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I.
ÎNFIINÞAREA CASEI ªCOALELOR

Raport cãtre Adunarea Deputaþilor asupra proiectului de lege
relativ la înfiinþarea Casei ªcoalelor prezentat de P. Poni,

ministrul Instrucþiunii. ªedinþa din 19 februarie 1896

Petru Poni, dupã ce fusese ministru în 1891 (21 iulie – 27 noiembrie) în guvernul
de uniune zis liberal-conservator (Lascar Catargiu, G. Vernescu(38)) prezidat de Gener-
alul I. Florescu(39), devine din nou ministru de Culte în guvernul liberal-naþional prezi-
dat în 1895 de Dimitrie Sturdza (4 octombrie – 21 noiembrie 1896). În aceastã calitate,
propune legea pentru înfiinþarea Casei ªcoalelor ºi Haret este ales raportor. Urmeazã
aici raportul lui în numele comitetului delegaþilor.

Expunerea de motive, foarte clarã ºi amãnunþitã, fãcutã de dl ministru al
Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor, înlesneºte cu totul sarcina mea. D-sa expune
în mod limpede, ºi probeazã cu cifre, starea deplorabilã în care se gãsesc locu-
rile de ºcoli primare, mai ales în comunele rurale.

Aceastã stare de lucruri, care este cunoscutã tuturor, a preocupat deja pe
unii din foºtii miniºtri de Instrucþiune Publicã. Semnele acestei preocupãri apar
deja în 1867; iar în 1886, dl Dim. A. Sturdza, pe atunci ministru al Instrucþiunii
Publice, promisese în Camera Deputaþilor a aduce un proiect de lege, pentru în-
dreptarea stãrii lucrurilor. Evenimentele politice ce au urmat au fãcut însã ca
toate lucrãrile pregãtite în acest sens sã rãmânã fãrã întrebuinþare1.

Legea din 19 mai 1893, în art. 81–87, a cãutat sã reguleze cestiunea. Însã
mãsurile prescrise de dânsa au rãmas cu totul ineficace; ºi lucrul acesta este uºor
de înþeles, când se observã cã acea lege nu fãcea decât sã prevadã mãsuri de re-
presiune, ele înseºi neaplicabile, contra comunelor, fãrã a cãuta sã le înlesneascã
cât de puþin greutãþile ce au ele de învins, pentru a-ºi construi localuri de care
au trebuinþã. Chestiunea aceasta este expusã în mod foarte limpede în expunerea
de motive, pp. 8–9.

Sistemul propus de guvern se poate rezuma în câteva cuvinte: statul împru-
mutã creditul sãu comunelor, pentru a le înlesni construirea ºcoalelor necesare.

1. Haret a atins aceastã chestiune în Raportul sãu din 1884 (Colecþia de faþã, vol. I, p.
199) ºi în Studiile ºi proiectele sale publicate în 1889 (Col. de faþã, vol. I, p. 277).
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Pentru aceasta, statul se împrumutã, cu o sumã de 30.000.000, din care împru-
mutã ºi el pe comune, în aceleaºi condiþiuni în care a luat ºi el banii.

Serviciul ce face statul comunelor în modul acesta nu-i aduce lui niciun
avantaj bãnesc; din contra, rezultã pentru stat o oarecare sarcinã, din plata perso-
nalului administrativ, care va avea sã dirijeze toate aceste operaþiuni. Pentru
comune însã, avantajul sistemei proiectului de lege este nepreþuit, pe de o parte
pentru cã le face posibilã procurarea capitalului necesar, care pânã acum era
aproape nerealizabilã pentru dânsele, iar pe de alta pentru cã reduce pentru ele la
jumãtate anuitãþile ce ar fi avut de plãtit, chiar dacã ar fi reuºit sã gãseascã bani.

Dar ajutorul ce aduce statul comunelor nu se mãrgineºte aici: dacã comuna
este aºa de sãracã încât o zecime din contribuþiunile directe sã nu-i ajungã pen-
tru a plãti anuitatea sumei ce-i împrumutã statul, acesta în unire cu judeþul, îi
poate veni încã în ajutor prin o subvenþie (art. 13 devenit 12).

În rezumat, dacã se considerã la un loc proiectul de lege despre care se vor-
beºte în acest raport, ºi acel asupra învãþãmântului primar, vedem cã ele aduc
comunelor uºurãri ºi înlesniri de mare însemnãtate:

Statul ia asuprã-ºi plata întregului personal didactic rural, din care o bunã
parte, dupã legea din 1893, rãmânea în sarcina comunelor1.

