla dr dimin r ,Jtă p,1niî srarh in ma!-!a· irlr falil11l11l pi' n
lrn iDrassiîrL )!ai 1111111, cPilaq, 11ev11tiPri ai pir\1'1 ,or s11f1•ri 1111111 
din causa unri aşi eo11c11rrn!P. carr ,a alravr i11ln1nva C'lirnlr
lfi a oraşelr1r. in :,;p0ran!fi a rUlllJJ ra mal dli11 dP 611 dr ln 
11Pgu!itorr. 

Ari. 8i :i .,i s:rn ar lr('lrni mai rn111i r::-plieitP în r<' pri 
re., tr. cola pr bas:i tiirria ~<' poalr fn<"r rnnr·ordal11I. n111d nu 
i't111I ras11r1 ÎlllJH1di61lnarr la acrusla. Cauwrn 11oa:-ln1 cr<'rl1· di 
co11c0rclalnl s·1 1111 fir arlmisihil, rl<' rfil n11111aî ru o rn[ i1 111i11i 
111/1 dr :':>0°,0. chiar ~i în ca:-11] dr adl'rarPa la d a l11l11ror 
cr0dilorilor. Susii11<•111 acra~Ui opiniunr pr 11rn1i1loarplr ( ' fli!. id11-

rrnle: XPf!'llJilornl rarr , la inlocmirra hilan\111111 an11al a <"nnslalal 
cil a pirrd11t r·apilal11I f'('ll şi pilnă la 11H1,i11111111 2.0°/ 0 din pa
sÎ\. 1111 maî poillc• sla pr piap. rl falalminlr lrc•ll11r a se• dr1 -

clnra î11 i1wrlarr rlr pL'!!.T. aslff0I ·fî cotfi minim;1 d11 :iO°fo ,, a:--iµn
raliî şi alius11I în marr parlr 1nl•'il11rnl. '''!III !ilon1I <·an•, dr l;1 
acraslii <'p<wii înlindr iÎne1 ma: deparl11 oprra[iilr salr ro111Pr
l'ialr. i'<' ponlr 1111n1i dr rra crrdin!il şi nu 111rrili1 a lwnrfirin 
d1' ('Ofl('Ordal. 

La ari. 80:~ ar lrrlrni, <T<·dr1n 1101, a :-1• ordonil. , .. , r ., 
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prqn .;.J :r 1wr11lrzr 1111111:11 dinlrP 1'D111r1Tia11[iT actuali .,i dP 
nl'rini:,1 brnnf1 c11 falilul, 1111nw'i ('1 fiind în m,•:-s11rfi a dn ad11

-

H1rala \ a Ioan' a m~1rfurilor. 
E,pPr[11 d<· 111r:.:Pri(1

, ral'I f'11rnwfi pri11 sitlilr Trib1111alPl11r 
ln•lrni11d î11d1•1f1rlnl1. liinrl 1· 101111 lip:.:i\1 d(• r111111~li11(ilP 11Pcr 
:-arr u111H· alarr• ins:'1rrinf1n. 

I'<• l;111µi1 iln':-IPil nr 111a1 p<'r111iLPlll a ,up111t<' aprc11·i;1rr1 
li\ . i:,i 11rmilti,rnl d1•:-idPral. Din loalft Prnn1i111ia 1,,11P1. 1111 n• 
s11llf1 1111 lrrn1i11 fatal. d,• 111a1 i11ainl" 1ir11risal. ni11d l11crfiril1· 
1111u·1 ralimr nl lr<'h11r <, li" lrrr11i11alr, fali11w11111l in<'hi:.:. în <'iÎI 
._·ar pull'a înlîntpla ,·fi ltwr:1rilP falilllt'lllt1l111 sa ,p prrlu11µias1·, 
n1a1 lllllll<' luni. !H'lllrn a :.:" a~iµ11ra pP m,1i urnii ti111p mia"" 
lr1 p<' lunii. prP,,'l'i: ;·1 d1• ari. , :i:;_ 111a1 1·11 . alll:1 l11 rali111<·11-
IPIP 1·ll arii\ ma, i11:,i111111al. 

