REVISTA
FORUMUL JUDECÃTORILOR
Revistã trimestrialã de atitudine ºi studii juridice
Nr. 3/2012

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti

Tehnoredactare: Ameluþa Viºan
Coperta: Ionuþ Militaru
Angelica Mãlãescu

Copyright © 2012
Editura Universitarã
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.)

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate pentru Editura Universitarã ºi
Asociaþia Forumul Judecãtorilor din România

ISSN 2065-8745
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/20658745

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

IMPORTANT
Revista Forumul Judecãtorilor apare trimestrial si se difuzeazã numai
pe bazã de abonament.
Preþul unui exemplar este 30 lei, în acest preþ fiind incluse ºi cheltuielile
de difuzare, iar costul unui abonament anual este de 100 lei (4 numere).
Toþi cei interesaþi în a contracta un abonament o pot face prin una din
urmãtoare modalitãþi:
- direct la sediul editurii din Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 27-33, Bloc Unic,
Scara B, Etaj 4, Apartament 38, Sector 1, Bucureºti
- prin mandat poºtal sau ordin de plata în contul Editura Universitarã
nr. RO58RNCB0285004668690001 deschis la Banca Comercialã Românã
– Sucursala Unic
- prin telefon/fax la numerele 021-315.32.47, 021-319.67.27
- prin e-mail la adresa secretariat@editurauniversitara.ro.

2

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

REVISTA FORUMUL JUDECÃTORILOR
Director:
jud. Dragoº Cãlin,
Curtea de Apel Bucureºti
Redactor-ºef:
jud. Ionuþ Militaru,
Tribunalul Bucureºti
Redactor-ºef adjunct:
jud. Roxana Cãlin
Tribunalul Bucureºti
Colegiul de redacþie:
jud. Paula-Andrada Coþovanu,
Consiliul Superior al Magistraturii –
Inspecþia Judiciarã
jud. Ana-Maria Lucia Zaharia,
Judecãtoria Sect. 5 Bucureºti
jud. Florin Mihãiþã,
Judecãtoria Sect. 4 Bucureºti
jud. dr. Gabriel Caian,
M.A.E. - Direcþia Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului
Ilhan Ibram, consultant parlamentar,
Camera Deputaþilor, Direcþia Afaceri
Europene
jud. Petricã Ghergheºanu,
Judecãtoria Sect. 4 Bucureºti
jud. Alexandra Neagu,
M.A.E. - Direcþia Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeanã
a Drepturilor Omului
jud. Carla Anghelescu,
Judecãtoria Sect. 1 Bucureºti
jud. Victor Constantinescu,
Judecãtoria Alexandria

Colegiul ºtiinþific:
jud. Diana Bulancea,
Curtea de Apel Bucureºti
prof. univ. dr. Mihai ªandru,
Academia Românã
jur. Mihai Banu,
Revista Românã de Drept
Comunitar
Ruben Murdanaigum,
solicitor, Rubens Solicitors
Lochgilphead, Marea Britanie
lector univ. dr. Anamaria Groza,
judecãtor, Judecãtoria Strehaia
prof. univ. dr. Jaime Octávio Cardona
Ferreira, Universitatea Lusíada din
Lisabona, Fost Preºedinte al Curþii
Supreme de Justiþie din Portugalia,
Preºedinte al Consiliului Judecãtorilor de Pace din Portugalia
Colaboratori:
jud. Ciprian Coadã,
Curtea de Apel Craiova
jud. Oana Ignat, Judecãtoria Iaºi
jud. Simona Kovacs, Judecatoria Târgu
Secuiesc
jud. Lucian Cosmin Manoloiu,
Judecãtoria Slatina
Gabriela Calbureanu, consilier juridic,
S.C. Romgaz S.A. Mediaº
Judge Alex Kozinski, Chief Judge of the
United States Court of Appeals for
the Nine Circuit
Manjola Bejleri, preºedintele Asociaþiei
Judecãtorilor Albanezi
Ion Guzun, coordonator de programe,
Centrul de Resurse Juridice din
Moldova
Corector:
Cosmina Chevorchian

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

3

Lista principalelor abrevieri
C. Ap.
C.E.
CEDO
CJCE
CJUE
Convenþia
C.S.M.
Dalloz
Dec. civ., pen.
D.N.A.
D.I.I.C.O.T.

Curtea de Apel
Comunitãþile Europene
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
Curtea de Justiþie a Comunitãþilor Europene
Curtea de Justiþie a Uniunii Europene
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului
Consiliul Superior al Magistraturii
Recueil le Dalloz
Decizia civilã, penalã
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism
I.N.M.
Institutul Naþional al Magistraturii
înch.
încheierea
Î.C.C.J.
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
J.O.U.E.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Jud.
Judecãtoria
M.J.L.C.
Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti
M. Of.
Monitorul Oficial al României, Partea I
n.a./ n.n.
nota autorului / nota noastrã (urmatã de
iniþialele autorului)
n.t.
nota traducãtorului
O.N.U.
Organizaþia Naþiunilor Unite
S. civ., pen., com., cont. adm. Secþia civilã, penalã, comercialã, de
contencios administrativ
sent. civ., pen.
Sentinþa civilã, penalã
subl. ns.
Sublinierea noastrã (a autorului)
TFP
Tribunalul Funcþiei Publice al Uniuniunii
Europene
TPI
Tribunalul de Primã Instanþã al Comunitãþilor
Europene
Trib.
Tribunalul
TUE
Tratatul privind Uniunea Europeanã
TCE
Tratatul instituind Comunitatea Europeanã
UE
Uniunea Europeanã

4

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

Cuprins
EDITORIAL - Punte peste secole ...........

11

Nicolae Fleva – Magistratura noastrã.
Partea a II-a [republicare din România
liberã nr. 2870 din 11 martie 1887] .........

11

ATITUDINI
Mark Grabowski – Cauzeazã dificultãþile
tehnice de la Curtea Supremã o „neglijenþã
în serviciu”? [articol în lb. englezã] .........

18

Joanna Shepherd - Cântãrind maximizãrile judecãtorilor: Studii juridice empirice,
Teoria opþiunii publice ºi Comportamentul
judiciar [articol în lb. englezã] .................

33

Michael H. LeRoy – Produc alegerile partizane ale judecãtorilor o justiþie inegalã?
Despre controlul realizat de tribunale în
arbitrajele din conflictele de muncã [articol
în lb. englezã] ..........................................

45

Alex Kozinski – La o pizza cu Ninó [articol
în lb. englezã] ..........................................

