CAPITOLUL I

Programul de reforme
al guvernãrii liberale 1907-1910
Parlamentul român a fost profund afectat de
impactul, fãrã precedent în istoria modernã a
României, produs asupra conºtiinþelor tuturor de
cãtre rãscoala þãranilor din 1907. Aproape
întreaga viaþã parlamentarã se va desfãºura în
urmãtorii trei ani, de fapt, în perioada guvernãrii
liberale, sub imperativul adoptãrii unei legislaþii
agrare menite a uºura cât de cât situaþia grea
a þãrãnimii.
Guvernul conservator, aflat la putere în
momentul declanºãrii rãscoalei, se dovedea incapabil sã facã faþã noilor împrejurãri. Anchilozat
în formele vechi, desuete, ale unei doctrine de
partid în flagrantã contradicþie cu noile cerinþe
ale vremii, el se vedea nevoit sã cedeze puterea
Partidului Liberal, oricum mai receptiv ºi mai
interesat în rezolvarea unor probleme de cea
mai mare importanþã pentru evoluþia viitoare
a României. La 12 martie 1907, guvernul
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conservator condus de Gh. Gr. Cantacuzino ºi-a
prezentat demisia.
În ºedinþa Camerei din 13 martie 1907, preºedintele noului Consiliu de Miniºtri, D.A. Sturdza,
a dat citire Mesajului regal prin care au fost
numiþi noii miniºtri. Dupã aceea, primul-ministru
a adresat deputaþilor apelul de a înþelege
situaþia existentã ºi a acorda sprijin guvernului
în împrejurãrile grele ale desfãºurãrii rãscoalei.
Îºi exprima convingerea cã numai în acest fel se
puteau depãºi gravele dificultãþi. El susþinea cã
nu era vorba de sprijinirea unui guvern liberal,
ci de un guvern al þãrii, oricare ar fi acesta.
Dezordinea, cum numea D.A. Sturdza starea de
lucruri existentã ca urmare a declanºãrii rãscoalei, va înceta numai dacã vor fi cu toþii de acord
sã înceteze. Þãranii erau concetãþenii celor din
Camerã ºi cu toþii laolaltã trebuie sã munceascã
pentru propãºirea þãrii: „Sã le deschidem ochii
fraþilor noºtri, astãzi rãtãciþi ºi rãzvrãtiþi, cã
oamenii nu pot trãi nicãiri ºi niciodatã în dezordine”. În încheiere, primul-ministru fãcea apel la
solidarizarea tuturor partidelor politice în asemenea momente grele, considerate primejdioase
pentru ordinea de stat.
În ºedinþa Senatului din aceeaºi zi, 13 martie
1907, D.A. Sturdza, dupã citirea Mesajului regal
pentru numirea noului guvern, evidenþia gravitatea momentului, fãcând apel la solidaritate
între partide. Susþinea, ºi în acest for parlamentar,
dificultatea sarcinilor guvernului, precum ºi faptul
cã numai dupã restabilirea liniºtii se vor putea
cerceta cauzele ºi mãsurile de remediere: „Suntem
conºtienþi cã fãrã ajutorul tuturor cetãþenilor, ºi
îndeosebi al Parlamentului, în care Partidul
Conservator are majoritãþi covârºitoare, nu
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putem ajunge a restabili ordinea turburatã [...].
Luând aceastã hotãrâre, nu mai stãm în douã
câmpuri inimice, ci lucrãm împreunã pentru
binele ºi fericirea patriei comune”.
Parlamentarii din cele douã Corpuri legiuitoare rãspundeau cu promptitudine apelului
fãcut de primul-ministru, îndeosebi ºefii opoziþiei
conservatoare. Astfel, în Camerã, Take Ionescu,
considerând cã vorbeºte în numele marii majoritãþi a deputaþilor, promitea tot sprijinul guvernului pentru restabilirea ordinii ºi pãcii interne.
Fãcea apel la încetarea luptelor dintre partidele
politice în scopul urmãrit: „Scãparea patriei”.
Guvernul avea de partea sa forþa publicã ºi un
partid puternic, dar era necesar a avea ºi sprijinul
celorlalte partide ºi acesta, preciza liderul conservator, trebuia dat în întregime, fãrã rezerve.
Ion Lahovari, alt fruntaº conservator, susþinea
afirmaþiile lui Take Ionescu, considerând ºi el
solidaritatea absolut necesarã. Datoria tuturor
consta în a acorda sprijin pentru „stingerea focului”, apoi sã se cerceteze cauzele ºi sã se împiedice izbucnirea unor astfel de rãscoale în viitor.