E rlrrpl. <'l'<'rll'!ll n111. a :-P a,lopla i11 r1111d11c·pn•a ~i ad-
111i11i:.lrnrra l'ali11H1111<'lor 11w·1 lllllll si. tr11111l t·1111111 rcialil:il<'1. arlir<' 
al r1•pr1Jrri1111l'1 l11n:1rilnr asl-frl <'ii n·r•dilornl ~ii t,lir• r ·1 la a 
n11111r lr•rm;n \il :IP\l'lli proprirlarul rnlP1 :-ale•. ,1:1:-urn acl'asla 
:-<' poall' admil<' hrii dilirnltalr: ,indPrra a,ut11lu1 111oltil al ra
l i I li I 111 p11 lt•11 d W,P <' l'Prl llil i 11111d ia I, ('oia nPrli 111 ri lor. n•s11 I la ti1 
din iH'f·~I ;wli,. ar pul<'il li di.:11 ib11iliî în nw,in111111 d,1 :1 11111·1 
dr la dala dPrlaran·1 l'ali11111 11l11l111. Hrn1ai11d ra ,1, 111111 i11wl1iliar 
... f, "" ,1•ndi1 în l<'rn1i11<'l1' fal,dl' pr<':-ni~, d11 pr1H·r•d11ra rh ili1. 
d11pi1 carr .'<' \ii l'!Jl"lllil al ·>-li•a laltlo11 d11 orrli1H': 1 ar rnl11IP 
n1•rlitorilor in 1·q11lr. lati1• \ nr rr•111;\11ra ro11:-,1•11111all' p111;1 ln 111-
linwl r11\fi111 al ju..;li\iP1. 

CanH'l'il noa..;I r·1 i/1:-1·~!1• c•1 pl'<lj<'rl ul dr• l,•µp dP rarP llP 
o<·up:1m 1·orrsp11111IP p<' dPplin rPt'ill!<'lor \PrT1. --111> .irPsl rnporl, 
dr m·1•ia m'a c111lori..;al a ,1• rnµa rn, !in<·11rl :nr11=1 .:i rl<' dP:-i
dPralilP <'<' 11<·-alll r"rm,s a indic·a. ~ti liitH' , Pili n-1 ~11p111H' 
nll ma 1 llP i II I~ riJ ia I ln n prohnn'il onor. Corpu n Ir•µ i u i lo.1 l'P. 

Binr \oit1. \(' rng. a primi <'I<'. 



Anecsai li. 
Copie de pe No. 101 din 1 fevruarie 1895 adresa trimeasă D-lui Ministru 

de finance. 

Domnule J1Jzi11~'i/ru, 

Aduunrra grt1('l'H lă n acrslPî Cam01·r, îll ŞPrlin!a . n dr la 
H ianuarie n. c.1 molirnW cip prup1111rn•n D-lui mrmhru Th . 
.Tellea . i con'-idrnînd d1 sliclrJ,, cari S(' 1lllr(1 llllin!Pază ,n far-' . 
macie la P\perlitirra mrdica111r11lPl01 1111 ~uni dP dl 111 cnloar1·a 
naturală .dar dr o fabriC'a(i11nc mai 1llgrijilii. drr'1 cad in ral<'
g-oria celor cir la ari. i Ii al larifr1 g-rnrrnlr a drrpl11rilor d11 

rarn:1; 

Co11sidrnî11rl cf1 de• arrnslii opi11ir n11 fosl ~i hiuro11rilr , a-
111alr din trHril cari, pf1n;'1 nl'llma , r·o dour luni tn urn1:1, lnxa11 
ace, le sliclr ln ari. 117, d:tr cari, dr un limp î11t:0acr, şi-a11 
schimbai opiniunrn la\ilndu-lr la art. i 18, i11 11rma inlrnt'11irPi 
sli1rniloarr a fal>ricnn!ilor d0 slirlilri1 din !i1r:1. rar1-au formal 
un rarlrl cu scopul d1• a r\ploala rr,11. u111alori1 pri111r·1111 11111-

nopol drghi~al: 