75

Ann Stewart – Despre egalitatea de gen
în justiþia din India [articol în lb. englezã]

82

STUDII JURIDICE
Ionuþ Militaru - Despre compatibilitatea
vânzãrii silite la licitaþie publicã cu dispoziþiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului

99

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa
Theohari - Cererea de reexaminare a taxei
judiciare de timbru .................................. 112
Victor Constantinescu - Constatarea
împlinirii termenului de prescripþie a
rãspunderii penale direct de cãtre instanþa
de ultim grad ºi obligaþia respectãrii
prezumþiei de nevinovãþie ....................... 120
JURISPRUDENÞÃ
Din jurisprudenþa recentã a Curþii Europene
a Drepturilor Omului: ............................ 129

1. Pensiile cadrelor militare. Reforma
produsã prin Legea nr. 119/2010 - decizia
de inadmisibilitate în cauza Constantin
Abãluþã ºi alþii c. României (cu notã de
Dragoº Cãlin) .......................................... 129
2. Principiul egalitãþii armelor ºi locul
procurorului în sala de judecatã. Principiul
contradictorialitãþii - decizia de inadmisibilitate în cauza Trãilescu c. României
(rezumatã de Cristina Bunea) ................. 132
3. Condiþii de audiere ºi de detenþie. Legalitatea privãrii de libertate. Prezumþia de
nevinovãþie – decizia de inadmisibilitate în
cauza Patriciu c. României (cu notã de
Victor Constantinescu) ............................ 135
4. Recursul în interesul legii reglementat
de dispoziþiile art. 329 din Codul de
procedurã civilã reprezintã o cale eficientã
de unificare a practicii judiciare naþionale –
cauza Albu ºi alþii c. României (cu notã de
Alexandra Neagu) ................................... 141
5. Taxa de poluare. Efectele jurisprudenþei
divergente - decizia de inadmisibilitate în
cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviþoni ºi
alþii c. României (cu notã de Dragoº Cãlin) 145
Din jurisprudenþa recentã a Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene: ................. 160
1. Accesul la documentele Uniunii Europene. Prezumþii generale care se aplicã
anumitor categorii de documente ........... 160
2. Libertatea de stabilire. Transformare
transfrontalierã a unei societãþi. Refuzul
înregistrãrii în Registrul Comerþului din
statul membru gazdã .............................. 167
3. Protecþia consumatorilor. Reglementare
a unui stat membru care interzice publicitatea pentru cazinouri situate în alte state
dacã nivelul de protecþie legalã a jucãtorilor
în aceste state nu este echivalent celui
garantat la nivel naþional (selecþii ºi note
de Anamaria Groza) ............................... 171
Din jurisprudenþa recentã în materia
organizãrii judecãtoreºti ºi a statutului
magistraþilor: ......................................... 173
1. Condiþii de detaºare a magistraþilor în
cadrul unor instituþii internaþionale. Analiza
fãcutã de C.S.M. în abordarea unei solicitãri
Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

5

de detaºare, grefatã pe datele statistice
privind volumul de activitate ºi încãrcãtura
pe judecãtor, locurile vacante, celelalte
detaºãri în raport cu cea solicitatã, se
înscrie în limitele puterii discreþionare
conferite de lege. .................................... 173
2. Rãspunsul prin care Inspecþia Judiciarã
comunicã petentului cã nu s-au constatat
fapte sau împrejurãri care sã impunã luarea
unor mãsuri de competenþa C.S.M. nu
reprezintã un act administrativ, ci doar o
operaþiune administrativã ce poate fi
contestatã odatã cu rezoluþia de clasare,
datã potrivit dispoziþiilor art. 451 alin. 5 din
Legea nr. 317/2004. ................................ 179
3. Admisibilitatea acþiunii în anularea unei
pãrþi din rezoluþia datã de Comisia de
disciplinã pentru procurori în care se fac
referiri critice cu privire la conduita
profesionalã a unui magistrat, chiar dacã
soluþia finalã de clasare a lucrãrii nu are
efecte directe ºi imediate asupra carierei
acestuia, în condiþiile în care aspectele
reþinute în sarcina procurorului de caz ca
fiind o culpã profesionalã sunt rezultatul
exclusiv al „unor menþiuni deficitare ºi
incomplete din cuprinsul unui registru penal
al Parchetului”. ........................................ 181
4. Sãvârºirea a douã infracþiuni intenþionate
la regimul circulaþiei pe drumurile publice

6

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

justificã pierderea bunei reputaþii, în
analizarea îndeplinirii acestei condiþii,
C.S.M. exercitându-ºi dreptul de apreciere
cu respectarea principiului legalitãþii ºi a
menþinerii unor standarde ridicate, în raport
cu exigentele impuse pentru exercitarea
unei funcþii publice în cadrul puterii
judecãtoreºti, în care încrederea opiniei
publice în probitatea ºi demnitatea
magistraþilor este esenþialã. (selecþii de
Paula Coþovanu) ..................................... 185
PREZENTÃRI
“La badante di Bucarest”. Un roman de
Gianni Caria, procuror italian .................. 190
GREFA VESELÃ
Achitare pentru infracþiunea de ultraj. Lipsa
naturii injurioase a termenului argotic
„Puiºor” (fr. „Poulet” sau var. rom. „Sticlete”)
folosit pentru a desemna un agent de
poliþie. Etimologia cuvântului îºi are
rãdãcinile în secolul al XIX-lea, când
sergenþii de poliþie au început sã poarte
chipiu ºi cazarma a fost mutatã pe vechiul
amplasament al pieþei de pãsãri a Parisului.
Cuvântul a intrat în limbajul popular, fãrã a
avea o conotaþie peiorativã ..................... 192

Contents
EDITORIAL - Bridge over centuries .......

11

Nicolae Fleva – Our judiciary. Part II
[reprint of România liberã no. 2870 from
March 11, 1887] ......................................

11

ATTITUDES
Mark Grabowski - Are Technical
Difficulties at the Supreme Court Causing
a “Disregard of duty”? .............................

18

Joanna Shepherd - Measuring Maximizing
Judges: Empirical Legal Studies, Public
Choice Theory, and Judicial Behavior. ...

33

Michael H. LeRoy - Do Partisan Elections
of Judges Produce Unequal Justice? When
Courts Review Employment Arbitrations.

45

Alex Kozinski – My Pizza with Ninó. .....

75

Ann Stewart - Gender and Judging in
India. .......................................................