P.P. Carp promitea cã va da concursul guvernului pentru reprimarea rãscoalei, dar nu promitea
sprijin pentru realizarea reformelor anunþate
prin manifestul regal din 12 martie 1907: „Nu se
promit lucruri sub imperiul fricii ºi sub imperiul
rãzvrãtirii, al teroarei ºi al ruºinii. Lucrurile
acestea ating interese multiple, interese mari,
interese care ar trebui sã fie sacre ºi d-lor de la
guvern, precum ne sunt sacre nouã. În þara
aceasta nu avem numai sãteni, în þara aceasta
avem proprietari, în þara aceasta avem o culturã,
în þara aceasta avem o muncã [ sic!] care reprezintã o strãdanie acumulatã a multor decenii ºi
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care în momentul de faþã se distruge. ªi toate
acestea au dreptul la solicitudinea noastrã”.
Reformele anunþate nu se puteau acorda în acel
moment, dar se vor discuta în alte condiþii, dupã
reprimarea rãscoalei. P.P. Carp se situa astfel, ca
de atâtea ori în trecut, pe poziþiile retrograde ale
moºierimii conservatoare, interesate în menþinerea vechii stãri de lucruri, deosebit de avantajoase
pentru ea. D.A. Sturdza lua act cu satisfacþie de
declaraþiile ºefilor opoziþiei cu care-ºi strângea
cãlduros mâna.
În Senat, lucrurile se petreceau diferit, datoritã intervenþiei dr. C.I. Istrati, savant cu vederi
mai înaintate decât mulþi dintre contemporanii
sãi. Luând cuvântul, constata cã rãscoalele au
surprins conducerea þãrii, momentele fiind de
cea mai mare gravitate. Deºi þara fãcuse reale
progrese, „În lupta noastrã de toate zilele, în
nevoia ce aveam sã mergem tot înainte, se pare
cã nu s-a dat atenþie destulã clasei muncitoare
de la þarã [...], cãci, sã nu ne ascundem, este
oarecare dreptate în miºcarea de astãzi”. În atare
situaþie, preciza C.I. Istrati, era mult mai indicat
un guvern format din ambele partide politice.
Susþinea ºi el cã trebuia acordat tot sprijinul
guvernului în realizarea reformelor amintite,
pentru cã acest guvern avea sarcina de a potoli
rãscoala ºi a realiza armonia socialã prin stingerea urii.
Gr. Tocilescu nu se mai situa însã la înãlþimea
conceptelor politice ale lui C.I. Istrati, deºi era una
din personalitãþile ºtiinþifice de prestigiu ale þãrii.
El susþinea cã va da concursul nelimitat guvernului, considerând rãscoala un fratricid: „nimeni
nu s-ar fi gândit cã astãzi sã fim siliþi sã înscriem
aceastã ruºine naþionalã, de a vedea fraþi cu fraþi
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sfâºiindu-se, nerespectând nici legi, nici averi, nici
drepturi câºtigate”.
Mitropolitul primat, mai ponderat, declara
cã biserica nu face politicã, ea predicã pacea, se
roagã pentru poporeni ºi-i îndeamnã „sã revie
la un sentiment de liniºte ºi pace”. N. Negri considera cã nu era timpul a se cerceta cauzele rãscoalei, ci de a da tot sprijinul guvernului, care ºi-a
asumat o grea sarcinã. C. Dissescu aprecia ºi el
cã nu era timpul vorbelor, ci al faptelor, trebuind
realizatã o împãcare socialã pe termen lung. El
se pronunþa pentru votarea tuturor legilor propuse de guvern, pericolul fiind foarte mare.
În finalul dezbaterilor a intervenit primul
ministru, mulþumind tuturor pentru cuvintele
rostite. Guvernul va prezenta douã proiecte de
legi, anume: o lege pentru amânarea alegerilor
comunale ºi judeþene ºi alta pentru suspendarea
noilor circumscripþii comunale, pentru a nu se
produce noi agitaþii la sate: „Trebuie sã ieºim cu
toþii victorioºi din criza grea în care am intrat.
Trebuie sã ieºim din boala moralã în care ne
aflãm”.
Solidarizarea partidelor în faþa primejdiei
extinderii rãscoalei constituia un fapt împlinit.