ConsideJ'i\nd d1 la\a , amalft dr :rn lri la :--11la ur kiloµra
nH· la n.e llH'JJ<'il :-lif'lc• r prrn sulieir11F1 ·prnlr11 a inrnrnjn i11d11s
lrin similaril naponală şi rft ta\a dr (iO lri la :-11la dr l,ilgT., 
rum se pPrcrpr ::isliî-di. 1111-'i dr câl o 111\'I prohihili1ă 1·arr. im
pPdrcând înlrod11cPrra af'rslor fahriealr din slrt•i11f1lnlP. pun pr 
consumalori la di~crrpa c·arlrl11l11T fahricanp!or din !ran'i, ,·ari ,·rr 
şi ia11 pP marfa lor prrt11I c·p Ir plarr: 

Consirlrrilnd cit carlrl11rilr dr 11nl11ra <'rl11i indwial dr fa
bricanţii dr sticlăriT impcilrd11d co11(·11rrn1a. î111pirdiră şi dr::-

i.W -· 

111llill'('il i11d11:--lriP1 1111!ional<'. inlrn dt 11·n11 niri o l('a111f1 d,, )ll'O

d11 .... 1•!1• ~i1t1ilarr slrPillt' 1111 iii' dP 11 ln\fl prohihil i, ă; 
~ '-'-ii i1tSitn·i11al a i1tl<'1·,r11i (H' lrlngf1 D- lri1 1w11trn a faci' 

să 1li:-parf1 acraslfi 11t•n11,q11111iloarr slan' d11 l11ernri. 

S1qrn tH'nd tH t• la <'tlltuşl i 1qa U-t riî , ol II I \d li lli't l'f'i gr110r;1 IP 
n ntl'SIPi Calll<'I'!'. a, r111 011narra a I I' r11ga. H-lr .\Ji11islrn, :-ii 
hinr-, oi!î n nrdo11r1 hit1rn11rilor \rllnalr l'il :-li<-lrll'. dl' tall'/.!Ol'Îa 
rrlur inlr('h11in(nlr in l'armaril' ()('1111'11 r,pPdian•a 111rdicamrnl<' 
lor sii fi<' lil\ill<' în 1·011forn1ila!P 1·u ari. 11, al TarilPi )!('li<' 

ralc• a drrplurilor dl' , nn1i1. d11pi1 c11111 s1• lil\illl ~i 111ai inainl<'. 
Binr-rni!T, Pic. 



A.necstt I. 
Copie de pe adressa No. 121 din 18 octombre 1893. a.dreasa.tă. D-lui 
Ministru al agriculturei, Industriei comerciului şl domenielor. 

Domnule J11idstr11, 

Adunan'n g-P1H'ral:1 a Cnn1t1rf'I 11,1nslrr dt' c·o11l1'1Ti 11. 111 

şrdinta sa din , a n1rr ·1IPL a admis idrin ronslil11irP1 n111talP 

n cungresuluY Cnmrrilor d<' comrrtii1 din [f'arI1. l n arPsl scop 

s·a alciîlnjl nn projrcl t]p n'gulnmenl, pr rnn• n,pm 011<1c11·p :1 

, i-l înai1Jln a11r,nl nerslria. ru1nînd11-,·r s"1 IJinP-rni!T a-1 da înal
la D-tr:1 aproharr. 

l nsem nil la I ra <"nngrrsrlor Camrrilor dP rnnir1"C:111 şi i nrl 11s

l ri<' liind alâl de n1arr prnlru conw1Ti1il şi induslria F'rr1, ll<'

µ-rrşil foloasrlr cr s".ir pulea 1,·av(l din PII' vor li rnorn1r. 