82

1. Pensions for military personnel. Reform
made by Law no. 119/2010 - inadmissibility
decision in case of Constantin Abãluþã and
others v. Romania (with note by Dragoº
Cãlin) .......................................................
2. The principle of equality of arms and the
place of the prosecutor in court. Adversarial
principle - inadmissibility decision in case
of Trãilescu v. Romania (with note by
Cristina Bunea) .......................................
3. Hearing and detention conditions.
Legality of the deprivation of liberty.
Presumption of innocence – inadmissibility
decision in case of Patriciu v. Romania ..
4. Appeal on points of law covered by the
provisions of art. 329 of the Code of Civil
Procedure is an effective way of unifying
national jurisprudence – case of Albu and
others v. Romania (with note by Alexandra
Neagu) ....................................................
5. Pollution tax. Effects of divergent
jurisprudence - inadmissibility decision in
joint cases Coriolan Gabriel Ioviþoni and
others v. Romania (with note by Dragoº
Cãlin) .......................................................

129

132

135

141

145

Recent case-law of the Court of Justice
of the European Union: ........................ 161

LEGAL STUDIES
Ionuþ Militaru – About the Compatibility of
the Forced Sale Auction with art. 1 of
Protocol no. 1 Additional to the European
Convention on Human Rights .................

99

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa
Theohari - Application for judicial review
of stamp duty .......................................... 112
Victor Constantinescu - Finding the
Expiry of Limitation for Criminal Liability by
the Court of Last Resort and the Obligation
to Respect the Presumption of Innocence. 120
JURISPRUDENCE
Recent case-law of the European Court
of Human Rights: .................................. 129

1. Access to EU documents. General
presumptions which apply to certain
categories of documents. ........................ 161
2. Freedom of establishment. Border
transformation of a society. Refusal of
registration in the Commercial Register of
the host Member State. .......................... 167
3. Consumers protection. Legislation of a
Member State which prohibits advertising
for casinos in other countries if the legal
protection of players in these states is
equivalent to that guaranteed national.
(selections and notes by Anamaria Groza).171
Recent case-law in the field of the
judiciary and magistrates status: ........ 173
1. Conditions for deployment of magistrates
in international institutions. The analysis of
S.C.M. in addressing a request for posting
grafted on statistical data concerning
Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

7

workload and load per judge, vacancies and
other postings in relation to the requested,
falls within the discretionary power
conferred by law. ..................................... 173
2. The Judiciary Inspection reply to
petitioner, that no facts or circumstances
were found to require measures of the
S.C.M., is not an administrative act, but an
administrative operation that can be
disputed together with resolution
classifying, issued according to art. 451 par.
5 of Law no. 317/2004. ........................... 179
3. The admissibility of the annulment of a
part of the resolution given by the Discipline
Commission of prosecutors where are
made critical references on professional
conduct of a magistrate, even if the final
solution for classifying work does not have
direct and immediate effects on his career,
given that the aspects adduced against the
prosecutor as a professional negligence are
exclusively the result of „entries appearing
in a poor and incomplete criminal record
Prosecutor”. ............................................ 181
4. Two intentional traffic crimes committed
on the road justifies loss of good reputation,

8

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

in analyzing the fulfilment of this condition,
S.C.M. exercising their discretion with the
principle of legality and maintaining high
standards, in relation to requirements
imposed for the exercise of public functions
in the judiciary, where public confidence in
the integrity and dignity of the judiciary is
essential (selections by Paula Coþovanu). 185
PRESENTATIONS
“La badante di Bucarest”. A novel by
Gianni Caria, Italian prosecutor .............. 190
HAPPY REGISTRY
Acquittal for the offense of assault. Lack of
offensive nature of the word slang „Nestling”
(fr. „Poulet” or rom. var. „Sticlete”) used to
refer to a police officer. The word has its
roots in the nineteenth century, when police
sergeants began to carry cap and the police
barracks have been moved on the old
location of birds market of Paris. The word
came into popular language, without a
pejorative connotation. ............................ 192

Sommaire
EDITORIAL - A la recherche du temps
perdu .......................................................

Michael H. LeRoy - Est-ce que les
élections partisanes des juges produisent
des inégalités en justice ? Quand les
tribunaux examinent les arbitrages d’emploi
[article en Anglais] ...................................

45

Alex Kozinski – Une pizza avec Ninó
[article en Anglais] ...................................

75

1. Les pensions militaires de retraite. La
réforme produite par de la Loi no. 119/2010
– la decision d’irrecevabilité dans l‘affaire
Constantin Abãluþã et autres c. Roumanie
(note par Dragoº Cãlin) ..........................
2. Le principe de l’égalité des armes et la
place du procureur dans la salle d’audience.
Le principe du contradictoire - la décision
d’irrecevabilité dans l‘affaire Trailescu c.
Roumanie (note par Cristina Bunea) ......
3. Les conditions d‘interrogatoire et de
détention. La légalité de la privation de
liberté. La présomption d’innocence - la
décision d’irrecevabilité dans l‘affaire
Patriciu c. Roumanie (note par Victor
Constantinescu) ......................................
4. Le pourvoi dans l‘intérêt de la loi prevu
par les dispositions de l’art. 329 du Code
de procédure civile est un moyen efficace
d’unification de la jurisprudence nationale
- l‘affaire Albu et autres c. Roumanie (note
par Alexandra Neagu) .............................
5. La taxe sur la pollution. Les effets de la
jurisprudence divergente - la décision
d’irrecevabilité dans les affaires jointes
Coriolan Gabriel Ioviþoni et autres c.
Roumanie (note par Dragoº Cãlin) .........

Ann Stewart - Genre et jugement en Inde
[articol în lb. englezã] ..............................

82

De la jurisprudence récente de la Cour de
Justice de l’Union Européenne: .......... 160

11

Nicolae Fleva – Notre Magistrature. Ième
Partie [réédition du quotidien „La
Roumanie Libre” no 2870 du 11 Mars 1887] 11
ATTITUDES
Mark Grabowski - Est-ce que les difficultés
techniques à la Cour Suprême provoquent
une «négligence de service»? [article en
Anglais] ...................................................

18

Joanna Shepherd - Mesurant la
maximisation des juges: Etudes legales
empiriques, théorie des choix publics et
comportement judiciaire [article en Anglais] 33

ETUDES JURIDIQUES
Ionuþ Militaru - Sur la compatibilité de la
vente forcée aux enchères publiques avec
l’art. 1 du Protocole no. 1 additionnel à la
Convention Européenne des Droits de
l’Homme ..................................................