Tot statul se însãrcineazã cu cheltuielile materialului didactic, registre, im-
primate etc., luându-le din sarcina comunei.

Tot statul procurã comunelor creditul sãu, pentru a le procura, în cele mai
avantajoase condiþiuni, sumele necesare pentru clãdirea ºcoalelor lor.

În fine, statul, prin subvenþiuni, vine în ajutor comunelor prea sãrace pentru
a putea plãti chiar anuitatea redusã ce li s-ar cere pentru achitarea împrumutului
ce ar contracta.

Din toate punctele de vedere, ambele aceste proiecte de legi sunt o ade-
vãratã binefacere pentru finanþele comunale.

E adevãrat însã cã ºi statul, în schimbul adaosului de muncã ºi de cheltuialã
ce-ºi impune, are siguranþa de a vedea, chiar cu actualul numãr de ºcoli, mãrin-
du-se într-o mãsurã foarte însemnatã numãrul copiilor ce vor putea frecventa
ºcoala, fãrã a mai vorbi de îmbunãtãþirea condiþiilor didactice ºi igienice ce va
rezulta pentru dânºii din înlocuirea nenorocitelor locale actuale cu altele cons-
truite în condiþii excelente. În fine, aplicarea legii ce se supune aprobãrii
d-voastrã va asigura, într-un viitor puþin depãrtat, completarea întregului învãþã-
mânt primar cât ne trebuie pentru copiii noºtri, cu toate localurile necesare.

18 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. IV

1. Legea din 1893 a lui Take Ionescu, pe care Poni avea s-o modifice în aceeaºi sesiune.
În art. 81 se zice:

„În comunele rurale, statul plãteºte pe primul învãþãtor ºi jumãtate din apuntamentele
celorlalþi învãþãtori; Comuna cealaltã jumãtate. În comunele urbane statul plãteºte singur pe
toþi institutorii în fiinþã la aplicarea acestei legi; toþi institutorii ce se vor mai crea vor fi
plãtiþi jumãtate de stat ºi jumãtate de Comunã.“
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Aceasta fiind economia primei pãrþi a legii, art. 4 pânã la 12, devenit 11,
inclusiv, prevede mãsurile pentru aplicarea ei în aºa fel, încât construirea localu-
rilor sã devinã o realitate: facerea ºi aprobarea planurilor, asigurarea plãþii anu-
itãþii de cãtre comune, mijloacele din care sã se facã aceastã platã, modul de
executare a lucrãrilor.

Primele trei articole prevãd crearea unei Case a ªcoalelor, însãrcinatã cu
conducerea tuturor acestor afaceri: împrumuturi fãcute comunelor, privegherea
construirilor, a încasãrii anuitãþilor datorate de comune, acordarea subvenþinilor
la comunele sãrace etc.

În fine art. 13, devenit 12, pânã la 15, devenit 14, se ocupã de subvenþiunile
acordate de stat, ºi de mijloacele bãneºti puse la dispoziþia Casei ªcoalelor.

Casa ªcoalelor este o instituþiune care a existat deja, creatã fiind prin o lege
din 20 ianuarie 1883. Organizarea sa însã lãsa de dorit, din care cauzã acþiunea
ei ºi pânã azi a fost nulãl.

Aºa cum se organizeazã prin proiectul de faþã, Casa ªcoalelor devine o
instituþiune puternicã, destinatã a aduce mari servicii cauzei învãþãmântului. În
adevãr, sarcina ei va fi, nu numai de a se ocupa de chestiunea clãdirilor ºcolilor
primare conform principiilor expuse mai sus, dar încã de a centraliza o sumã de
izvoare de venit pentru învãþãmânt, care azi se pierd fãrã nicio întrebuinþare, sau
nu sunt decât de o utilitate foarte neînsemnatã.

În linia întâi, se dã Casei ªcoalelor dreptul de a priveghea administraþia
fondurilor provenind din donaþiuni particulare. Legea nu tinde deloc a modifica
voinþa donatorilor sau a testatorilor, dar ia mãsuri pentru ca aceastã voinþã sã fie
scrupulos respectatã. Suntem convinºi cã partea aceasta a legii va fi una din cele
mai fecunde în bune rezultate.