Canwrilr rl<' cu11w1Tiu. inlrnni1e in i 0 0llf!l'l'S, rnr slabili acra 11 

nilalr de ridrrT înlrr rl<'. nl:îl .dr IH'<"l'Sa1·ii la inlocmirrn lrgi

lor si rrgu lamrnlrlor rrf'rriloarr la nrrslr ram111·1 ill<' lloµ-;1(irr 

noaslrr naponnlr, dif' '1 llil\ r,·nul u1 li toi dra1111a p11s în 1111'~~11-

ră a cunoaştr dr aprnapr şi lfimurii tari :-11111 11raj11ns11rilf' îm

prd iriiloare drsrnltă rr1 noasl 1·r rrn nu111 it'.I'. C11 ,H·P~t 111 ijlcH' , a 

dispiîrra sislr111ul pracl ical pi1nil ln JJI rsrnl. ndi<·<• rfi C:llnrrilP 

eons11llalr apari" di'iclrn11 alfilra dif'1•rilr i!piniun1 câl rra şi 1111-

mrrul lor. rar :\f i11islrrul ni<·1 o rlalfl 11·a p11l11I ,l\ra o lut'f'arc• 

tarr siî cuprindă în sinr adr, ·rrnta <''-[ll'r,ir ,1 inlrrrsrlor gP

nPrnlr. Prrşidrnpa acrsl/11' rongrr~r ;;·a arnnlal dr clr<'p! lh. 

pentru că nr aparnl P hinr ca prim11I prn!Ptlor al n1iş61rrT P-

- -l: I -

ro 1111111ir<' di11 !Para sfi sP gf1:-1•asei1 111 rapid ş i în mij locul rr pn 1-

sl'11la11plor c·onwn·i id11·1 ş i i11rli1.;lriil or, C'il :t'-1-f'PI s:'1 liP pus 111 

positi 11 a rnn or1ş l i ' rfil i lr r 1• l ll ' hâ11t11r ş 1 sfi poi1lf1 a, i.;a la l'P
lll r dir l!' IIN'<':--ilr!'. 

ldr ia l 11l11111irl' r Co1111•rilor dP c·11111c•rri 11 ii f'o~I rl,•ja a d m i să . 
111 pri ncipi 11. de• onor . lh . jll'c'ilPrP:--or. l>I. \ I. .\l orghil11111an. în 

18H I . la ran adi'i11gi11d şi ~rnrlilr rn 11sidrrn!i11111 ari aralalt'. 

:,;i111 tr 111 inel r<'pt..1 I îl r a sprrn d1 IIP "'!i arnrda ltia lf1 hn na l>\'. 
rninl~ rft nsl-l'rl 111 11111a nwi rapi lala l<'rt'I "ă aih1 111:îndria a 

\l'd<'il ad11naj1 in :-111111 sP11 p11 r11 pn1sc•11ln11tî1 111i11H·rl din î11-
I l'l'ilţ!il !<'ilrfi. 

ll i11P \OÎ( Î. !'Ir. 

Project pentru un capitol adiţion a l la Regulamentul Came
rilor de Comerciu şi Industrie 

Cap . VI 
Congresul Camerilor 

. lrt. 93. ( 'amcrile de r•om rciu ~i indu ·tri se întrunese 
dC' Jrcpt, far;\ 11ic·1 o com 1 ncarc, în sesiune <1rdinară în I3ucu

rf' ·c1 îu cono-res tfPnernl. În rJiun di> .:?o mal el fie-căruia an. 5i 
C'Xtraonlinar orr dl' c,"ttc on v,1 fi trebuinţă. 

B'ie-carP L'Oll~Tes va av<'a maximum ~ICC<' ·edin\e. 

.1 rl. 9-1 ( 'ongre:4ul s~ compune din câte cine-l membri de 

tegaţl de fie-care Camera 11 !Xtrte, in care delcga.ţiunc Pre e

clintclc fie cărei C'amC'rf' intră de drr>pt . :.\Icmbrii dclcgaţr pot 

fi a:fr0 laţf de> c~lr( 1 sPcretari1 r1•spC'ctiv1, car) vor av •a în cnn
g·rcs \·ot conMtltati,· . 