99

Camelia Maria Ilie, Delia Narcisa
Theohari – La requête en révision judiciaire
des droits de timbre ................................ 112
Victor Constantinescu - La constatation
de l’accomplissement du délai de
prescription de la responsabilité pénale par
le tribunal de dernier ressort et l‘obligation
de respecter la présomption d’innocence 120

129

132

135

141

145

1. L’accès aux documents de l’Union
Européenne. Des presomptions générales
qui s’appliquent à certaines catégories de
documents .............................................. 160
2. La liberté d’établissement. Transformation transfrontalière d’une société.
Refus d’inscription au Registre du
Commerce de l’État membre d’accueil ... 167
3. La protection des consommateurs.
Législation d’un État membre qui interdit la
publicité pour les casinos placés dans
d’autres pays, si la protection juridique des
joueurs dans ces Etats n‘est pas équivalent
à celui garanti au niveau national
(sélections et notes par Anamaria Groza) 171

JURISPRUDENCE

De la jurisprudence récente en matière
d’organisation judiciaire et le statut des
juges: ..................................................... 173

La jurisprudence récente de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme: .. 129

1. Conditions du déploiement des
magistrats dans les institutions interRevista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

9

nationales. L’analyse faite par le C.S.M. sur
une demande de déploiement, tenant
compte des données statistiques sur la
charge de travail et la charge par juge, les
postes vacants, par rapport aux autres
déploiements demandés, relève du pouvoir
discrétionnaire conféré par la loi. ............ 173
2. La réponse communiquée par
l‘Inspection Judiciaire au pétitionnaire, au
sens qu‘il n‘y a pas de faits ou de
circonstances qui exigent des mesures de
la part du CSM n‘est pas un acte
administratif, mais une opération
administrative, qui peut être contestée au
même temps avec la résolution de
relâchement, émise conformément à l’art.
451 par. 5 de la Loi no. 317/2004. .......... 179
3. Recevabilité de l’action en annulation
d’une partie de la résolution émise par la
Commission de discipline des procureurs
qui contient des références critiques sur la
conduite professionnelle d’un magistrat,
même si la solution finale pour classer la
pétition n‘a pas un effet direct et immédiat
sur sa carrière, parce que les faits
reprochés au procureur comme négligence
professionnelle sont exclusivement le
résultat de “certaines mentions défectueuses et incomplètes dans un registre
pénal du Parquet”. .................................. 181
4. Deux infractions intentionnelles
commises contre le régime de la route

10

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 3/2012

justifient la perte d’honorabilité, le C.S.M.
exerçant dans l’analyse de telles conditions
son pouvoir discrétionnaire, avec le respect
du principe de la légalité et pour maintenir
des standards élevés en ce qui concerne
les exigences imposées à l’exercice de
fonctions publiques dans le système
judiciaire, pour lequel la confiance du public
dans l’intégrité et la dignité des magistrats
est essentielle. (sélections par Paula
Coþovanu) ............................................... 185
PRÉSENTATIONS
“La badante di Bucarest”. Un roman par
Gianni Caria, procureur italien ................ 190
LE GREFFE JOYEUX
Acquitement pour l’infraction d’outrage par
paroles, faits, gestes ou menaces. Absence
de caractère offensif du vocable argotique
“Poulets” pour désigner les agents de
police. Le mot a ses racines dans le XIXème
siècle, lorsque les sergents de police ont
commencé à porter des képis et la caserne
a été déplacé sur l’emplacement de l’ancien
marché aux volailles de la ville de Paris.
Le mot est entré en langage populaire, sans
connotation péjorative. ............................ 192

EDITORIAL
Punte peste secole
Magistratura noastrã
Interpelarea domnului Nicolae Fleva
(Camera de la 27 februarie 1887)
Partea a II-a
[republicare din România liberã nr. 2870 din 12 martie 1887]
D.N. Fleva: Dar vin, domnilor, la
Bucureºti, unde din cele ce voiu desvolta
înaintea d-voastre în privinþa magistraturei, veþi trage conclusiunea de la mai
mare la mai mic; veþi zice: dacã la
Bucureºti, sub ochii opiniunei publice, sub
controlul presei, sub controlul Parlamentului ºi încã se fac lucruri ca acelea
cari s’au fãcut, ce trebuie sã se întâmple
în provincie?
La Bucureºti era un magistrat stimat
de toatã lumea – mi-a zis sã nu vorbesc
de el cã’i fac reu – vorbesc cu atât mai
mult cu cât nu’l cunosc bine, îl cunosc
din reputaþiune ca magistrat , ºi se vede
cã trebue sã fi fost bun pentru cã el fusese
adus din provincie în capitalã.
Acest magistrat era procuror la Curte.
S’a întemplat acea scenã regretabilã ºi
monstruoasã: atentatul de la 4 Septembre
asupra primului ministru. Dar s’a întemplat a doa zi o ºcenã ºi mai monstruoasã, ºcena de devastrea asupra jurnalelor de la 5 Septembre (zgomot,
protestãri). Me explic, d-lor: ªtiþi pentru
ce zic cã a fost monstruoasã? Pentru cã
atentatul de la 4 Septembre, de i odios,
era atentatul unui individ în contra unei
persoane, ºi, putem zice, în contra