Take Ionescu, unul dintre liderii proeminenþi ai
Partidului Conservator, prezenta, într-una din
ºedinþele ulterioare ale Camerei, raportul ºi proiectul de lege cu privire la dreptul guvernului de
a proclama starea de asediu. G.Gr. Cantacuzino,
ºeful Partidului Conservator, susþinea proiectul
de lege, fiind primit de Adunare fãrã discuþii.
Supus votului, a fost admis cu 121 voturi, contra 1.
Anterior, raportor fiind tot Take Ionescu, se
adoptase un proiect de lege pentru desfiinþarea
taxei de 5 lei pentru rezerve de porumb în caz
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de secetã, ºi taxa de 15 bani pe decalitru de vin.
Politica de concesii este utilizatã, în acest fel,
concomitent cu cea de forþã.
Dupã ce, în precedenta ºedinþã, din 15 martie
1907, regele declarase închisã sesiunea Parlamentului, la 26 aprilie, în faþa membrilor sãi
întruniþi în ºedinþa comunã extraordinarã, primul
ministru, D.A. Sturdza, a dat citire Mesajului
regal de dizolvare a Corpurilor legiuitoare: „În
faþa împrejurãrilor actuale, un apel la þarã fiind
necesar, v-am convocat în sesiune extraordinarã,
pentru a vã încunoºtiinþa cã Adunãrile legiuitoare urmeazã a fi dizolvate”. Prin mesajul regal,
se fixau datele alegerilor: 20, 22, 26, 28 ºi 30 mai
1907. Parlamentul viitor era convocat în prima
sa ºedinþã la 7 iunie 1907. În sesiunea încheiatã
s-au votat 113 legi, 85 de indigenate; s-au fãcut
13 interpelãri.
La cele trei colegii, pentru Camerã au fost
aleºi 183 deputaþi, iar la Senat 120 de senatori.
În prima ºedinþã a Camerei, din 7 iunie 1907, preºedintele Consiliului de Miniºtri a dat citire mesajului regal, în care se amintea despre pacificarea
internã, fãcându-se apel la deputaþi ºi senatori
pentru „a stabili un echilibru satisfãcãtor între
pãturile sociale, care formeazã baza existenþii
statului”. Convocarea în sesiune extraordinarã
s-a fãcut în scopul de a se constitui noile Camere.
Se solicita sprijinul parlamentarilor în vederea
studierii ºi aplicãrii mãsurilor preconizate în
manifestul din 12 martie 1907. Alãturi de rege,
mesajul a fost semnat de membrii guvernului.
În aceeaºi ºedinþã, s-a trecut la alegerea organelor de conducere ale noii Adunãri a Deputaþilor. A fost ales preºedinte provizoriu Victor
Antonescu, care a fãcut apelul nominal: 162 de
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deputaþi prezenþi, 21 de absenþi. Secþiunilor verificatoare ale titlurilor noilor deputaþi le-au fost
adresate proteste contra unor alegeri. S-a procedat apoi la împãrþirea, prin tragere la sorþi, a
membrilor Adunãrii în opt secþiuni de verificare,
iar, în continuare la verificarea titlurilor pe judeþe.
În cadrul acestor verificãri, Gr.Gh. Cantacuzino
a contestat alegerea de la Colegiul III de Olt, unde
candidase alãturi de C. Basarab Brâncoveanu,
care a întrunit 1045 voturi, iar el numai 22.
Deputaþii liberali au pus în dezbatere acest caz.
G. Panu a contestat punerea candidaturii la
colegiul III de Olt a lui Gr.Gh. Cantacuzino, motivând cã acesta nu se putea adresa þãranilor,
fiind contra reformelor liberale. El a fãcut numai
demagogie, afirmând în faþa þãranilor cã s-a
retras de la guvern spre a nu vãrsa sângele
rãsculaþilor, când, de fapt, rãscoala a început în
timpul guvernãrii conservatoare. Dupã Gh.
Panu, a luat cuvântul I.I.C. Brãtianu ºi a afirmat
cã „este un act de curaj mare. Este o adevãratã
sfidare a opiniunii publice ºi punerea candidaturii d-lui Cantacuzino la colegiul III de Olt ºi
aducerea discuþiunii ei în Parlament”. Agitaþiile
întreprinse pentru reuºita în alegeri de cãtre
partizanii lui Gr.Gh. Cantacuzino denotau lipsã
de seriozitate ºi rãspundere, conchidea fruntaºul
Partidului Liberal. În consecinþã, a fost proclamat ales C. Basarab Brâncoveanu.