. lrt. 95. Prc:;;cc.linţn congrcHuluY se acordă ele clrcpt ~Ii
ni'>truluT agricultun•1, imlustrici, co1110rciulttt ~i domeniilor ·au 
clcleg-atulu1 -ieu. car în ahs<'nţti Pre,;;crlintelui <'111Cr<'i de ·o
nwr,iu din Bucu reşt 1 

Sf'cretar al congTe:-.ulu1 c:-.t de drept :-.ecretarul Camerei 
de rom rciu din Hucurcsd. 

Ari. 96. Co111.rresul se ocupă cu toate chl.':,,titmilC' de întere:-. 
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general relatfr la comerciu şi îndust ri c. venite din iniţiativa 
gtl\"ernuluY, din iniţiativa Carnerilor, precum ~i acele car'\ se 
,or propune în şedinţti de cătră membri . 

...:111. 97. Congre,ul se con ideră constit uit în prima <;li, 
fiind faţă jumătate plu · unul, ear în c;"lilele următoare cu o trei
me din nnmllrul total :tl membrilor. 

Hotărîrile se iau cu majo rit ate de YoturY ale mcmbr ilnr 
pre enţ'L 

Convocarea pentru es, iunile ex tr aordinare se face ele Ca
mera de comerciu din Bucure cY cu ce l puţin 1 0 <;lile mai îna
inte . Fie-car e cameră alege delegaţir ·e'î în ad unar ea generală 
de la ianuarie sau mait'1. E\'. vor participa atât la ·essiunea or
dinară cât !;,i la cele extra-ordinare din cursul unul an. 

Art. 98 Hntitrîrile luate de co ngTe devin esec ut ori1 după 
30 de q.ilc ele ln publicarea Jor în 11iol1lfoml (?/icia./. aYi'.'-nd a
probarea mini~trulul agricultu rel. înrlnst rie r, corue r ciulu'( şi do 
meniilor , can' va da aprobarea a cel mult pănă în I o c,lile de 
la data lor. 

Hotărîrile congre ·ulul car'i vor avea nP-voe de aproba r ea 
Corpurilor legiutoare se vor supune de cătră mini ·ter CamC'
ril or, în fon11ă de project de lege, în cea ânt ~l n lor sesiune or
dinară sau estra-orclinară, dacit, Oame ril e legiutoare nu \'Or fi 
de. chise chiar la acea dată. 

Art. 99. Cheltue lil e de or1-cf' natură n eC'cs.Lr C cn întru
nirea congresulu1 se vo r face le cătră Camera de comerciu 
din Bucuresd. 

Art. 100. :MembriY delegaţ1 a r epresenta omerile de co-
rnerciu şi îndu trie în co ngr es precum şi se<'rctariY r e pcctivY 
cari-'î vor însoţ'î, vor primi o î ud emnit~te ele 2s lei pc ~li , plu 
cheltu iala de transport. 

Sumele necesare se vor înscrie în fie-care an în budgetu l 
Came ril or. 

~-

Anecsa J. 
Copie de pe adresa ~o. 412 din 13 iunie dresată. D-lui Ministru al a.griculture11 industriei comerc1ului şi domeniilor. 

LPgra din fp, ruarit' 1811 'i disp11t1r' rl'l'ill'l'il a lr l'i mar ·, 
lilrgur1 dr> , 1IP. a~ri_lalr în difrril " p1111rlr nlro ti•rrL l'nnl in
lii1qn1 la SP,Prin . all11l la Cou. la111n ~i r<'I al lrP il"n 11rmrazâ
sf1 fip ·on~lrnil la B11nl11jrn1. 