societãþei;
atentatul de la
5 Septembre
însã era atentatul autoritãþei
însãºi contra
cetãþenilor ºi
prin urmare a
societãþei. În
contra atentatului indivizilor, cetãþenii
ºi societatea
au arme de
aperare, e legea, justiþia, administraþia
care îl protege, dar cine poate sã proteagã
societatea când atentatul vine din partea
autoritãþei? (Aplause din partea minoritãþei). În contra unui asemenea atentat,
cetãþeanul nu are nici o scãpare; societatea este desarmatã ºi nu ne remâne de
cât anarhia pentru cã nu mai e legea, nici
justiþia, nici administraþiunea sub a cãror
protecþiune ar trebui lumea sã se
punã…(Aplause din partea minoritãþei).
Iatã, d-lor, de ce am zis cã acest
atentat e mai odios ºi sunt convins cã el
a fost fãcut sub impulsiunea autoritãþei
poliþieneºti. ªi am credinþa, cu toatã
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protestarea d-lui ministru al justiþiei, cã ºi
d-sa are convingerea aceasta.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Ve rog sã vorbiþi pentru credinþele
d-voastre; eu nu le voi pune în îndoialã.
Dar credinþele mele lãsaþi-mi-le mie; nu
ve faceþi d-voastre interpretul meu, cãci
ve recuz în modul cel mai absolut.
(Aplause)
D. N. Fleva: Nu ve judec pe d-voastre,
dacã me recuzaþi, dar ve las sã ve judecaþi
singur ca sã vedeþi dacã aveþi dreptate în
acest incident care îl ridicaþi. Eu ziceam
ºi am dreptul sã fac aceastã afirmaþiune
cã d. ministru de justiþie ºtie cã atentatul
de la 5 Septembre era actul autoritãþei.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Afirmaþi un neadever în bunã
ºtiinþã.
D. N. Fleva: Afirm un adever care am
sã’l dovedesc îndatã.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: La 5 Septembre eram departe,
eram pe malul Mãrei Negre, la Constanþa,
ºi nu puteam sã ºtiu ce era sã se petreacã
aici.
D. N. Fleva: Mi se pare cã cu un tren
expres aþi venit de la Constanþa ºi
inteligenþei d-voastre ‘i fac destulã onoare
ca sã cred când afirm un asemenea lucru,
nu cã l’aþi vezut când s’a petrecut, dar cã
aþi fost încunoºtiinþat cã acest vandalism
s’a fãcut sub patronajul poliþiei. Voiþi probe
despre aceasta? Negreºit cã n’am un
înscris de la d-voastre, dar ve voi da probe
îndatã.
Se întâmplã acest vandalism la
redacþiunea jurnalelor din oposiþiune. Doi
procurori se întâlnesc împreunã. Unul
impresionat zice: Ai auzit ce s’a întemplat? Cel-l’alt respunde: Am auzit, dar noi
avem poruncã de sus sã nu ne amestecãm. (Aplause din partea minoritãþei).
Voci: Care procuror?
D. N. Nicorescu: Spuneþe’i numele,
pentru ca sã’l dea afarã. (Ilaritate)
D. G.D. Pallade: Da, ca sã’l înainteze.
(Ilaritate)
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D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Dacã d. Fleva þine sã aibã dreptul
la respectul lumei ºi al Camerei este þinut
sã spunã care procuror, fiind-cã altminteri
este un neadever.
D. N.Fleva: Apoi o sã vi le spun în
urmã pe toate, nu ascund nimic, dar voesc
acum sã aduc alte împrejurãri înaintea
Camerei, fiind-cã vorba aceasta care a
fost între doi procurori voiau sã o punã în
legãturã cu alte împrejurãri care sã ve
convingeþi cu toþii cã chiar dacã v’aºi
spune numele, lucrul însã tot s’a întîmplat.
Voci: A! a! a!
D. N.Fleva: Vin, d-lor, cetãþenii ºi
ziariºtii cu capetele sparte la parchet,
primul procuror se fãcuse nevezut, nu era
nicãeri.
O voce: Era în dulap. (Ilaritate)
D. N.Fleva: Unul din procurori, care
avusese conversaþiunea, se gãsea la
parchet, poate cã acel procuror o fi avut
intenþiunea sã stea la locul lui, zicendu-ºi,
dacã e poruncã de sus, sã nu ne
amestecãm, eu voi sta aici sã’mi fac
datoria; procurorul acesta era la parchet,
ºi vezend cã i se presintã o reclamaþie ºi
primul procuror nu e acolo, se duce la
parchetul curþei, acolo nu gãseºte nici pe
primul procuror, nici pe procurorul
generaldar gãseºte un procuror de curte,
acrl magistrat de care v’am vorbit, ºi care
fusese adus din provincie, d. Beºteli.
Acesta, consultat de procuror, ‘i zice:
Nu poþi refuza petiþiunea, primeºte-o, dar
nu ‘i da urmare, pânã nu te vei înþelege
cu procurorul general.
Ei bine, pentru acest singur lucru,
procurorul curþei e mutat de la Bucureºti
la Galaþi. (Aplause din minoritate). Nu ºtiu
cum s’a întemplat, dar azi ºtiu cã ºi-a dat
demisiunea,fiind-cã s’a întemplat ca sã
fie în minoritate la curtea de la Galaþi când
s’a tratat acel proces scandalos de
calomnie, în care s’a dat acea nedreaptã
hotãrîre care a fost casatã deunãzi de
curtea de casaþiune. Procurorul care
primise petiþiunea se întoarce la parchet

ºi ºezend acolo, vine unul din ziariºti chiar
cu capul spart ºi reclamã sã se facã
constatarea. El închee chiar la parchet
procesul verbal, despre starea în care se
gãsea victima, ºi se hotãrãºte sã meargã
a doa zi sã facã constatarea la faþa locului.
Dupã aceea se duce la procurorul
general sã’l întrebe ce sã facã, ºi procurorul general ‘i zice: sã continue cu
facerea anchetei. A doua zi însã se întâlneºte cu primul procuror al tribunalului ºi
acesta ‘i zice: Adu d-ta actele care le-ai
fãcut eri, pentru cã d-ta ai sã te duci la
drumul de fer sã faci o altã anchetã, iar
pe aceasta are sã o facã un alt procuror.
Procurorul se adreseazã în zadar
procurorului general. Se duce la ministru
cu dimisia; acesta însã îi zice sã vie
mâine. Se duce a doua zi dupã vorba dar
nu poate sã dea ochi cu ministrul. Atunci
îºi dã dimisia.
D. Vineº nu poate sã fie bãnuit cã era
dispus sã facã opoziþie guvernului, pentru
cã densul a luat iniþiativa, pe când se afla
la Paris, unei adrese de felicitare a
studenþilor români de acolo cãtre d.
Brãtianu, cu ocaziunea primului atentat
îndreptat contra persoanei sale.
Doar dacã este ceva, d-lor, care în
realitate nu se poate înþelege ºi care ar
trebui sã fie revoltãtor, ºi sunt sigur cã a
revoltat pe mulþi chiar din maioritate, este
modul cu care s’a depãrtat de la
magistratura curþei de apel din Bucureºti
vechiul magistrat dimisionat alãturi de d.
Nacu, d. V. Arvanescu, care a fost 16 ani
în magistraturã, ºi care ºi-a îndeplinit
sarcina cu atâta demnitate la curtea de
apel din capitalã. (Aplause din partea
minoritãþei).
Acest magistrat era de 11 ani magistrat numai la curte, ºi nimeni n’a îndrãsnit,
în acest interval, sã ‘i facã cea mai micã
imputare. Acest magistrat însã a fos mutat
de o datã fãrã voia lui, de la Bucureºti la
Iaºi.
Noi, avocaþii, care suntem aproape de
justiþie cunoaºtem, mai bine, mirosim,