* * *

Comitetul delegaþilor, în urma discuþiilor avute, a admis proiectul guver-
nului, cu singurele urmãtoare trei modificãri:

Art. 8 ºi art. 13 din proiectul guvernului au fost reunite în unul singur, dân-
du-se o redacþiune mai precisã pãrþii provenite de la art. 8.

Parlamentare (1895–1899) / 19

1. Legea citatã de Haret aici s-a publicat în „Monitorul Oficial“ din 22 ianuarie 1883,
iar Regulamentul ei în „Monitorul Oficial“ din 16 mai 1884. Titlul instituþiei era: „Casã pen-
tru ajutorul ºcoalelor“, iar scopul: „A primi ºi administra toate donaþiunile ce se vor face
zisei case pentru propãºirea ºcoalelor.“ Ea era persoanã juridicã ºi se administra de un „con-
siliu de administraþiune“ compus din: ministrul Instrucþiei, preºedintele Curþii de Casaþie,
guvernatorul Bãncii Naþionale, rectorii Universitãþilor, preºedintele Academiei Române ºi
directorul Casei de depuneri. – Legea aceasta ºi regulamentul s-au abrogat în 1896, dupã
votarea legii din acel an, de care e vorba aici.
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S-a prevãzut cã judeþele Iaºi, Romanaþi ºi Ilfov, care au fãcut deja împru-
muturi pentru construire de localuri ºcolare rurale, luând asupra lor plata inte-
gralã a anuitãþilor, vor fi dispensate de a contribui la subvenþiunea ce se va
acorda comunelor sãrace, pentru construirea localurilor lor ºcolare.

S-a prevãzut cã regulamentele pentru administraþiunea fondurilor provenite
din donaþiuni ºi testamente, sã fie sancþionate prin decret regal ºi publicate în
„Monitorul Oficial“.

(Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor. Sesiunea ordinarã 1895–1896, Nr. 31, pp. 309–311).
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II.
MODIFICAREA LEGII ÎNVÃÞÃMÂNTULUI PRIMAR

Raport cãtre Adunarea Deputaþilor asupra proiectului de lege
pentru modificarea legii învãþãmântului primar prezentat de

P. Poni, ministrul Instrucþiei, citit în ºedinþa din 
4 aprilie 1896

Legea fãcutã de Take Ionescu la 1 septembrie 1893 pentru organizarea învãþãmân-
tului primar cuprindea o serie de dispoziþiuni pe care guvernul liberal nu le putea lãsa
sã subziste. De aceea ministrul P. Poni întreprinde modificarea ei ºi Haret este ales
raportor. Urmeazã aici raportul lui.

De demult încã era dovedit cã legea instrucþiunii publice din 1864 nu mai
corespundea trebuinþelor învãþãmântului nostru. De aceea, în foarte multe rânduri
s-a încercat modificarea sau înlocuirea ei. Însã abia la 1 septembrie 1893 s-a putut
promulga o nouã lege ºcolarã, ºi aceea numai asupra învãþãmântului primar.

Proiectul de lege, supus dezbaterii d-voastre, are de obiect a aduce însem-
nate modificãri acelei legi din 1 septembrie 1893.

Nu voi intra în desfãºurarea consideraþiunilor care impun, dupã un timp aºa
de scurt, prefacerea acestei legi. Aceastã lucrare este fãcutã în mod destul de
complet ºi de clar în expunerea de motive care însoþeºte proiectul guvernului1.
Mã voi mãrgini numai a rezuma în scurt modificãrile ce se propun; pe urmã voi
enumera ºi schimbãrile pe care comitetul delegaþilor a gãsit cã se cuvine sã le
aducã la proiectul prezentat de guvern.

Principalele deosebiri dintre legea din 1893 ºi proiectul alãturat sunt urmã-
toarele:

1. Legea din 1893 lãsa în sarcina primarilor datoria de a forma listele de
copiii supuºi obligativitãþii ºcolare, alãturându-le doar pe învãþãtor în comunele
rurale. Sistema aceasta a produs cele mai rele rezultate, ºi de aceea se propune
acum ca listele sã fie fãcute totdeauna de învãþãtori ºi de institutori, împreunã
cu primarul.

Parlamentare (1895–1899) / 21

1. Expunerea de motive n-am gãsit-o în Dezbateri[le parlamentare].
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