E('()11111nia Ir'/!'' ' a 1"11.;I ,·a ar·r.;lr l,irg ur ·, :-,fi dP!'iPl'\l'iN·i1 111 
1110 d prarl i,· i n lrn•.;rlr P<'o110111 it·" a 1,, i 1111·rg-t'°1 (i•rPL d!' arl'ia 
s'a dispus CT<'nrra a lrr1 l;irµ 11, .. , ~i <a 1111pf1rtil (ram in lrt't 
l'irt11111. c·1·ip\i1111L 

p,,nlr11 parlt'a llonu111i1'1 d1• di11rn;11·r dP )lilrc,. ra1'P for
mrnză a lrria ri1TlllllSl'l'iptir. lnrnl 1·1,11,lrnirr1 liîrg11l111 11(, , iii' 
a l'os l ale>. la B11nlujr11L 

lnlrrr . Pir rro110111icP al!' '1oldov1•1. la claia \11li1rf'1 lrţ!r1. 
<-rrr,1ii <:a l,îr g ul de• , ilr si1 liP a.,rcJal ma·, muli rf1lri' frontir-
1 a au~11 ind1. pt•11l111 moli, til cii dpl,11.:Ptil prinl'ipal al \ ilc'l<tr 
th aslrr la ,H't'il rpol'i1 <'J':l .\11:-lrin . 

.\ ' lăc,IT i\11:ii•. r,l!'rr nri'1 111a1 li1r1Ji11. l11nurilt> :-·au schimbai. 
i11l<·rr:Plf' 11oasln• Prn1w111irr 11·;111 pulul sta 111 amortir<' rl11 

lrphura :-:i1 n1ttll' a H' <11'.·,olla . rl'ia rl' :·a şi î11li1mplal. 
(ira11i(il1• \11slril' ·1 lii11d11-111· tnC'hi:w. aµ-rirullori1 Cr<'scrlori 

rll' \ ilt' ş i ('()11ll'l'Cin111i1 ('ill„t S(' Cll"llpit ('li ,l('('ilSlit illljWl'lilnl it
l'il llllll'Îl <'<' Ic ~i !°<' n11 µit~il 1111 all d,•lrn~<'ll in Ionii <'<'Iul JH'r 

ciut. şi ilC'PI rl!'ht1~P11 !'sir all Sini , r•ri11 c·11 nnL B11sia. 
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Trehuinl<'I<' illll'l'llr all' Hu:-1ri. pr ii<' o flill'I'. lf'ftini'tlalra 
transportului. pr ri'iilP rrratr ru:-rşli :-,;i p<' 111,u·pa 111' dr altii.. par
ii'. nu fotul ta , i!PI<' noa:-lrr ' <' r \ pOiirliî in1r·1111 1111111rr loarlr 
mare în Busia. parii' rt'lllillH'IHI pr lor, Par p;1rl<' l11;111d, prin 

Odc'::;sa. ]H' IH,m'n. t·alra :-prr llalia şi :Ilir !i'ri. rari ;111 nr,uc 
de' neP:-1 articol alimrnlnr, rnn' 11id1irra ra la 11oi 1111 =-<' poale 
ufi:,;i 111 asa rarnrahilr ro11di(i1111i. fir suii p1111rl11I dl' \l'derr al ,., . 
ra:-~el , itrlor. li<' ~uh arPI al prr111111·1 :-ai1 al :-i:-IP1111d111 dl' i11-

µriîşar<'. 

,"i loc:alitalra r<'a 111ai prnpri<' arr:-l11i ro11w1Ti11 dr• P\(H1rl 
<':-lt' ş; ,a li laşul. 1·ar<' P:-11' oarP-r11111 cr11lrnl .Juilr•!Plllr Ffil
ciu. \'a.lui. Tulorn, Bo111a11. S11r!',l\il. l>ornhoi. lloloşa11 , . t•rl. 
jndr!P rnri dn[; rrl 111ai i11sr•11111nl rn11li11!f<'lll dr , ii<'. lit;11I l':-lr 
punclnl rPnlral şi pri11ripal. rnrr lrag-iî riî!PlilP r-i1il11r rPrall' c·11 
linia :-pre Unghrniî-rn~i. Cr,a mai mull. las11I t•:-l<' 1·Pl mai im
portanl ora, di11 }lold1n a în rr pri,rşl<' pop11la\i11 IH'il. şi p1·i11 
unnarr ro11:-umnp1111Pa. \"11111.l<'lorii , itf'lor lotdrauna ,nr prrlrri 
a sr indrrpla (·11 marra lor :-prr la .. i. undr , or il\ ra dl' µf1~it 
doue :,;prrii dr r11mpi·rf1lmi : I ) pr rn1111'1Tia11lul d1• P\IHlrl ~i 
2) pr ra:-apul earr alimrnlPnzi'i om .. 111. La B11rd11j1•11i şi rhiar 
i11 ori-carr aln pari 11

• prnpri„tarul rilPlor 1111 , a inliinpina a 
rr:-1 n,·anlaj.!Hi. 