putem zice, care este magistrat bun,
corect ºi inteligent.
Nu sunt prieten intim al d-lui Arvanescu; nu mi-a cãlcat nici o datã în casa
mea, nici eu nu i-am cãlcat în casa d-lui,
dar acum, cu ocaziunea acestei interpelãri, l’am rugat sã’mi explice care au
fost dupã d’sa causele permutãrei sale,
ºi iatã ceea-ce m’a autorisat acel
magistrat, integru ºi capabil, ca sã vin ºi
sã declar înaintea Parlamentului.
Dar înainte de a veni ºi a ve face
aceastã declaraþiune, me simt dator sã
protestez în contra modului cum a fost
îndepãrtat ºi acest magistrat de la locul
seu.
Acest magistrat era oare nedemn sau
necorect? Nu aþi spus aceasta în raportul
d-voastre. ªi nici nu puteaþi sã spuneþi
nimic, pentru cã ºtiaþi cã el este un om
capabil ºi demn. Cu toate acestea, d
ministru de justiþie îl mutã de la curtea din
Bucureºti la cea din Iaºi. Dar pentru ce?
Raportul zice cã aþi descoperit cã acel
magistrat era cumnat cu d. Cireºeanu, un
alt magistrat de la curte ºi d-voastre
ministru de justiþie actual, ca cum aþi fi
descoperit o nouã Americã, gãsiþi acest
motiv care existã de 10 ani, ºi pe el ve
basaþi ca sã cereþi Majestãþei Sale
permutarea d-lui Arvanesu de la curtea
apelativã din Bucureºti la aceea din Iaºi.
D. G.D. Pallade: Era membru ºi în
Camera de acusare.
D. N.Fleva: Voi arãta îndatã aceasta.
În raportul cãtre M.S. Regele, ministrul
justiþiei dã ca motiv al permutãrei
afinitatea d-lui Arvanesu cu d. Cireºeanu;
dar aceastã afinitate este numai un
pretext. Mai sunt la curtea de Apel d-nii
Bagdat ºi Cireºeanu cari sunt într’un grad
de afinitate mai apropiat. Chiar la tribunal
sunt doi fraþi judecãtori. Motivele
adeverate ale acestei permuteri le aratã
d. Fleva:
D. Arvanesu era membru în consiliul
de administraþie al creditului funciar
urban, ºi membru ales în contra candidatului ce era partisan al guvernului.
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Vine la credit împrumutul cerut de
liceul Sf. George ºi care cerea 280.000
lei. Dupe legea creditului sciþi cã nu se
poate face împrumuturi de cât pânã la
jumãtatea valorei imobilului. Imobilul ‘l
cunoasceþi, e edificiul ce se gãsesce
vis-a-vis de ministerul financelor. Imobilul
fusese cumperat cu 160.000 lei, ºi la casa
din fund ‘i s’a mai adãogat o aripã la faþã,
care aripã iarãºi o cunoasceþi, a constisit
bani mulþi, ºi se susþinea cã face lucru
mare.
D. Arvanesu zicea acelor care cereau
suma de 280.000 lei: Aþi cumpãrat
imobilul cu 160.000 lei, aþi clãdit o aripã,
care sã facã ºi ea cel mult 160.000 lei, în
total 320.000 lei, sã vã dãm jumetate,
conform legei creditului. Eu nu girez
averea mea, girez avere streinã, sunt
rãspunzetor ºi nu pot da mai mult, ast-fel
a refuzat suma cerutã.
Ei bine, d-lor, pentru aceasta membrul
în cestiune a primit mai ântâiu o scrisoare
de la d. ministru al justiþiei (Aplause din
partea minoritãþei), pe urmã o scrisoare
de la preºedintele consiliului (Aplause din
partea minoritãþei), altã scrisoare de la
preºedintele Senatului. În cele din urmã,
a fost chemat chiar în consiliul de miniºtri,
cerându-i-se în plin consiliu sã acorde
aceastã suma (Aplause din partea
minoritãþei).
D. P. Carp: Este o ruºine aceasta.
D. N. Fleva: Mai mult încã: Acest
magistrat, amãrât ºi prevezend ceea-ce
vrea sã se facã cu dânsul, hotãrâse sã
se retragã din magistraturã ºi solicita
postul vacant ºi azi de comisar al guvernului la creditul urban. I s’a zis atunci, în
plin consiliu de miniºtri: te facem comisar
dacã votezi împrumutul liceului S-tului
George. Atunci acest om indignat a
respuns: N’am conºciinþã de vânzare
(Aplause din partea minoritãþei) ºi a plecat
din consiliu (Aplause din partea minoritãþei). A mai fost, d-lor, un împrumut cerut de la creditul funciar urban; delicateþea
m’ar înpiedica sã vorbesc, dar intru cât
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sunt autorisat sã relatez lucruri, ce
persoana m’a împuternicit sã le sun,
înþelegeþi cã nu le pot lãsa la o parte. Era
fratele ministrului justiþiei ce cerea un
împrumut cu acte în neregulã pe o
proprietate a d-sale ce are în Dobrogea,
ºi cerea o sumã importantã; acest
magistrat, membru în acelaºi timp al
creditului funciar urban, a refusat acest
împrumut, pentru cã actele erau în
neregulã. Acesta este al doilea grief.
Al treilea, era un fost judecãtor de la
curtea de apel din Craiova, magistrat
destituit, dupã cum zice d. Arvanesu, de
d. ministru Ferekide, pentru incorectitudine, pus la loc de d. Stãtescu, ºi
destituit pentru acelaºii motiv de d. N.
Voinov.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Iarãºi afirmaþi ceva neadevãrat.
D. N. Fleva: Aceasta mi s’a spus. Aici
e lumea toatã, nu d-voastrã, care are sã
judece; e adeveret cã e rudã cu
d-voastre?
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Nu este.
D. N. Fleva: Prea bine, adeverat e cã
a fost destituit de d. Ferekide pentru mitã?
D. ministru de externe M. Ferekide:
Se poate sã fi fost destituit de mine, dar
nu pentru mitã, cãci atunci l’aº fi dat în
judecatã.
D. N. Fleva: Aºa mi s’a raportat mie.
În tot casul, acest judecãtor a fost destituit,
reintegrat ºi iarãºi destituit? E adeverat
cã s’a insistat pe lângã creditul funciar,
ca sã numeascã casier acest vechiu
magistrat? Cã comisarul guvernului a
venit sã aducã înaintea consiliului de
administraþie recomandaþia acestui
magistrat, zicend cã e recomandat ºi cã
insistã d. ministru al justiþiei?
Comisaru guvernului îl recomanda de
casier, atunci d. Arvanesu a zis: Aceastã
persoanã e batrânã, a fost magistrat, nu
scie socotealã, cum vreºi sã’l faceþi casier
la credit? Aceste observaþiuni însã n’au
fost de ajuns, ºi cu cinci voturi contra trei,