În timpul alegerii noilor organe de conducere,
N. Iorga, nou ales în Adunarea Deputaþilor,
adresa o interpelare ministrului de Interne,
cerând amnistierea rãsculaþilor arestaþi, spre „a
închide durerosul capitol social al rãscoalelor
þãrãneºti”; comunicarea rezultatului anchetei
împotriva celor ce au comis „fapte reprobabile
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sau criminale, bãtãi ºi asasinate”; pãrerea guvernului faþã de problema reformelor ºi eventual
prezentarea unui program în aceastã privinþã;
luarea de atitudine din partea guvernului faþã
de abuzurile ºi ingerinþele electorale, în sensul
pedepsirii celor „vinovaþi de un ilegal ºi moral
exces de zel”. S-a luat act de interpelare spre a
fi comunicatã guvernului.
Dupã terminarea verificãrii titlurilor în cele 8
secþiuni ºi validarea noilor aleºi, s-a procedat la
alegerea preºedintelui Adunãrii. Din 144 de
deputaþi prezenþi, 142 au votat pentru alegerea
lui M. Pherekyde. Ca vicepreºedinþi au fost aleºi:
Em. Porumbaru cu 122 de voturi, G. Panu cu 122,
8 secretari ºi 4 chestori ai Adunãrii, dupã care s-a
procedat la împãrþirea, prin tragere la sorþi, a
deputaþilor în 7 secþiuni.
Îndatã dupã terminarea alegerii organelor
de conducere, deputaþii au trecut la dezbaterea
ºi adoptarea primelor mãsuri legislative. Primul
proiect de lege a fost prezentat de D.A. Sturdza.
El se referea la declararea de utilitate publicã a
rectificãrii râului Suceava la frontiera cu Austro-Ungaria, datã fiind schimbarea cursului
acestui râu în trecut. Em. Costinescu a dat apoi
citire mesajului însoþitor al unui nou proiect de
lege cu privire la ratificarea mãsurilor luate de
guvern pentru restituirea taxei de 5 lei pentru
porumb în caz de secetã, perceputã fiecãrui
þãran. S-a cerut urgenþa. A mai prezentat un
proiect de lege pentru ratificarea decretului
regal din 3 aprilie 1907, referitor la repartizarea
de ajutoare pentru daunele provocate de rãscoalã.
În ºedinþele urmãtoare ale Adunãrii au fost
adoptate legea cu privire la rectificarea liniei de
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frontierã cu Austro-Ungaria pe noul curs al
râului Suceava, legea pentru modificarea articolului 30 al legii electorale din 1884, în sensul de
a se declara incompatibile funcþiile de primar ºi
ajutor de primar cu cele de deputat sau senator,
întrucât creau mari inconveniente în activitatea
de administraþie localã. Se excepta de la aceasta
primarul municipiului Bucureºti. S-a mai adoptat
legea pentru aprobarea unor credite necesare
unor lucrãri de utilitate publicã.
Aºa precum fuseserã deja anunþate la începutul sesiunii extraordinare, au fost dezbãtute ºi
adoptate ºi alte legi. Una dintre acestea se
referea la ajutorarea din partea statului cu
credite pentru daune provocate de rãscoale. De
fapt, era vorba de ratificarea mãsurilor întreprinse de guvern ca urmare a dispoziþiilor din
decretul regal dat la 3 aprilie 1907, referitoare
la ajutorarea celor pãgubiþi cu prilejul rãscoalelor þãrãneºti. În expunerea de motive a proiectului de lege, prezentatã de Em. Culoglu, se
justificau mãsurile întreprinse deja cu scopul de
a nu se periclita dezvoltarea economicã. În primul rând, s-a procedat la reglementarea învoielilor agricole, înlãturându-se dificultãþile în
încheierea lor, apoi la sprijin financiar al celor
pãgubiþi – unii proprietari ºi arendaºi aveau
resurse suficiente pentru a face faþã situaþiei
dupã rãscoalã, alþii, însã – nu, nemaiputând
continua activitatea agricolã. Deci, pierderi
pentru economie. Prin decret, s-au dat dispoziþii
prefecþilor din judeþele unde rãscoala a fost mai
intensã sã constate situaþiile cele mai grele, numãrul celor pãgubiþi ºi suma necesarã fiecãruia,
deschiderea de credite gratuite cu dobânzi de
6%, apoi de 5%, restituibile treptat în curs de trei
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