Pr l,1IH!i'i ,H"l':-lr;1. Co1111111;1 laşi a di--p11s dPjil t'l'Pill'<'il 1111111 
' ' 

liîq: dr , ilt' pr l,l11:,rf1 ahaloriul ~<'11. ar11111a in 1·1J11:-lr11qi111w. 
c·arP dr .. i pr<·a mir· rari ("li ,·rrill[<'I(• il('(",IIIÎ i1np11rla11I ronwr
ri11, lntuş1 prnprirlari1 , ilPl11r 1111 ,or p .... ila ;, alrg-l' laş11I. duri 
, a li , orha a-şi ad11r«• marfa lor la obor. 

C11J1d11'-ft dr arl':-IP împrrj11rfir·1 şi !i111111d -.;111rn 1·a propri(1-

tari·1 , it11lor din j11rlr!rl1• di11 parlra dr j11:-: a ţr1 n•1 , or fi 11hli
l!;l(i a <·:iliitori tu n1nrra lor la 811;·d11jc'n1, p1'11IJ'II a sr rrîn -
toar<·r C'an1ş1 prin laţ', la lnglwnî şi ;l\1•1111 in , 1•dr•n• <·f1. rhiar 

în rasul când \11stria ar r,•, "Iii la 111n1 h111H· di ... p11:-i!i11ni ra1:i 
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cu 1101, lot la~T rn trPhui s;1 fir crntrnl ,111 oprrnp11n1 111 a

rr . l c1m1r1Ti11, dP c>c1rr-c·11 drsr·hidPl'l'il ~rani[rlor au:-lriacr 1111 
,a închidr pr rrlr rus<1 şl1 l"i, din <·1111lrn, ,0111 il\ra doT r11111 -

p/lralorf, cari dr o polri\11 s':1r aduna la a<·Pla~ 1·«111lru JH'nlrn 

aerst 1·11mr1Ti11. ~ i p11!1nd sa111il r~ l'rrarra a dou:i t;îrţ_r111·1 ar 

fi al.îl 111 dauna "tat11l11T. ('arP va fal'c' zadar11irl' ch<'ll111•1J ru 
tTPfln

1a 1111111 l;lrg-. ("lrl' ._,, , rrl<' dr• 111a1 î11ainlr r1111d"lllll:ii la 
nrîntrrhuinţar" (",Îl şi în dauna r«·o110111ir1 11o;i....l rr•. r·;w1 ._·ar 
d<'prrria prr111rilr prin faptul 1"1 .,·ar pulra <'\pl11ala dl' la 1111 

larg la allul a 11pr;1 , i11c)i•rilor, ( 'a111rrn 1111aslr;1, dupf1 prnpu-
11rrra c·p prr:-onal am l'i'irnt. a aprnlrnl 11pi11iu1111a d«1 a \<' r11:.ra 

C'1 au1in<f moli,"'" i11\ <wal<', :1 hrnr-, oi11 a propun<' onrir. 
Corpu rT IPgi u i loa rr 1111 pr11jl'tl d,· IPJ.!I' 1110d i lidilor lt1µ-,··1 dl' la 
188:i, în srn:-1!1 ri'i. î11 l1w s1 ._,, rnnslr11Pasr1 liÎl'!.!Ul dr vile 
cf p la Bur d11jr111. 
a da mar lllill'i 

Bine , oiţi 

. 'lal11l .... ;1 

pmp11rp 1rn 1 
, Î<' i11 ajulorul 1·01111111«•1 la;i fJl'lllru 
l;îrµ-ul11I d,1 Î[I' ('(' I' I JI projPr!r•az;), 

rtc. 

--
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