se hotãrâse numirea lui; când d. Arvanesu
a vezut încã cã unul din consilieri, d.
general Cernat, scrie procesul verbal
pentru aceastã numire, atunci a zis: Staºi,
d-lor, n’am voit sã spun tot, ve afirm, cã
aceastã persoanã care ni se recomandã
a fi casier, nu este onestã, ºi ve rog
suspendaþi ori-ce numire pânã veþi întreba
pe d. Ferekide, care l’a destituit de la
curte; ºi atunci d. general Cernat, auzind
aceasta, a rupt procesul verbal ºi numirea
a remas jos, ºi ne mai dându-i-se urmare
pânã azi, suntem autorizaþi a crede cã
informaþiile ce a luat d. general Cernat nu
erau avantagioase pentru persoana
recomandatã.
Vedeþi dar, d-lor, cã toate acestea
denotau în d. Arvanesu un caracter care
nu se pleacã înaintea ori-cãrei voinþe ºi
care nu cunoasce altã normã de cât legea
ºi consciinþa lui.
Dacã vom lega aceste împrejurãri de
cele întâmplate de cele întâmplate în
cariera lui de magistrat, vom înþelege ºi
mai lesne pentru ce a fost depãrtat.
Venise la curtea de apel procesul celor
trei avocaþi daþi în judecatã de parchet
pentru cã atinseserã demnitatea unui
sergent de oraº: (ilaritate) acelui sergent,
care venise sã rupã din camera avocaþilor
anunciul prin care cetãþenii erau convocaþi
la o întrunire publicã pentru a discuta
cestiunea convenþiunei consulare.
În urma unui proces verbal al parchetului, tribunalul îl condamnase la o
amendã. A venit procesul înaintea curþei,
ºi când au intrat magistraþii înauntru, în
unanimitate, fãrã multã discuþiune, au eºit
anulând sentinþa tribunalului. Avocaþii au
fost achitaþi; aceasta a nemulþumit pe d.
ministru al justiþiei ºi pentru a se da o
lecþiune, în viitor, unul din magistraþi, cel
puþin, trebuia sacrificat. Sciþi ce se
întâmplã la regiment când se ivesce câte
o rãscoalã: se trae la sorþi ºi la 10, unul
se împuºcã. Aici nu se putea trage sorþul,
cãci unul din judecãtori era cumnat cu d.
ministru de finance, cel-l-alt era

primul-preºedinte al curþei, care nu putea
sã fie sacrificat aºa lesne. Nu remânea
dar de cât cel d’al-treilea adicã d.
Arvanescu. (Aplause)
Aceasta s’a ºi fãcut ºi mai ales pentru
cã d. Arvanesu era ºi preºedinte la
camera de acusare ºi precedentele d-sale
toate cele întemplate mai dinainte
‘l-autorisau pe d. ministru sã creadã cã
d. Arvanesu nu va fi om în care sã poatã
sã aibã o confienþa absolutã, adicã cã
d-sa va face dupe dorinþa puternicilor zilei,
pentru cã, d-lor, astãzi nu se cere sã se
facã numai ceea ce se porunceºte ci chiar
aceea ce se doreºte (Aplause din
minoritate).
Ast-fel a fost, d-lor, sacrificat, unul din
magistraþii integri ºi din cei mai regretaþi
ce au fost vre-odatã la curtea de apel din
Bucureºti.
Singurã aceastã lovire e o patã pe
fruntea d-lui ministru al justiþiei.
D. ministru de justiþie Eug. Stãtescu: Mai ânteiu sã vezi petele d-tale,
ºi sã nu me sileºti sã þi le arã eu.
D. N.Fleva: Necontenit mi se spune
cã are sã mi se arate petele mele, ceea
ce însã se spune mereu, ved cã pânã
acum nu s’a fãcut. Nu aud pretutindeni ºi
în toate pãrþile ºi chiar de pe banca
ministerialã de cât venticelul lui Don
Basilio, calomnia. (Aplause din minoritate).
Dar ce aveþi sã spuneþi de mine d-le
ministru? Arãtaþi Camerei.
V’am cerut eu veri odatã numirea vre
unui funcþionar, v’am cerut vre-o graþiere?
Una singurã, o recunosc, v’am cerut’o,
aceea a nenorocitului sergent de oraº
care s’a bãtut cu contrabandiºtii pentru
drepturile comunei, condamnat pentru
aceasta la 5 ani de închisoare, dar care
zace cu toate astea ºi astãzi în temniþã
cu toatã promisiunea ce aþi dat.
ªi acum când ne permitem sã publicãm actele d-voastrã acestea ve revoltã,
ve ridicaþi în moralisatori ai societãþei; ca
cum aþi fi nãscut din coasta lui Jupiter,
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parcã toatã lumea trebuie sã se închine
la d-voastre ºi cã sunteþi mai presus de
toþi ºi de toate. (Aplause pe bãncile
minoritãþei).
D. Stãtescu a zis în Camerã cã dacã
ar ºti cã poliþia a luat parte la manifestaþia
de la 5 Septembre, n’ar mai sta un
moment la guvern. Oratorul se îndoeºte
de declaraþia ministrului, de oare-ce d-sa
a avut cunoºtinþã de un fapt mai grav de
cât acesta ºi nu era turburat de loc.
Cu ocasia presintãrei convenþiei
consulare, opiniunea publicã s’a ridicat cu
putere contra guvernului. Poliþia a crezut
atunci cã nu e bine sã organiseze unul
din acele atentate mincinoase ce ºtie ca
sã facã. A pus pe un individ sã declare
cã a fost îndemnat de d-nii Catargi, Balº
ºi Filipescusã atenteze la viaþa
primului-ministru. A doua zi dupã atentatul
de la 4 Septembre acest individ a fost
chemat la poliþie ºi acolo prefectul poliþiei
i-a propus sã schimbe procesul-verbal
d’ântei ºi sã implice ºi pe d. Fleva. Ca
recompensã i s’a dat dupã primul
proces-verbal o slujbã la comunã; acum i
se promitea o slujbã mai bunã. Acel
individ a refusat sã satisfacã pe prefect.
Din aceastã causã a fost dat afarã din
slujbã. Acestea toate i l-ea declarat d-lui
Fleva chiar acel individ. Nu l’ar fi crezut
dacã numirea lui în slujbã la comunã ºi
depãrtarea lui din aceastã slujbã nu ar fi
fost tocmai la datele ce el indicase pentru
primul proces verbal ºi pentru propunerea
de a implica ºi pe d. Fleva.
Aducend aceasta la cunoºtinþa d-lui
Stãtescu, d-sa a declarat cã nu ºtie nimic.
Cercetând a aflat cã într’adever acel
proces-verbal mincinos existã. În loc însã
sã ia mesuri contra celor cari întrebuinþeazã asemenea manopere, prefectul
poliþiei s’a decorat ºi primul-procuror a fost
înaintat.
Oratorul respunde cu mult spirit la
gluma d-lui Stãtescu cã poate’i plac
libertãþile þigãneºti.
Continuând, a spus o micã istorioarã:
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Un þigan ajuns preot, pe când slujea,
a fost supãrat de un servitor al seu; atunci
el i-a zis: ai parte cã sunt cu aceste odãjii
pe mine, cã þi-aºi arãta eu.
Aºa ar trebui sã faceþi ºi d-voastre,
d-lor miniºtri, când sunteþi învestiþi cu
odãjdiile puterei, sã ve stãpâniþi mânia ºi
supãrãrile, sã nu faceþi acte arbitrarii. Cel
mai mare merit când are cineva puterea
nu este sã stãpâneascã pe adversarul
seu, dar sã se stãpâneascã pe sine. Dar
v’am auzit zicend: sã lãsãm urile, ºi d,.
prim-ministru fãcea apel la patriotismul
nostru, în aceste momente grele pentru
þarã; da, suntem cu toþii patrioþi, dar facem
ºi noi apel la patriotismul d-voastre. Când
vedeþi atâta urã ºi nemultumire în þarã,
dar ce nu faceþi ca d. Deperetis, ministrul
Italiei, care, de ºi vezând cã are maioritate
în Camerã dar simþind cã’i lipseºte
autoritatea moralã în þarã, s’a retras?
(Aplause din partea minoritãþei).
De ce nu vã retrageþi ºi d-voastre
pentru ca sã se pacifice lumea? Preferiþi
mai bine sã ne faceþi moralã ºi sã criticaþi
pe cei ce ve combat. Aceasta’mi aduce
aduce aminte fabula lupului moralist
descrisã de fabulistul Gr. Alexandrescu:
Lupul îmbrãcat cu o piele de oaie fãcea
la cele-l-lalte animale moralã ºi le spunea
cã ºi el ºi-a schimbat purtarea: le întreba:
Spuneþi, o sã schimbaþi ºi voi purtarea-ve
cea proastã? Atunci o vulpe se scoalã ºi
‘l întrerupe zicend: Sã trãiþi la mulþi ani,
dobitocia voastre, ne poate fi iertat de vreþi
a ne arãta, de unde aþi cumpãrat postavul
de manta? (Ilaritate, aplause).
Un cuvent d-lor ºi am terminat: De câte
ori facem vr’o observaþiune, criticãm veri
o mesurã, ni se respunde mereu de pe
banca ministerialã: mai reu era în timpul
conservatorilor? Ce fel de argumentaþiune
e aceasta? E ‘mi aminteºte cele ce am
vezut odatã la þarã; fiind-cã aþi vorbit de
þigani, e tot o istorie þigãneascã: Eram la
arie ºi aveam o ceatã de ursari la moºie;
unul din aceºtia þinea un urs legat de un
par la colibã; nu ºtiu cum se întemplã cã

ursul scapã ºi intrã în colibã. Stãpenul
aleargã, intrã îndatã dupã dânsul ºi ia cu
grabã ciurul în mânã, ursul vezend
aceasta l’am întrebat pe ursar: Bine
meºtere, te bãtea mereu ursul ºi tu dai
din ciur?
ªi el îmi respunse cu spirit: Dãdeam
din ciur, d-le, ca sã nu prindã de veste
ursul cã e slobod. (Ilaritate mare). Aºa
faceþi ºi d-voastre, când þara se deºteaptã
ºi criticã faptele d-voastre arbitrare,
d-voastre daþi din ciur, speriind’o cu cele
ce faceau în timpul conservator
(Aplause).
Acest joc þine de mai multã vreme,
bãgaþi însã de seamã ca nu cum-va într’o
zi ursul sã scape, ºi odatã scãpat, sã bage
de seamã cã aþi voit sã faceþi o glumã cu
densul. (Aplause prelungite din partea
minoritãþii).
Nota redacþiei:
Nicolae Fleva s-a nãscut la 4 august 1840
in Focºani ºi a decedat la 4 august 1920,
Jideni, judeþul Râmnicu Sãrat, astãzi comuna
Podgoria, judeþul Buzãu. A fost avocat,
diplomat, jurnalist ºi om politic; membru
marcant al PNL. Licenþiat ºi doctor în drept la
Universitatea din Neapole. Studiile gimnaziale
le-a urmat în oraºul natal, la gimnaziul
particular al francezului Mettez-Popescu, iar
cele juridice la Iaºi.

A îndeplinit mai multe demnitãþi publice:
primar al oraºului Bucureºti (ianuarie
1884-aprilie 1886), ministru de Interne (4
octombrie 1895-15 ianuarie 1896), ministru
al Agriculturii, Industriei, Comerþului ºi
Domeniilor (11 aprilie 1899-7 iulie 1900) în
guvernele D.A. Sturdza ºi G.Gr. Cantacuzino,
vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor,
ministru plenipotenþiar al României la Roma.
Deputat în Reprezentanþa Naþionalã (1877),
l-a interpelat pe ministrul de Externe, Mihail
Kogãlniceanu, cu privire la proclamarea
Independenþei României, determinând celebrul discurs al demnitarului în care a exclamat:
“suntem independenþi”. Director politic al
ziarului “Dreptatea”, cu vederi liberale, ºi
redactor la gazeta “Alegãtorul liber”.
În timpul domniei lui Carol I a fost omul
unor mari manifestaþii de stradã fapt pentru
care a fost supranumit” Tribunul mulþimii”,
„Omul de pe baricadã” sau „Revoluþionarul”.
”Temperament clocotitor, om de acþiune”, cum
îl caracteriza C. Bacalbaºa, Nicolae Fleva a
intrat în conflict cu primul ministru ºi a trecut
la organizarea unor mari manifestaþii în
vederea cãderii guvernului. În noul guvern
conservator a deþinut funcþia de ministru al
agriculturii ºi domeniilor. Dintre scrierile sale
citãm: ”Prerogativele adunãrii deputaþilor”(1877), ”Dare de seamã cãtre cetãþeni”
(1866), ”Misterele poliþiei capitalei” (1887),
”Gheºefturile de la ministerul de rãzboi”
(1888).
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